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 التنشئة االجتماعية وعالقتها بانحراف األحداث في المجتمع األردني 
 اعداد 

 محمود عبدالوهاب الصرايرة                   الدكتوره نجاح حسين الهبارنة              
 قسم علم االجتماع-جامعة مؤتة وزارة النقل 

التنشئة   عالقة  على  التعرف  إلى  الّدراسة  هذه  األردني،  هدفت  المجتمع  في  األحداث  بانحراف  االجتماعية 
(  56ولتحقيق أهداف الّدراسة ُطوِّر الباحث ثالث مقاييس، األّول لقياس التنشئة االجتماعية لألب ويتضّمن )

( فقرة، والثالث لقياس انحراف األحداث ويتضمن  53فقرة، والثَّانّي لقياس التنشئة االجتماعية لألم ويتضّمن )
رة، وتّم الّتأكد من صدقهم وثباتهم، وقد تمّتعا بخصائص سيكومترّية مقبولة، وتكّون مجتمع الّدراسة  ( فق 22)

( عيَّنة 1729من  وتكّونت  األردنية،  االجتماعية  التنمية  لوزارة  التابعة  األحداث  دور  في  متواجدين  حدث   )
( من  بسيطة155الّدراسة  بطريقة عشوائّية  اْختِّيُروا  ن.  ( حدث،  ذات وأظهرت  هناك عالقة  أّن  الّدراسة  تائج 

داللة إحصائية بين التنشئة االجتماعية )لألب واألم( بجميع أبعادها وانحراف األحداث، كما أن أكثر الُجنح  
التنشئة   أنماط  أكثر  أن  إلى  باإلضافة  المخدرات،  تعاطي  تليها  السرقة  ُجنحة  هي  األحداث  بين  إنتشاًرا 

حداث هو نمط التسلط. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها:  االجتماعية شيوًعا لدى ُأسر األ
تشجيع اآلباء على إتباع النمط الديمقراطي في تنشئة أطفالهم إجتماعًيا وذلك ألثرهِّ الواضح في تقليل نسبة  

 .انحراف األحداث 
 التنشئة األسرية، انحراف األحداث، المجتمع األردني.  الكلمات المفتاحّية:

Abstact 

The aim of this study was to identify the relationship of socialization with juvenile delinquency 

in Jordanian society. To achieve the objectives of the study, three measures were developed: the 

first to measure the socialization of the father and includes (56) paragraphs, the second to 

measure the socialization of the mother (53) paragraphs, and the third to measure the deviation of 

juveniles and includes (22) paragraphs, and have been verified their realability and validity, and 

they have acceptable psychometric characteristics. The study population consisted of (1729) 

juveniles located in the juvenile homes of the Ministry of Social Development of Jordan. 

The results of the study showed that there is a statistically significant relationship between 

socialization (father and mother) in all its dimensions and the deviation of juveniles, the most 

common misdemeanors among juveniles are theft and drug abuse, in addition, the most common 

type of socialization among juvenile families is the pattern of bullying. The study came up with a 

set of recommendations, most notably: Encouraging parents to follow the democratic pattern in 

the socialization of their children because of its obvious impact in reducing the rate of juvenile 

delinquency. 

Keywords: Socialization, juvenile delinquency, Jordanian society. 
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 مقّدمة 
تعتبر اأُلسرة أهم مؤسسة إجتماعية في الوجود حيث ُيقيمها اإلنسان من أجل إستمرار حياتهِّ ضمن المجتمع، 

مؤسسات ال يستمر إال بإستمرار األسرة، كماا أن اأُلسارة ُتمثال لذلك فإن إستمرار المجتمعات وما تتضمنُه من 
أول مكااان يتلقااى ايااه الفاارد الرعايااة والترتيااة، بحيااث تعتمااد رعايااة الفاارد علااى طبيعااة العالقااة بااين أفااراد األساارة 
سااواء كاناات مبنيااة علااى الحااأ والمااودة أو علااى القسااوة واإلجبااار، لااذلك تعتباار األساارة المدرسااة األولااى للفاارد 

 (.,2000Golemanالمكون األساسي التي تتشكل ايه شخصية الفرد )و 
وتلعأ األسرة من خالل عملياة التنشائة دوًرا كبياًرا فاي تطاوير شخصاية الفارد، علاى إعتبارهاا المؤسساة األولاى 
المسؤولة عن غرس القيم في نفوس أبنائها من خالل المعامالت اليومية بين أفراد األسارة والتاي تتسام بسامات 

نة كالمسااااواة، وحرياااة التعبيااار والفكااار. كماااا أن تاااأثير األسااارة فاااي نماااو األبنااااء ياااتم مااان خاااالل ممارساااات حسااا
الوالااادين، كالتعسااات واإلساااتبداد فاااي الااارأف والتااادخل بمختلااات جواناااأ حيااااتهم الخاصاااة )مصااالح وأباااو دلباااو ، 

2005.) 
ي المجتمعاات قاد أثارت بشاكل كبيار ( إلى أن التغيرات والتحوالت السريعة والمتنوعة ف2014وقد أشار فريدة )

في أنماط التنشائة االجتماعياة فاي اأُلسارة وتالتاالي التاأثير علاى قادرت الوالادين علاى إعاداد جيال مان الشاباب، 
حيث أن تأدية األسرة لوظائفها بكفاءة وفاعلية يعتمد بدرجة كبيرة على درجة االتساق والتكامال داخال األسارة، 

 .والتكامل ُيسهم في تحسين وظائت األسرة والعكس صحيححيث أن زيادة درجة اإلتساق 
وتعد التنشئة الخاطئة واضررابات البيئة العائلية من أهم العوامل المسئولة عن انحراف األحداث، فاألسرة التي 
تعاااااني ماااان مشااااكالت الطااااالق، أو نياااااب أحااااد الوالاااادين، أو الفقاااار، أو كباااار عاااادد أفرادهااااا تاااا داد فيهااااا نساااابة 

ا ال يتوفر فيها اإلرشااد والتوجياه الساليم للحادث المنحارف، وهاذا اإلشاراف ياتم فاي إطاار معاملاة االنحراف، كم
 (.2010خاطئة قد تتسم بالقسوة والتسلط واإلهمال والتذبذب في معاملة األحداث )الشيخ، 

إكسااابهم وماان خااالل مااا تاام عرضااُه عاان دور األساارة وأثرهااا الكبياار فااي ترتيااة األبناااء وتنشاائتهم تنشاائة سااليمة و 
مجموعااة متنوعااة ماان الساالوكيات السااليمة، فااإن أف إخااتالل فااي أنماااط التنشاائة االجتماعيااة أو األساارية سااتؤثر 
بشكل سلبي على األبناء مما قد ُيؤدف إلى إكسابهم سلوكيات سالبية تاؤدف إلاى مياامهم بأعماال منااياة للعارف 

 ف.والمعايير واألخالق والقانون، وهو ما ُيعرف بظاهرة االنحرا
وتعتبااار ظااااهرة االنحاااراف مااان الظاااواهر القديماااة المنتشااارة فاااي كافاااة المجتمعاااات حاااول العاااالم، ولكااان أسااابابها 
ودوافعها تختلت تِّبًعا إلختالف المعايير والسلوكيات الساائدة فاي المجتماع، باإلضاافة إلاى الوضاع اإلقتصاادف 

فياة للنساق اإلجتمااعي خاصاًة إذا تعلااق والثقاافي، لاذلك فاإن ظااهرة اإلنحارف تعتبار مان أكثار المعوقاات الوظي
 (. 2010األمر باألطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد وهو ما ُيطلق عليه ُمصطلح انحراف األحداث )بلعيد، 



علمّية محكّمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمّي والّدراسات العليا   ، مجلةمجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث  

2021( 7(المجلد ) 3الملحق)  

411 
 

( إلى أن ظاهرة انحراف األحداث تعتبر من الظواهر االجتماعية التي تعااني منهاا 2019وقد أشار العازمي )
مجتمااع يخلااو ماان األحااداث المنحاارفين، وإن كااان معاادل ونوعيااة الساالوكيات  كافااة المجتمعااات، فااال يكاااد يوجااد 

 والجرائم الُمرتكبة تختلت من مجتمع إلى آخر. 
ويعتباار انحااراف األحااداث ماان أخطاار المشاااكل االجتماعيااة علااى إعتبااار أن انحااراف األحااداث هااو نااواة إلجاارام 

الجارائم وإنتهااك القاوانين ومخالفتهاا )باوخميس،  البالغين، حيث أن انحراف األحداث ُيمثل الطريق إلى إرتكااب 
(. لذلك فإناُه مان الضارورف دراساة هاذه الظااهرة والتعارف علاى العوامال الماؤثرة عليهاا بشاكل أكبار مان 2012

كل ذلك ايه ماا أجل مكافحتها وإتخاذ التدابير الوقائية واإلصالحية لمنع حدوثها وإستئصالها من المجتمعات. 
 عالقة أنماط التنشئة االجتماعية بانحراف األحداث. حف  الباحث لدراسة

 مشكلة الدراسة
تختلت أنماط التنشئة االجتماعية بإختالف المتغيرات المتداخلة حيث تلعأ دوًرا بارًزا في بناء شخصية الفارد 

واإلشاراف ولكنهاا ونموه النفسي وال سيما عندما تستند إلى أنماط تقوم على الرعاية الصاحيحة والتوجياه الساليم 
 .تصبح أداة هدم للشخصية عندما تعتمد أنماط القسوة واإلهمال والتسلط

عان األثار الكبيار ألنمااط (  ,2015Baferani ;2005، وقد أشارت العديد من الدراسات )مصالح وأبودلباو  
ة التاي تتعاار  التنشئة االجتماعية لألفراد ودورها في تنشئتهم بشكل سوف، وحماايتهم مان السالوكيات الخاطئا

مع القيم األخالمية والعادات المجتمعياة. وتاالرغم مان أن التنشائة األسارية هاي مسائولية األسارة، فإنهاا ُمسااءلة 
من الناحية القانونية واالجتماعية عن ترتية األبناء ترتياة ساليمة، ايقاع علاى عاتقهاا عاأء كبيار فاي رعاايتهم، 

اتهم، بما يعاود باالنفع علاى الفارد واألسارة والمجتماع، وأف قصاور وتكامل شخصيتهم، وتنمية اتجاهاتهم وانتماء
فااي الرعايااة األساارية، أو تبنااي اأُلساارة ألنماااط ساالبية فااي التنشاائة، سااوف يعااود بالساالأ علااى تكااوين شخصااية 

 .)2019األبناء، وقد يؤدف ذلك بالنسبة لبعض األبناء إلى الجنو  واالنحراف )العازمي، 
ى خطياًرا ياؤرق المسائولين والمهتماين ( إل2010أشار مصلح )  كما ى أن ظاهرة انحاراف األحاداث أخاذت منحاً

فاي شااأن المجتماع ماان إجتمااعيين ونفساايين وترتاويين، ورجااال الدولاة والقااانونأ حياث إنهااا ذات أبعااد مختلفااة، 
وآثاار متعاددة، فهاي مان جاناأ تماس أهام فئاة داخال كياان المجتماع، وهاي فئاة األطفاال والشاباب، ومان جاناأ 
آخار، فهاي تهادد األمان والساالم اإلجتمااعي، وتعياق مسايرة التنمياة التااي تارمح لهاا الشاعوب. باإلضاافة إلااى أن 
ظاااهرة انحااراف األحااداث لهااا آثااار علااى األفااراد والمجتمعااات ماان خااالل أنماااط الساالوك الالجتماااعي واسااتخدام 

هرة والعوامل الُمسببة لها السيما أنُه العنت التي تنتج عن ظاهرة االنحراف، فإن ُهنالك حاجة لدراسة هذه الظا
 .لم تجرِّ دراسات كااية عليها في البيئة المحلية
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وفااي األردن تمثاال ظاااهرة انحااراف األحااداث خطااورة كبياارة علااى المجتمااع األردنااي نظااًرا لت ايااد حاااالت انحااراف 
ا مااع تنااوع الااُتهم التااي يتصاات بهااا الحاادث  ، مااع إرتفاااع األحااداث خااالل الساانوات الخمااس الماضااية، خصوصااً

حااالت الوفااة والشاروع بالقتال التااي تسابأ بهاا األحاداث خاالل الفتاارة الماضاية، مماا يساتدعي ضارورة التعاماال 
مان أجال ذلاك تساعى هاذه الدراساة إلاى محاولاة الوصاول  .مع هذه الظاهرة ومحاولة الحد منهاا والاتخلص منهاا

األحااااداث، باإلضاااااافة لتحديااااد عالقاااااة أنماااااط التنشااااائة ألنماااااط التنشاااائة االجتماعياااااة المسااااؤولة عااااان انحااااراف 
االجتماعية المتنوعة بعملية انحراف األحداث وتوجههم نحو سلوكيات خاطئة وسيئة تؤثر بشكل سلبي علايهم 

 .وعلى المجتمع الذف ينتمون إليه
 أسئلة الدراسة

 تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية: 
 ئة االجتماعية وانحراف األحداث في المجتمع األردني؟ ل هناك عالقة ما بين التنشه -1
 ؟ أنواع الجنح إرتكابًا من قبل األحداث ماهي أكثر  -2
انتشارًا    )التسلط، التدليل، الديمقراطي، االهمال، التفرقة، التذبذب(  ماهي أكثر أنماط التنشئة االجتماعية -3

 ؟لدى أسر المنحرفين والمنحرفات 
 أهداف الدراسة

يتجسد الهدف األسمى لهذه الدراسة من خالل التعرف على عالقة التنشئة االجتماعية بانحراف االحداث في 
 :المجتمع االردني، كما هدف هذه الدراسة إلى

وانحراف   .1 االجتماعية  التنشئة  بين  العالقة  طبيعة  على  االحداث  التعرف  نظر  وجهة  من  األحداث 
 .انفسهم في مراك  األحداث في المجتمع االردني

 .الكشت عن أكثر أنواع الجنح المرتكبة من قبل األحداث  .2
 التعرف على أكثر أنماط التنشئة االجتماعية شيوًعا لدى ُأسر األحداث في مراك  انحراف األحداث. .3
 الدراسة  أهمية

 جانبين أساسيين هما: األهمية النظرية، واألهمية التطبيقية: تتحدد أهمية الدراسة في 
 األهمية النظرية تتمثل في: 

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تبحث في العالقة بين أنماط التنشئة االجتماعية وانحراف  .1
األحداث، حيث ساتقوم هاذه الدراساة باإلضاافة الكمياة والنوعياة إلثاراء األدب النظارف المتعلاق 

المجاااال مااان خاااالل محاولاااة معرفاااة مااادى عالقاااة أنمااااط التنشااائة االجتماعياااة وانحاااراف  بهاااذا
 األحداث في مراك  األحداث.
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إلقاء الضوء على ظاهرة إجتماعية هامة في عصرنا الذف كثرت ايه متطلبات الحياة وزادت  .2
ناسأ مع تعقيداتها وهي أساليأ المعاملة الوالدية، فان إستخدام أساليأ معاملة والدية ال تت

مهاراتهم   تدهور  وتالتالي  سلوكهم،  على  سلًبا  تؤثر  قد  األبناء  وخصائص  شخصيات 
االجتماعية، بحيث أن مواجهة الفرد لهذه التغيرات الكثيرة إما أن تجعله يتجه نحو ذاته من  
خالل ع لة اجتماعية او توجه نحو فر  سيطرته وإظهار شخصيته بإتباع بعض السلوكات  

ف المرغوتة   خالل  غير  من  إال  يكون  ال  الذف  والدفء  والحنان  الحأ  مشاعر  نياب  ي 
 تفاعلهم وتواصلهم المباشر والسليم مع أسرهم.

 األهمية التطبيقيه تتمثل في:
القائمين على العمل في ميدان األسرة، وكل من يصنع القرار  يخدمو  يهم  تناولها لموضوع حيوف  .1

 هذه الشريحة من األفراد.في هذا الميدانأ للوقوف على ما يؤثر في  
تجنأ   سياسات  وضع  في نتائج من الدراسة إليه تتوصل ما تسهم قد  .2 على  اأُلسر  لمساعدة 

 ظاهرة انحراف األحداثأ من خالل تقديم خدمات معينة تحسن من طريقة تعاملهم مع أبنائهم. 
اأُلسرية   .3 الرعاية  في  بالعاملين  المهتمون  المرشدون  منها  يستفيد  هذه  قد  وتساعد  واالجتماعية، 

الدراسة في توجيه اآلباء والمرتين إلى ضرورة اعتماد أنماط تنشئة إجتماعية معتدلة في التعامل  
الحديثة   الطرق  تدريبية وورش عمل إرشادية وترتوية إلستيعاب  برامج  مع األبناء وكذلك إعداد 

 في التنشئة ولتوجيههم كيفية التعامل مع األبناء. 
تخدم نتائج الدراسة للفت نظر المرتين والمرشدين لظاهرة انحراف األحداث وتوجيه يمكن أن ُتس  .4

هذه   من  للتخلص  كالمدارس  األخرى  االجتماعية  المؤسسات  مع  التعاون  إلى  المجتمع  نظر 
 الظاهرة. 

 التنشئة االجتماعية 
االجتماعية   التنشئة  مؤسسات  أهم  ومن  المجتمع،  في  األساسية  اللبنة  هي  األسرة  الخلية  تعد  وهي  للطفل 

األساسية في كيان المجتمعات  اإلنسانية، والتي يخلق فيها اإلنسان وينمو ويكبر حيث يدرك شؤون الحياة، 
ويشق طريقه وأقوى المؤسسات تأثيرا في سلوك الفرد، اذ تؤثر على النمو االجتماعي للطفل وتصبغ سلوكه  

تحتل المرك  األول بين المؤسسات االجتماعية    بصبغة اجتماعية، وتعمل على تكوين شخصيته ولهذا فهي
 (. 1993التي تقوم بتحويل الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن إجتماعي )الشلبي، 

األسرة أن  االجتماعية   من  كما  التنشئة  مؤسسات  منضبط    أهم  فرد  خلق  األسرة  خاللها  من  تحاول  التي 
نٍّّ ألفكاره واتجاهاته، وهي الجماعة األولى التي ينتمي  اجتماعيًّا، وممتثل لقوانين وعادات وميم المجتمع، ومتب 
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ئين اجتماعيًّا ونفسيًّا، وعلى الرغم من أهمية جميع أفراد األسرة في   إليها الطفل، ويعيش مع أفرادها أول الُمنشِّّ
ير  عملية التنشئةأ حيث إن عالقة اإلخوة واألخوات تلعأ دوًرا كبيًرا في تأثير بعضهم على بعض، فإن التأث 

منهما،   كلٌّ  يتبناها  التي  التنشئة  أنماط  في  المتمثلة  األبوين  وتوجيهات  سلوكيات  عليه  تنروف  ما  هو  األبلغ 
األسرية   التنشئة  أنماط  أن  وجدت  والتي  األسرية،  التنشئة  عملية  تناولت  التي  الدراسات  معظم  باتفال  وذلك 

يًّا، وتشكيل توجهاتهم، وضبط سلوكياتهم )الخطيأ، لألبوين هي العامل األهم في تنشئة األبناء اجتماعيًّا ونفس
2015.) 

الطفولة حيث تعمل على تكوين   بناء الشخصية في مرحلة  الوالدان في األسرة يؤثر في  يلعبه  الذف  فالدور 
واال النفسي  توافقه  يحقق  بما  نظام  على  التعود  للطفل  وتتيح   االجتماعية  )السمندوني، العادات  جتماعي 

العملية الترتوية التي تمارس في األسرة ال سيما في سنوات العمر األولى للطفل لها وقع  (. حيث إن  2007
الترتية قائم على انعدام األمن وإثارة   مهم في التأثير في تكوينه وتناء شخصيته ومشاعره، فإذا كان أسلوب 

لديه وإعاقة نموه مشاعر الخوف في نفس الطفل فاإلستجابة لذلك األسلوب تكون بإضطراب أنماط السلوك  
النفسي، وكذلك نجد أن إنعدام التكيف السوف للطفل الصادر عن وجود حالة صراع دائم بين األبوين يستهدف 
بشكل غير مقصود االستجابات الطبيعية لتكيف الطفل، مما يؤدف ظهور أنماط سلوكية غير تكيفية )مجيد،  

2008.) 
الشخصية خالل مرحلة بناء  أهم عوامل  من  أن  األبناء    كما  معاملة  في  الوالدان  يلعبه  الذف  الدور  الطفولة 

فطبيعة العالقة بين الطفل وأبويه في بدء حياته تؤثر تأثيًرا بالًغا في نموهِّ العقلي واإلنفعالي واإلجتماعي وفي  
  بناء شخصيته في جميع الجوانأ، إذ أن للوالدين الدور األساسي في تكوين األسرة، فإن تأثيرهما في عملية 
التنشئة سيكون عظيًما وتظهر أهمية دورهم من خالل ممارسة الوالدان للتنشئة بصورة مباشرة مع الطفل منذ  
والدته، حيث تختلت أهمية الممارسة التي يقوم بهما الوالدان حسأ عمر الطفل، فاألم تؤثر في الطفل منذ  

 (. 2006ت، اليوم األول وال يتوقت دورها بل يستمر طيلة مراحل حياته )العويضا
سلوكية   أنماط  إكتساب  على  األبناء  مساعدة  في  ويتمثل  إيجابي  أحُدُهما  دورين  للوالدين  أن  إلى  باإلضافة 
بالمساواة   تساعد في تحفي  التفكير عنده وتغرس في نفوسهم القيم من خالل الممارسات اليومية التي تتسم 

ي والمتمثل بوضع عقبات أمام األبناء خالل إكتسابه  وحرية الفكر والتعبير، أما الدور الثاني فهو الدور السلب 
وابو   )مصلح   المجتمع  في  فّعالة  غير  شخصية ضعيفة  ئ  تُنشِّ قد  االجتماعية  بيئتهِّ  في  السلوكية  األنماط 

 (.2005دلبو ، 
أبنائهما، )نموذج  سيموند(   التعامل مع  الوالدين في  التي وصفت سلوك كلٍّّ من  النظرية  النماذج  أهم  ومن 

إقتر  ايه أرتعة أنماط للتنشئة، وهي: التقبل والرفض والسيررة والخضوع، بينما جاء )نموذج  تشانس(   الذف
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بإقترا  األنماط التالية: الحأ والكره والسيررة والخضوع، باإلضافة إلى )نموذج  شيفار( الذف إقتر  أنماط: 
(. بينما ذهأ أبو  1980والقهر )السيد،  التقبل، والحأ، والتجنأ، والرفض، واالستقالل، والحرية، والضبط،  

( إلى التوسع في تصنيف أنماط التنشئة األسرية فقد تضمنت وفق وصفه تسعة أنماط هي:  2010جادو )
نمط القسوة والتسلُّط، ونمط الحماية ال ائدة، ونمط اإلهمال، ونمط التذبذب، ونمط التفرقة، ونمط السواء، ونمط  

 الضبط الترتوف، ونمط التساهل.
والقيم   االجتماعي  البناء  منظومة  مع  لالندماج  الفرد  إعداد  إلى  تهدف  تعلم  عملية  االجتماعية  التنشئة  إن 
السائدة في المجتمع والتكيف مع المعايير االجتماعية، وهي عبارة عن عملية شاملة ومتكاملة لجميع جوانأ 

رد سماته الشخصية وخصائصه خالل  الشخصية، وتحدث خالل ممارسة الفرد لحياته اليومية، حيث تكسأ الف
(، وينظر إليها بأنها تكسأ الفرد القيم والعادات السائدة في المجتمع 2006مراحل نموه المختلفة )ال عبي،  

(، وال تشمل فقط على إكساب الفرد القيم  2001واالتجاهات والمعايير االجتماعية على مدى حياته )خالد،  
 (2004ا تعمل أيضا على زيادة تطوره العقلي )أبو جادو، واالتجاهات التي تحدد هويته  وإنم

( بأنها عملية تؤكد على وجود االستعداد لدى الطفل لتمنحهم دور فعال حيث Oates, 2007ويرى أوتس )
 انها تعتمد على التعلم التي تجعله قادرا على اداء وظيفته كعضو فعال في المجتمع. 

( بأنها: "عمليات تحول وتحويل متنامية للفرد من كائن فطرف بيولوجي  2006)ويعرفها الصوالحة وحوامدة  
إلى راشد اجتماعي، وتنطوف على عمليات تعلم، وتعليم، وترتية، ونضج قائمة على التفاعل االجتماعي بين  

جسمية  الفرد، والقائمين على تنشئته في المواقت الحياتية المختلفة، يكتسأ من خاللها خصائصه العقلية وال
مجتمعه   بثقافة  الخاصة  والمعرفة  والتوقعات،  واالتجاهات  والقيم،  السلوك  ومعايير  واالجتماعية،  والنفسية 

 الخاص والعام وتحدد دورُه في محيط أسرتهِّ ومجتمعه". 
والتنشئة االجتماعية هي عملية تحول للفرد من كائن بيولوجي إلى فرد اجتماعي، وينظر إلى التنشئة الوالدية 

 (.2004، ناصرها عملية يتم بواسطتها نقل ميم ومبادئ وعادات وقوانين المجتمع ألفراده )بأن
)الطحان،   أو  1990ويعرفها  األم،  سلوك  وتحدد  خبراته،  من خالل  الفرد  يكتسبها  نفسية  "تنظيمات  بأنها   )

( بأنها  2000دق )األب بصورة منتظمة نحو الولد، في مختلت المواقت اليومية". بينما عرفها الشرتيني وصا
ويكسأ   ويتمثل  إجتماعية،  أدواًرا  االجتماعي  التفاعل  طريق  عن  الفرد  فيها  يتعلم  إجتماعي  تعلم  عملية 

 المعايير االجتماعية واالتجاهات، ويتعلم كيف يتصرف بأسلوب إجتماعي توافق عليه وترضى الجماعة. 
ساب األفراد للمعارف والسلوكات والمهارات التي ( بأنها العملية التي يتم من خاللها إك2006ويراها )القضاة،  

 تمكنهم من أن يكونوا أعضاء ومشاركين فعالين في المجتمع. 
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 أنماط التنشئة االجتماعية  
لقد تعددت أنماط التنشئة االجتماعية بحيث تعتبر مسؤولة عن كثير من الجوانأ السلبية وااليجابية في حياة  

(  1988الباحثين إلى معرفة أساليأ األسرة في ترتية أبناءهم، وتشير )قناوف،  األفراد، فقد سعى الكثير من  
إلى أنماط التنشئة االجتماعية بأنها عبارة عن اإلجراءات واألساليأ التي يتبعها الوالدان لتنشئة أبناءهم، أف 

 تحويلهم من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي. 
شيو  األكثر  االجتماعية  التنشئة  أنماط  ونمط  ومن  اإلهمال،  ونمط  التسلطي،  النمط  الديمقراطي،  النمط  عا: 

الحماية ال ائدة، ونمط التقبل، وتختلت األنماط من أسرة ألخرى، ابعض اآلباء يتصفون باللين والبعض االخر 
 (.Bee, 1992يتصفون بالتسلط وتعضهم قد يرتي أواًلده على االعتمادية واالستقاللية )

 االجتماعية تتمثل في:  ومن أبرز أنماط التنشئة
 أواًل: النمط الديمقراطي: 

يتعامالن مع طفلهما   الوالدان  التنشئة االجتماعية، لكون  أنماط  تنشئة األبناء من أفضل  النمط في  يعد هذا 
التعبير عن   في  لألبناء  الفرصة  إتاحة  النمط  هذا  يتضمن  كما  ومشاعره وطموحاته،  أفكاره  وتتقبل  بتسامح، 

اإلرشا تشجيع  آرائهم مع  ويشتمل على  كما  التفكير،  وتحفي   ايجابية كاإلقناع  أساليأ  واستخدام  والتوجيه،  د 
اآلباء ألبنائهم نحو االنجاز وفقا لقدراتهم، وتالتالي تحقيق الطفل تكيفا اجتماعيا وصوال به إلى حالة الرضى  

شاقة بل يقيمان عالقة دافئة  النفسي، ومن خالل هذا النمط ال يرى الوالدان إن ترتية الطفل مهمة صعبة او  
مع أطفالهم، وان لنمط تأثير واضح وملحوظ على التكيف االجتماعي للطفل، فهو أكثر ايجابية خارج المن ل 
في   وتلقائية  ومبادرة  االستقالل  إلى  ومياله  النفس  على  معتمدة  شخصية  أيضا  عنه  وينتج  عدوانية،  واقل 

 . (2015الخطيأ، ) األنماط السلوكية التي يظهرها
 ثانيا: النمط التسلطي:

يتصت هذا النمط بمحاسبة الطفل وتث الخوف والقلق في نفسه مما يؤثر سلبا في سلوكه، ويتضمن فر   
بالقواعد   والتقيد  أوامرهم  إطاعة  تأكيدهم على  مع  وميولهم  مراعاة رنباتهم  دون  أبنائهما  على  رأيهما  الوالدين 

النمط غالبا ما يؤدف إلى تشكيل شخصية خائفة من السلطة خجولة غير  السلوكية مع عدم تجاوزها، وهذا  
واثقة بنفسها، وحين يكبر الطفل ال يعمل إال بوجود رقابة وسلطة، ومثل هذه الشخصية غالبا ما تعتدف على  
ممتلكات اآلخرين وتتلفها، وغالبا ما تقوم على االعتداء على الممتلكات وال تواظأ على الحضور وهي أكثر  
ويكون   الشخصية،  وضعت  بالتردد  متصفون  يكبرون  الجو  هذا  مثل  في  ينشئون  الذين  واألطفال  اتكالية، 

 (.2008عرضة لإلصابة باالضطرابات النفسية: مثل الكآبة واألنانية )قناوف، 
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 ثالثا: نمط اإلهمال: 
وكات المرغوتة، وتعتبر  يشير نمط اإلهمال إلى تجاهل حاجات الفرد ورنباته، وعدم تع ي ه على القيام بالسل

تؤثر  التي  الجوانأ  أكثر  من  والالمباالة  كاإلهمال  األسرة  داخل  تمارس  التي  السيئة  واالتجاهات  العالقات 
بشكل سلبي على شخصية الطفل، مما يؤدف إلى إيجاد شخصية غير متوافقة اجتماعيا وال تهتم بتوجهات 

 (. 1997ليمات )عويدات، اآلخرين، باإلضافة إلى عدم التقيد باألنظمة والتع
 رابًعا: نمط التدليل: 

، حيث يقوم الوالدان بتوفير أف واإلذعان لمطالبة مهما كانت   اإلبناإلسراف في تدليل  ُيشير نمط التدليل إلى  
مما   يريدُه،  أف شيء  بتملك  اإلبن رنبة  لدى  تتكون  وتذلك  ال،  أم  لُه  مناسًبا  كان  اإلبن سواء  يطلبُه  شيء 

التدليل ُيعبر عن  2005دان توفيرُه بسرعة )رحيمة،  يتطلأ من الوال   اإلبن   اإلذعان لمطالأ (. كما أن نمط 
مهما كانت شاذة أو غريبة، وإصراره على تلبية مطالبه أينما وكيفما، ومتى يشاء دون مراعاة للظروف الواقعية  

عتماد على الغير في قضاء أو عدم توفر اإلمكانات، ويؤدف هذا النمط إلى عدم تحمل الطفل المسئولية، واال
كل صغيرة وكبيرة في حياته، وكذا عدم تحمل الطفل مواقت الفشل واإلحباط في الحياة الخارجية حيث تعود  

 . (Frederic, Fite & Rather, 2016) أن تلبى كافة مطالبه
 خامًسا: نمط التفرقة:  

ميام   إلى  التفرقة  نمط  الوالدين  ُيشير  بعدم  أأحد  باقى  و كالهما  أحداهما عن  األبناء، وتفضيل  بين  المساواه 
لعدة اسباب  أو  )الجنس  ، مثل  أخوته،  الميالد  (، و نثىأذكر  يتحول لذلك    (.و األصغرأ األكبر  )الترتيأ فى 

و مراعاة ظروف أالمفضل لشخص غير مبال بشعور وإحتياجات من حوله، فهو غير مضطر لإلهتمام    اإلبن
تضخمت نتيجة للمعاملة    ي ها لدى والديه تجعله ال يرى إال نفسه وذاته الت يحظى ب  يشخص، فمكانته الت   أف

 . (Monica & Alfred, 2013) الخاصة التى يلقاها
تقلُّأ الوالدين في معاملة الطفل بين اللين والشدة، أو الَقبول والرفض، وهذا    ُيشير إلىسادًسا: نمط التذبذب:  

ينه على تكوين فكرة ثابتة عن سلوكه. ُيعِّ َقلِّق بصفة مستمرة، وهذا ال  ف إلى وجود طفل  كما يقصد به    يؤدِّّ
الوا الموقت  أنهما ال يعامالنه معاملة واحدة في  له  والديه  الطفل من خالل معاملة  حد، بل إن هناك إدراُك 

تذبذًبا قد يصل إلى درجة التناقض في مواقت الوالدين، وهذا األسلوب يجعل الطفل ال يستطيع أن يتوقَع رد 
فعل والديه إزاء سلوكه، كذلك يشمل هذا األسلوب إدراَك الطفل أن معاملة والديه تعتمد على الم اج الشخصي  

 . (2015الخطيأ، ) حوهوالوقتي، وليس هناك أساٌس ثابت لسلوك والديه ن
ُيشير هذا النمط إلى ثبات الوالدين في معاملة الطفل، حيث أن الوالدين ُيشعران الطفل  سابًعا: نمط المتوازن:  

ُيعامبانهِّ إذا أخطأ أو إرتكأ فعاًل شنيًعا، كما أن   بالمحبة والسعادة عند ميامهِّ باألمور الجيدة، ويوتخانهِّ أو 
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ها بشكل كبير لألطفال حيث أنهم يراقبوهم وينصحوهم، وهذا األسلوب يجعل الطفل  الوالدين في هذا النمط ينتب
 (. 2004قادر على توقع ردة فعل والديهِّ إزاء سلوكهِّ )ناصر، 

 األحداث انحراف
الخطيرة والتي تمثل تهديدا ألمن المجتمع واستقراره وتنائه, وهذه    الظواهراألحداث في العالم من    انحرافُيعد  

يست بالجديدة كما أنها توجد على مستوى دول العالم كافة وال ترتبط بالدول النامية فقط، لكنها ت داد  الظاهرة ل 
ولعل ما يعمق خطورة هذه الظاهرة    ،قتصاديةاو   ،جتماعيةافي المجتمعات النامية لعدة أسباب منها سياسية, و 

 (.2010في الدول النامية أن سكان الدول النامية هم من فئة األطفال )عبد، 
أن مجتمع    وتما  أف  في  االجتماعي  بالنظام  المخلة  االجتماعية  الظواهر  أبرز  من  األحداث  انحراف  ظاهرة 

مشكلة طالما عانت منها مختلت دول   كان، فهي كانت وما ت ال وستبقى موضوًعا خصبا للباحثين بإعتبارها
العالم باختالف مستوياتها وذلك لما تنطوف عليه هذه المشكلة من مضاعفات تساهم في تأخير عجلة تقدم  

   (.2010، مصلحالمجتمع وتطوره )
اال  ظاهرة  أن  وأهمية    نحرافكما  خطورتها  تتضح  حيث  اإلجتماعي،  للنسق  الوظيفية  المعوقات  من  تعد 

من  ن    دراستها،  بعد سِّ يبلغوا  لم  الذين  باألطفال  األمر  تعلق  إذا  بها، خاصة  المرتبطة  الجوانأ  تعدد  خالل 
انحراف   ظاهرة  أصبحت  حيث  والقانون،  واألخالق  والمعايير  لألعراف  ُمنااية  قضايا  في  وتورطوا  الُرشد، 

ه، فهو يشكل خطًرا األحداث مشكلة إجتماعية خطيرة سواء تعلق األمر بالحدث نفسه أو بالمجتمع المحيط ب 
لمشكالت   يعرضُه  الذف  الشيء  سلوكياتهِّ،  تقبل  وعدم  واألسرة  المجتمع  لمقاومة  يتعر   عندما  نفسه  على 
ُيشكِّل   أصبح  ألنه  المجتمع  على  خطر  وهو  اآلخرين،  تقبل  بعدم  وشعورهِّ  إحباطه  من  ت يد  خطيرة  نفسية 

رة هذه الظاهرة في عدم قدرة الحدث على إقامة مصدًرا للقلق واإلضطراب للمجتمع وأفرادهِّ، كما تتمثل خطو 
بأنه منبوذ وغير مرغوب ايه من طرف أسرتهِّ ومجتمعهِّ )سمية،   الدائم  الغير إلحساسه  عالقات سليمة مع 

2006.) 
بتغير  و  يتغيار  كوناه  تحديادها  يصاعأ  التاي  المفااهيم  باين  مان  االنحراف  مفهاوم  الدراساات  مان  كثيار  تعتبار 

وال األشخاص المكان  وحتى  )  . مان  لكلمااااااة  ترجمة  هو  اللغااااااة  في  اللغة  Délinquanceواالنحراف  في   )
( في اللغة اإلنجلي ية، وُيعرف االنحراف لغاًة: بأنُه الفعال اإلثام وهاو الميال Delenquencyالفرنسية، وكلماة )

هااو مجانبااة الفطاارة السااليمة وإتباااع الطريااق  (. أما االنحراف شااارًعا ف2010والعدوان والمجانبة )ابن منظور،  
 (.2003الخطااأ المنهااي عنااُه دينًيااا أو الخضوع واإلستسالم للطبيعة اإلنسانية دون قيود )الحارثي، 

يختلت مفهوم االنحراف من مجتمع إلى آخر، فالمنحرف عند مجتمع ما ال يعد منحرفا عند مجتمع آخر، و 
 (.  Neckserson & Reitcgared, 2001)االنحراف تبعا إلدراك الباحث للسلوك  لذلك يختلت تعريف
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منظور، )ابن  اإلثم  تعني  كما  جانأ،  إلى  االنحراف  أو  الميل  يعني  لغة:  يعرف   (،2010  االنحراف  كما 
 (.2001االنحراف لغويًا بأنه الفشل في أداء الواجأ أو أنه ارتكاب الخطأ أو العمل السيئ )المسلم، 

بأنه: سلوك أو تصرف مرفو  من قبل األفراد، كما أنه  Tittleف تشارل  تتل )يعر  ( االنحراف اصطالحًا 
شعور جماعي مشترك تجاه فعل من النوع السلبي ناتج عن الخلل في كمية الضبط التي يتعر  لها األفراد  

(Delisi & Hochstetler, 2002.) 
ساالوك غياار المتوافااق مااع الساالوك اإلجتماااعي السااوف والتي تمهاد  يتمثاال فااي مظاااهر الإصااطالًحا    االنحرافو 

بعاد ذلك إلى إن القه نحو اإلجارام، وُيعارف عالى أناُه اإلبتعاااد عاان المسااار الُمحاادد أو إنتهاااك لقواعااد ومعااايير  
ن طريااق الجماعااات الُمسااتقيمة داخاال المجتمااع، المجتمااع، ووصاامة تلتصااق باألفعااال أو األفااراد المبتعاادين عاا

)السمرف،   المجتمع  العام في  التسامح  الخروج على حدود  كااية من  بدرجة  يتمي   الذف  القواعد،  إنتهاااك  أو 
2010.) 

كبير   إلى حد  للمجتمع مرتبط  البيولوجية هو سلوك مضاد  النظر  األحداث من وجهة  انحراف  إن  في حين 
ينتقل للحدث من أسالفه فالجانح إنما يولد في رأف أنصار الوراثة مثل جالتون وتيرسون وغيرهم    بالتراث الذف

 (. 2010مجرًما سالًكا في حياته سلوك الشواذ ال يجدف ايه إصال  وال يفيد عقاب )زغير وصالح، 
وإقتصادية وثقااية تؤثر  كما أن انحراف األحداث ناتج عن بيئة الحدث وما يحيط به من ظروف إجتماعية  

المسئولة عن سلوكه   بالحدث هي  تحيط  التي  الخارجية  الظروف  تِّلك  سلوكهِّ،  وتوجيه  تكوين شخصيته  في 
الحرمان المادف    ،التحضر  ،واالنحالل اأُلسرف   ،الفساد   ،السكن في المناطق المتخلفة  ،ي مثل )الفقراالنحراف

 (.2003والتصدع األسرف( )الحارثي،  ،والسيكولوجي
المجتمااع   فاي  األحداث عان قواعاد وتوقعاات اآلخارين  باهِّ  الاذف يخرج  السالوك  إلاى  يشاير  فاانحراف األحاداث 
والااذف يفاار  علاايهم وعلااى كال ماان يخاارج عليااه المعارضااة وإتخاااذ التاادابير الالزمة، أف أن االنحراف لايس  

للسالوك، وإنماا هاو نااتِّج عان إساتجابة اآلخارين للقاائم باهِّ فاي موقاات التفاعاال، فااالمنحرف يعتباار كااذلك  صافة  
 (. 2010عناادما يااراه اآلخاارون كااذلك )عبدهللا، 

هو الطفل الذف يعتدف على حرمة القانون ويرتكأ فعاًل نهى عنه وذلك في سن معينة،  والحدث المنحرف  
له رنبات وميول مضادة للمجتمع بشكل خطير بحيث يصبح عرضة للمالحقة واإلجراءات الرسمية وت خر  

(. ويعرف الحدث المنحرف اجتماعيًا بأنه موقت اجتماعي يخضع ايه صغير السن لعامل  2013)معتوق،  
ف إليه. بمعنى  أو أكثر من العوامل ذات القوة السببية مما يؤدف به إلى السلوك غير المتوافق ويحتمل أن يؤد 

فهو  الحدث،  يعيشها هذا  التي  االجتماعية  الظروف  يتوقت على  المنحرف  للحدث  االجتماعي  التعريف  أن 
 (.2017نتاجًا للبيئة االجتماعية والظروف المحيطة به )أبو بكر، 
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تفق ومن المنظور السيكولوجي فإن علماء النفس يعرفونه بأنه: ذلك الشخص الذف يخالت أنماط السلوك الم 
النفسية الالشعورية والتي تدفعه ال   لمعاناته الصراعات  نتيجة  ذاتها  البيئة  عليه لألسوياء في مثل سنه وفي 

 (.   2002إراديًا الرتكاب هذا الفعل كالسرقة والعدوان والكذب )كامل، 
 ألنماط التنشئة االجتماعية  النظريات المفسرة

لها   تتخذ  نظرية  كل  أن  من  الرغم  التنشئة  على  أن  على  تجمع  أنها  إال  تفسيرها  في  عليها  ترتك   قاعدة 
المقبول  السلوك  المجتمع  أفرد  تلقين  بقصد  والترتية  والتعلم  التعليم  تتضمن  اجتماعية  عملية  االجتماعية 
الثقااية السائدة ف  ي  وإكسابهم الخبرات والمهارات الالزمة ألداء أدوارهم االجتماعية في إطار المعايير والقيم 

 المجتمع من هذه النظريات اآلتي: 
الوظيفيةأواًل:   البنائية  اإلنسانية  النظرية  العلوم  من  الوظيفي  البنائي  باالتجاه  النظرية  تلك  ُتعرف   :

واالجتماعية، كان ظهورها على يد )تالكوت بارسون ( تقوم تلك النظرية على مسلمة تدور حول فكرة تكامل 
بين   المتبادل  بناء يحقق  األج اء واالعتماد  أّن األسرة  ترتك  على  النظرية  تلك  للمجتمع،  المختلفة  العناصر 

ثقافة   األفراد  إكساب  إلى  تهدف  تعليمية  اجتماعية  كعملية  االجتماعية  للتنشئة  وتنظر  مجتمعية،  وظيفة 
االجتماع األفراد  حاجات  إشباع  في  تتمثل  ولمجتمعها  ألفرادها  هامة  بوظائت  تقوم  األسرة  وأّن  ية  المجتمع، 

وأساسية   محورية  وظيفة  ُتعتبر  التي  والهوية  المكانة  وإكسابهم  واألمن  للحماية  إضافة  واالقتصادية  والنفسية 
نسق   أّن األسرة  إلى  النظرية  ُتشير  المجتمع وتطوره،  بناء  المستقبل من  وتمكنهم في  بالمجتمع  األسرة  ترتط 

اء االجتماعي وتحقيق توازنه. هنا يتعر   فرعي للنسق اإلجتماعي تتفاعل مع عناصره للمحافظة على البن
األفراد خالل التنشئة االجتماعية لعمليات التنشئة األسرية واالمتثال التي تساعدهم على التوافق االجتماعي  
وارتباطهم بعملية التعليم، من خالل تلك النظرية يستقي األفراد اتجاهات الوالدين عن طريق التقليد والمحاكاة  

واألقو  تلك  لألفعال  أّن  بمعنى  المجتمع.  بها  يلت م  واإلناث  للذكور  أدوار  تحديد  يتم  أن  والسلوكيات، على  ال 
الكبرى من خالل   داخل األسرة وتين األسرة والوحدات االجتماعية  العالقات االجتماعية  النظرية ترك  على 

 (. 2006الشرايعة،  األدوار التي تؤديها في عملية التنشئة االجتماعية لألعضاء الجدد في المجتمع )
الوحدات  ضمن  نسقهم  داخل  لهم  الُموكلة  بوظائفهم  وأعضائها  األسرة  ميام  فإّن  السابقة  النظرية  خالل  من 
الصغرى الموجودة داخل الوحدة الكبرى الُمتمثلة بالنسق الكبير الذف ُيسمى المجتمع يؤدف إلى استقرار األسرة  

داخ المشاكل  يقلل من  الذف  تنشئة سوية وسليمة  واستمرارها، األمر  أبنائها  تنشئة  يعني قدرتها على  لها مّما 
 بعيدة عن كل السلوكيات المنحرفة.
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االجتماعيثانيًا:   التعلم  والنمذجة،  و :  نظرية  والتقليد  بالمالحظة،  التعلم  مثل:  مصطلحات  عدة  على  تشمل 
من بعضهم البعض؟ وتتعلق  حيث ان نظرية التعلم االجتماعي ترك  اهتمامها على ماذا؟ وكيف يتعلم الناس  

 (. Vernon, 1994أساسا بالتعلم اإلنساني )
النظرية    قولوت يحدث  أهذه  االجتماعي  التطور  المهمات  لن  تعلم  فيها  يحدث  التي  نفسها  بالطريقة  ألطفال 

لها دور رئيس في  كأداة  البديل  التع ي  والعقاب  إلى  النظرية  التقليد، وتنظر هذه  األخرى، وذلك من خالل 
رية التعلم االجتماعي بالدقة والحداثة واإلبداع، ويظهر ذلك من خالل الم اوجة بين  ظية التنشئة،وتتمي  ن عمل

)ابو   أيضا  والمعقدة  البسيطة  االجتماعية  المواقت  تفسير  فقد نجحت في  االجتماعية،  والناحية  التعلم  نظرية 
 (. 1998جادو، 

السلوك تتم من خالل تطبيق واستخدام جداول تع ي  يرتبط  ن المحافظة على  أ(  Banduraباندورا )يقول  و 
استجابة   يثيروا  ان  األطفال  معظم  يحاول  حيث  االنتباه،  لجذب  األطفال  سعي  ذلك  مثال  ببعض،  بعضها 
العطت من قبل أمهاتهم، ويشكل الوالدان واإلخوة واألخوات والمرشدين في األسرة نموذجا أمام ناظرف الطفل  

، ويقلده في سلوكه المعرفي واالنفعالي واالجتماعي، وتساعد نظرية التعلم االجتماعي على  يرامبه ويتعلم منه
استنباط المنهج المناسأ لتقدير العالقة الوظيفية، بين األنماط الشائعة للتنشئة االجتماعية وسمات شخصية 

 (.Wallace, 1986) الطفل، كما أن مفاهيمها تصلح متغيرات وسيطة لتفسير هذه العالقة
التعلم عملية دائمة ومستمرة للمخلوقات اإلنسانية من خاللها يغير اإلنسان مجرى حياته نتيجة لتفاعله مع  ف

المواقت الجديدة، تفسر نظرية التعلم التنشئة االجتماعية بأن سلوكيات األفراد ُمتعلمة من خالل تجرتته في  
أبنائهم في المواقت المختلفة من خالل عملية    الحياة، من هنا يجأ على األهل أن يقوموا بتغيير سلوكيات 

ُيعتبرون  الذين  األشخاص  وخاصة  اآلخرين  مع  تفاعله  خالل  من  أدواره  يتعلم  فالفرد  االجتماعية،  التنشئة 
مهمين في حياته ويرتطه بهم روابط قوية. فالتنشئة االجتماعية تسهم في تشكيل ثقافتهم وتعويدهم على تعلم  

االجتماعية المقبولة من خالل أساليأ الثواب والعقاب والتشجيع والمكافآت الُمستخدمة السلوكيات والمعايير  
من قبل مؤسسات التنشئة التي تستخدم بعض الوسائل واألساليأ في تحقيق التعلم، إن التنشئة االجتماعية  

وجود أهمية كبيرة    نمط تعليمي ُيساعد األفراد على القيام بأدوارهم االجتماعية. فأصحاب تلك النظرية يرون 
يدعم   أو  يتغير  السلوك  أن  نظرهم  أمثال )دوالرد( و)ميلر( فمن وجهة  االجتماعي  التعلم  للتع ي  في عملية 
تقوية   في  التع ي   مبدأ  على  موافقتهما  من  ابالرغم  و)وولتر(  )باندورا(  أّما  تقويته،  في  التع ي   لنمط  طبقًا 

عتبر كاايًا لتفسير التعلم وتعض السلوكيات التي تظهر لدى األفراد  السلوك إال أنهما يشيران إلى أّن التع ي  ي
 (. 2015فجأة )تركية، 



علمّية محكّمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمّي والّدراسات العليا   ، مجلةمجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث  

2021( 7(المجلد ) 3الملحق)  

422 
 

مما سبق تتضح األهمية التي تكمن في ميام األهل بممارسة السلوكيات السوية والتي من شأنها تؤثر على  
تعلمهم له في المراحل    األبناء تحديدًا في بداية تنشئتهم، ألّن في تلك المرحلة يكون تعلمهم للسوك أقوى من

المتقدمة، وألّن األبناء في المراحل العمرية األولى يكونوا أكثر تعلمًا وتغيرًا لسلوكهم حسأ ما يرونه من أفراد  
 أسرتهم لذا يجأ على األهل أخذ الحيطة والحذر في سلوكياتهم أمام أبنائهم. 

 النظريات الُمفسرة النحراف األحداث
 ء أساسااي ماان الحقيقااة الواقعية فاي حياتناا اليومية، وهي األساس الكامن وراء تفسير كل  ُتعتبااار النظرياة ُجا

البيئااي   لااواقعهم  األفااراد  تنظياار  هااي عمليااة  إذن  فالنظرياة  الظاواهر،  لمختلات  اليومية  فرد ألفعالهِّ ومشاهداتهِّ 
ماان األفكااار واإلي إطااار مجموعااة  فااي  التاي يعيشاون  واإلجتماااعي  الحقيقاة  تفسار  التاي  والتجاارب  اديولوجيات 

 فيهاا، ومن أهم النظريات التي فسرت انحراف األحداث ما يلي: 
البيولوجيـــة: الرئيساااي    النظريـــة  المحااادد  بمثاباااة  للفااارد  البيولاااوجي  التكاااوين  أن  النظرية  هذه  أصاااحاب  يااارى 

المنحارفين   ُتميا   معيناة  وراثياة  وجيناات  شخصية  وسمات  جسمية  خصائص  هناك  أن  حيث  لالنحراف، 
فهام فاي رأف هاذه النظرياة يتميا ون  وتجعلهام يختلفاون فاي أشاكالهم وطريقاة تفكيارهم عان األفاراد الطبيعياين،  

بااه ضايقة وآذان كبيارة وأيادف طويلاة وشاعر كثيات فاي أجسامهم، كما يعتقد هؤالء أن أجسام   بقاماة قصايرة وجِّ
مدرسااة   وتعتباار  القاديم،  الحفاارف  اإلنساان  تشابه  قديماة  تاريخياة  مرحلاة  إلاى  تعاود  الشاكل  بذلك  المنحرفين 

و ماان أهام اإلطااارات الفكريااة التاي زكاات هااذا االتجاه، وقد نادت هذه المدرسة إلى الرتط بين بعض لااومبروز 
الممي ات الجسمية أو الُخلقياة وخاصاة فاي الوجه والجمجمة وتين أنواع مان الانقص العقلاي أو اإلضاطرابات  

علااى محااور الحتميااة البيولوجيااة بشااكل واضااح وألجاال الخلقياة وأشاكال االنحراف، وترتكِّاا  نظريااة لااومبروزو  
اذا  ذلااك تعارضاات تفسااايراتُه تِّلاك ماع التفسااير الكالساايكي القاائم علااااااااى ُحرية اإلرادة، وماذهأ المنفعااااااااة وهاو به

المجار  أن  مان  إنطالقاًا  متفاوتاة،  بادرجات  ولكان  االنحراف  علاى  هو  ُيجَبار  بالتكوين  المنحرف  الحادث  أو  م 
وتإضااطرابات   ظاااهرة،  جساامية  مورفولوجياة  بعيوب  ُمصاًبا  غالًبا  تجعلُه  وراثية  إنحطاطية  من  يعاني  إنسان 
الخصوص   وجه  على  والدرمية  الصماء  الغاادد  إفاارازات  بعااض  فااي  وتِّخلاال  الداخليااة،  أجه تااهِّ  فااي  وظيفيااة 

 (.1999)لطفي، 
النفســية )الســيكولوجية(:النظ تتعلاق   ريــة  أساباب  إلاى  الُمنحارف  السالوك  يقاوم هاذا اإلتجاه أساساًا علاى رد 

فيهااا،   الفاعلااة  والقااوى  فهام شخصاايتهِّ  علااى  ُمركِّاا ة جهودهاا  الاذاتي  الُبعااد  علاى  أف  للفاارد،  النفساي  بااالتكوين 
هااذ  الُمنحاارف حسااأ  واإلندفاع واإلنسااان  والشدة  بالعنت  يتصت  فهااو  نفسااًيا،  مااريض  إنسااان  هااو  اإلتجاااه  ا 

الراجع لتجارب ومواقت نفسية مر بها الفرد في مرحلة طفولته أو بقايا عقدة تعرضهِّ لمواقت جنسية مؤلماة  
اااااية وهي نظرية فروياد وهاي مان فاي مرحلاة الصاغر، ويشااكل األسااس النظارف إلحادى أقاوى النظرياااااااااات النفسااا
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أوساع اإلتجاهاات النفساية إنتشااًرا، وأشادها وقعاًا فاي ميادان التحليال النفساي، وترجاع السااالوك المنحااارف إلاااى  
األعل والذات  واألنا،  الاااذات  أو  الهاااو  فاااي  والمتمثااال  الشخصاااية  مكوناااات  باااين  القاااائم  األنا  الصاااراع  أو  ى 

األعلى، وهذا الصراع الذف ينتهي بخضوع الذات، والاذات العلياا لرنبات الهو، ويرجع السلوك المنحرف إما  
إلى عج  األنا في تكييف الميول الفطرية مع متطلباته أو كبتهااا وإخمادهااا فااي الالشااعور، وإمااا إلااى إنعاادام 

 (.  2013اان أداء وظائفها )سجيدة، وجااود األنااا األعلااى أو عج هااا ع
الفردياة غالباا، فهم يخضعونها   انحراف األحاداث مان جوانبهاا  إلاى مشاكلة  ينظارون  النفساي  التحليال  وعلمااء 
إلى االتجاه التحليلي العام فمثال رأى إيكورث أن الهارب عناد الجاانحين يعتبار حالاة هروتية من العقاب، كما  

تك بأن سوء  مان  يقرر  سابًبا  تعتبار  الفارد  عناد فرويد( عند  الجمعاي  الضامير  بمثاباة  العلياا )وهاي  الاذات  اوين 
 (.2017أساباب االنحراف )مخامرة،  

 الدراسات السابقة
( بعنوان "أنماط التنشئة األسرية وعالقتها بانحراف األحداث:  دراسة ميدانية في دولة 2019دراسة العازمي )

ا   الكويت". والتفرقة، هدفت  والديمقراطي، واإلهمال،  والتدليل،  )التسلط،  إلى معرفة مستويات نمط:   لدراسة 
عن   والبحث  الثانوية(،  )طلبة  العاديين  واألحداث  المحكومين  األحداث  لدى  واألم  األب  من  لكلٍّّ  والتذبذب( 

د فروق ذات داللة إحصائية  العالقة بين أنماط التنشئة األسرية  لألب واألم  وانحراف األحداث، وإمكانية وجو 
في أنماط التنشئة األسرية بين األحداث المحكومين واألحداث العاديين )طلبة الثانوية(، وقد استخدم الباحث 

(  382( مدرسة موزعة على محافظات دولة الكويت، ومن ثم اختار )12أسلوب العينة العنقودية باختيار )
( حدًثا ن ياًل بدور الرعاية في وزارة  97الدراسة، كما تم اختيار ) طالأ وطالبة من الصت العاشر ليمثلوا عينة
الكويت. بدولة  والعمل  االجتماعية  التنشئة    الشؤون  نمط  أن  منها:  نتائجأ  مجموعة  إلى  الدراسة  وتوصلت 

لدى   األسرية  التنشئة  أنماط  وجميع  التسلط،  نمط  هو  المحكومين  األحداث  لدى  واألم  لألب  السائد  األسرية 
واألم حيث جاءت األح لكل من األب  الديمقراطي  النمط  باستثناء  بمستوى متوسط،  المحكومين جاءت  داث 

لدى  واألم  لألب  السائد  التنشئة  نمط  أن  كما  منخفض،  بمستوى  جاء  لألم  التفرقة  ونمط  منخفض،  بمستوى 
األ التنشئة  أنماط  جميع  وأن  الديمقراطي،  النمط  هو  الثانوية(  )طلبة  العاديين  األحداث األحداث  لدى  سرية 

التنشئة   نمط  بين  إحصائيًّا  دالة  سالبة  ارتباطية  عالقة  هناك  أن  كما  منخفض،  بمستوى  جاءت  المحكومين 
 األسرية )الديمقراطي( لألب واألم وانحراف األحداث.

( الصرايرة  "2019دراسة  بعنوان  الواقعين)المحكومين(تحت  (  األحداث  انحراف  في  االجتماعية  العوامل  أثر 
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر العوامل  ".)من وجهة نظر مراقبي السلوك أنفسهم(  راف مراقبي السلوكإش

االجتماعية واالقتصادية والثقااية في انحراف األحداث الواقعين تحت إشراف مراقأ السلوك من وجهة نظر 
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أنفسهم، السلوك  ا  مراقبي  تم االعتماد على منهج  الدراسة  المسح ولتحقيق أهداف  لمسح االجتماعي بأسلوب 
واألمن   األحداث  مديرية  في  العاملين  السلوك  مراقبي  من  المكون  االحصائي  المجتمع  لعناصر  الشامل 

( اإلجمالي  عددهم  والبالغ  األردن،  في  االجتماعي  التنمية  لوزارة  التابعة  عينة  185المجتمعي  وتكونت   ،)
( من  النهائية  للسل167الدراسة  ومرامبة  مراقأ  البيانات. (  لجمع  رئيسة  كأداة  االستبانة  استخدام  وتم    وك، 

ثم العامل و  تأثيرًا على انحراف األحداث هو العامل االقتصادف،  نتائج الدراسة أن من أهم العوامل  أظهرت 
االجتماعي وأخير العامل الثقافي، وأن هذه العوامل قد تباينت في مستوى أثرها، فقد جاء العاملين االقتصادف  

تماعي بمستوى مرتفع، اما العامل الثقافي فقد جاء بمستوى متوسط، وأشارت النتائج إلى وجود أثر دال  واالج
داللة   مستوى  عند  في    0.05إحصائيا  األحداث  انحراف  في  والثقااية  واالقتصادية  االجتماعية  للعوامل 

 المجتمع األردني. 
)الفقر والجنو : دراسة نوعية لمجموعة مختارة من  ( بعنوان  Shong, et al, 2018دراسة شونج وآخرون )
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر الفقر على الشخصية المتأخرة وتطور السلوك   األحداث في مالي يا(.

في   والفشل  البائسة،  األسرية  )الظروف  هي  الجريمة،  لتع ي   رئيسية  موضوعات  ثالثة  على  األطفال  لدى 
رانهم المنحرفين(، تم إستخدام طريقة أخذ العينات في اختيار ستة مجرمين صغار  المدارس والتواصل مع أق

بين   أعمارهم  البيانات    17و   13تتراو   لجمع  متعددة  استخدام طريقة  وتم  لمبور،  كواال  العاصمة  من  عاًما 
النتائج أن الثالث موضوعات   الرئيسية  شملت المرامبة ودراسة الحالة المتعمقة وتحليل المستندات. وأظهرت 
 لتع ي  الجريمة بسبأ الفقر كانت مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بطابع األطفال الجانحين وتطورهم السلوكي. 

( بعنوان "العوامل االجتماعية التي تؤدى إلى انحراف األحداث في األردن: دراسة 2018) الحراحشة  دراسة  
تؤد  التي  االجتماعية  العوامل  معرفة  إلى  هدفت  والتي  تكون  ميدانية"  األردن.  في  األحداث  انحراف  إلى  ف 

مجتمع الدراسة من جميع األحداث المقيمين في دور رعاية األحداث في مناطق )عمان وال رقاء وإرتد(، وتلغ 
( للوصول إلى نتائج الدراسةأ SPSS( حدث، واستخدم برنامج التحليل اإلحصائي )100عدد أفراد الدراسة )

سح االجتماعي الشامل، وتمثلت نتائج الدراسة بما يأتي: إن أغلبية األحداث وقد استخدمت الدراسة منهج الم
( العمرية  الفئة  من  هم  األردن  في  األحداث 18  –  15الجانحين  أكثر  وإن  المنخفض،  الدخل  ذوف  من   ،)

الجانحين يعيشون ضمن أسر كبيرة الحجم، كما أن المستوى التعليمي للوالدين يترك  في المستوى الجامعي،  
تينت الدراسة أن أكثر الجرائم التي يرتكبها األحداث هي جرائم السرقة وتعاطي المخدرات، وأشارت النتائج  و 

 إلى أن األحداث الجانحين تعرضوا لمعاملة قاسية تتصت أحيانًا بالعنت والعدوان. 
سات رعاية  دراسة ميدانية لمؤس-( بعنوان "التفكك األسرف ودوره في انحراف األحداث  2017)حسين  دراسة  

إلى التعرف على دور التفكك األسرف ودوره هذه الدراسة  هدفت    .وتوجيه األحداث المنحرفين بمدينة بنغازف"
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ف انحراف األحداث ومعرفه أنواعه وأثر ذلك على األبناء، واالهتمام بالنواة األولى وهي األسرة، والحد من 
ا  اإلمكان.  قدر  خطورتها  وتقليل  األحداث  انحراف  في ظاهرة  بيرت(  )سيرل  نظرية  على  الدراسة  عتمدت 

من    20من الذكور و  40انحراف األحداث واعتمدت منهج المسح االجتماعي الشامل، طبقت الدراسة على  
داخل   عليهم  والمحكوم  بنغازف  في  واإلناث  الذكور  األحداث  وتوجيه  رعاية  دار  مؤسستي  ن الء  من  اإلناث 

من البيانات  على  الحصول  وتم  وجود   المؤسسة،  النتائج  وأظهرت  المقابلة،  استمارة  أسلوب  استخدام  خالل 
عالقة بين التفكك األسرف وانحراف األحداث، ووجود عالقة بين هجر ال وج ل وجته وتعاطي المخدرات، وأنه 
هناك عالقة وطيدة بين وفاة الوالدين وتعاطي الحدث للمخدرات، وأن للطالق عالقة بتعاطي المخدرات، وأنه  

عالقة وثيقة بين الشجار بين الوالدين وتعاطي الحدث المخدرات، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ذات  هناك  
 داللة إحصائية بين هجر ال وج ل وجته وهروب الحدث من المدرسة.

( بعنوان "العوامل النفسية واالجتماعية المسببة لجنو  األحداث في فلسطين من وجهة  2017دراسة مخامرة )
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة العوامل    األحداث ومراقبي السلوك واألحداث أنفسهم".نظر شرطة  

وجهة   ومن  السلوك  ومراقبي  األحداث  نظر شرطة  وجهة  من  األحداث  لجنو   المسببة  واالجتماعية  النفسية 
( الدراسة من  وتكونت عينة  أنفسهم،  األحداث  المنهج ا154نظر  الدراسة  واتبعت  فرًدا،  التحليلي،  (  لوصفي 

واستخدمت الدراسة اإلستبانة والمقابلة كأدوات لجمع البيانات، وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم العوامل لجنو   
األحداث من وجهة نظر مراقبي السلوك وأفراد شرطة األحداث في فلسطين تمثلت في العوامل النفسية، بينما  

 جاءت العوامل االجتماعية بالمرتبة الثانية.
بعنوان )نمط التنشئة األسرية ذو األب الواحد وإنخراف     (Frederic, et al, 2016دراسة فريدريك وآخرون )
هذه   هدفت  الواحد األحداث(.  األب  ذات  األسر  في  األسرية  التنشئة  أنماط  أثر  على  التعرف  إلى    الدراسة 

( فرًدا موزعين على ثالث ُمدن في محافظة كيفت في  118وانحراف األحداث، وقد تكونت عينة الدراسة من )
( سنة،  18-10( طفاًل تتراو  أعمارهم بين )59( ولي أمر ألسرة أحادية الوالد، و)59الفلبين، وتشكلت من ) 

هو النمط السائد ة أن النمط الديمقراطي وقد استخدمت الدراسة االستبانة لجمع البيانات، وأظهرت نتائج الدراس
لدى أفراد العينة، وأنه ال يوجد داللة على العالقة بشكل قاطع بين أنماط التنشئة األسرية وانحراف األحداث، 
وأن النمط الديمقراطي هو أقل األنماط التي تدفع إلى االنحراف، وال تأثير ألسرة األب الواحد على انحراف 

 .األحداث 
با )دراسة  هذه  Baferani, 2015فيراني  هدفت  لألطفال(.  االجتماعية  التنشئة  في  األسرة  )دور  بعنوان   )

الدراسة إلى التعرف إلى دور األسرة في التنشئة االجتماعية لألطفال، تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب 
الدراس العام  في  اإليطالية  روما  مدينة  في  الثانية  المنطقة  في  الثانوية  وتمثلت  2015-2014ي  المدارس   ،
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( في  )100عينة  الطبقية  العينات  أخذ  طريقة  خالل  من  اختيارهم  تم  مشارك  و   50(  الوالدين  من    50من 
التنشئة   واستبيان  شيفر"  "عائلة  )استبيان  االستبيانات  خالل  من  البيانات  على  الحصول  تم  األطفال(. 

يؤثر على التنشئة االجتماعية لألطفال، وتؤثر    االجتماعية(. وأشارت النتائج إلى أن مقدار الحأ في األسرة
السيطرة على األسرة في التنشئة االجتماعية لألطفال، وتؤثر العالقات الباردة والدافئة في األسرة على التنشئة  

 االجتماعية لألطفال.  
 الّدراسة  ّيةمنهج 

الّرجوع إلى األدب الّنظرّف ذف العالقة وذلك من خالل  ،  الّتحليليّ الّدراسة على المنهج الوصفّي    اعتمدت هذه
 .بموضوع الّدراسة الحالّية، باإلضافة إلى تطوير مقياس كأداة رئيسةأ لجمع البيانات من عيَّنة الّدراسة

  مجتمع الّدراسة
الّدراسة    تكّون  والبالغ  من  مجتمع  األردن  في  األحداث  وتأهيل  رعاية  دور  في  المتواجدين  األحداث  جميع 

 (. 2019( حدث )حسأ إحصائيات وزارة التنمية االجتماعية، 1729عددهم )
 عيَّنة الّدراسة 

على   باالعتماد  البسيطة  العشوائّية  بالّطريقة  عيَّنة  اختيارها  قبل  تّم  من  الُمعّد  الّدراسة  عيَّنة  تحديد  جدول 
( ومورجان  )Krejcie & Morgan, 1970كريجسي  الّدراسة  عيَّنة  وتلغت  ُمفردةً 220(،  وقد (  توزيع    ،  تّم 

( بما نسبته  155( استبانة على األحداث المتواجدين في دور رعاية وتأهيل األحداث، وأسترّد منها )220)
 %( من مجموع االستبانات الموّزعة، وهي نسبة مقبولة لغايات البحث العلمّي.70.45)

 أدوات الّدراسة
خالل الّرجوع إلى األدب الّنظرّف والّدراسات الّسابقة ذات تطوير استبانة الّدراسة من  لتحقيق أهداف الّدراسة تّم  

 حيث تضّمنت أدوات الّدراسة ثالثة أقسام، كما يلي: العالقة بموضوع الّدراسة الحالّية،
 القسم األّول ُعني بالمتغّيرات الّديموغرااّية واالجتماعية واإلقتصادية والتعليمية. 

م إلى قسمين، )التنشئة االجتماعية لألب  القسم الثَّانّي فُعني باألداة المتعلّ  قة بمتغّير التنشئة االجتماعية، وُقسِّّ
( فقرة، في حين تضمن مقياس  56والتنشئة االجتماعية لألم( حيث تضمن مقياس التنشئة االجتماعية لألب )

( لألم  االجتماعية  )الطَّرا53التشنئة  دراسة  على  األداة  هذه  تطوير  في  االعتماد  وتّم  فقرة،  (  2019ونة،  ( 
)الصرايرة،   )العازمي،  2019ودراسة  ودراسة  األداة 2019(  هذه  فقرات  عن  اإلجابة  صياغة  تّمت  وقد   ،)

الخماسي  باالعتماد  ليكرت  اختيارات   على مقياس  نسبي المكّون من خمسة  بوزن  وأبًدا(  بين )دائًما  تتراو    ،
(5-1.) 
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، وتّم االعتماد في تطوير هذه األداة على دراسة  األحداث القسم الّثالث ُعني باألداة الخاّصة بمتغّير انحراف  
  باالعتماد وقد تّمت صياغة اإلجابة عن فقرات هذه األداة  (،  2018( ودراسة )الحراحشة،  2019)الصرايرة،  

، تتراو  بين )موافق تماًما وغير موافق تماًما( بوزن المكّون من خمسة اختيارات   على مقياس ليكرت الخماسي
 (. 1-5نسبي ) 

 صدق أدوات الدراسة
اخلّي كما يلي:   للتحقق من صدق أدوات الّدراسة تّم استخدام الّصدق الّظاهرّف وصدق البناء الدَّ

 الّصدق الّظاهرّي: 
ُعرِّ  مقياسا الّدراسة على مجموعة من المحّكمين ذوف الخبرة واالختصاص من رؤساء األقسام، وأعضاء   

( محّكًما )ُملحق ج(، إذ ُطلِّأ إليهم إبداء رأيهم حول 13هيئة الّتدريس في الجامعات األردنّية البالغ عددهم ) 
الفقرات،   للمجالو شمولّية  اللُّ   ة ومناسب  ،انتمائها  أو  وّيةغالّصياغة  أو حذف  الفقرات، وإضافة  ، ومدى وضو  

بعض   صياغة  إعادة  مع  الفقرات،  بعض  بحذف  المحّكمين  توصيات  جاءت  وقد  ُمناسًبا،  يرونه  ما  تعديل 
 الفقرات في أداتّي الّدراسة.

اخلّي:  صدق البناء الدَّ
ت تّم  إذ  اخلّي،  الدَّ البناء  باستخدام صدق  الّدراسة  مقياسي  من صدق  الّتحقق  عيَّنة  تّم  على  المقياسين  طبيق 

بلغت) عينتها،  خارج  ومن  الّدراسة،  مجتمع  داخل  من  عشوائيًّا  اختيارها  تّم  تّم  10استطالعّية،  ُثّم  أفراد،   )
(  3( و) 2( و)1حساب معامل االرتباط بين درجة الفرد على الفقرة ودرجته الُكّلية على المقياس، والجداول )

 توضح ذلك:
 ( 1جدول )

 تباط بين درجة الفرد على الفقرة ودرجته الُكّلية على مقياس التنشئة االجتماعية لألب معامالت االر 
 معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط رقم الفقرة 

1 **.476 20 *.413 39 *.399 
2 *.434 21 *.449 40 *.462 
3 **.542 22 **.544 41 *.348 
4 *.465 23 **.602 42 **.568 
5 **.604 24 *.379 43 **.593 
6 *.375 25 *.443 44 **.611 
7 *.456 26 *.374 45 *.436 
8 **.567 27 *.432 46 *.387 
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9 *.423 28 **.572 47 *.349 
10 *.385 29 *.365 48 *.465 
11 *.376 30 *.493 49 **.579 
12 **.542 31 *.465 50 **.564 
13 *.379 32 *.436 51 *.379 
14 *.443 33 *.387 52 *.443 
15 *.374 34 *.349 53 *.374 
16 *.432 35 *.379 54 *.434 
17 *.379 36 *.443 55 **.542 
18 *.443 37 *.374 56 *.465 
19 *.374 38 *.432   

 (≥0.05αتعني  داّلة عند مستوى) *
 (≥0.01αتعني  داّلة عند مستوى)  **

( الجدول  من  ب 1يتبّين  مناسبة  نّ أ(  صدق  مؤّشرات  للمقياس  تحقق  االرتباط  تراوحت  حيث  ه  بين  معامالت 
 (.α≤0.05) ا عند مستوى ها داّلة إحصائيًّ عوجمي (348.-611.)

 ( 2جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة الفرد على الفقرة ودرجته الُكّلية على مقياس التنشئة االجتماعية لألم

 معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط الفقرة رقم 
1 *.399 20 **.476 39 *.449 
2 *.462 21 *.434 40 **.544 
3 *.348 22 **.542 41 **.602 
4 **.568 23 *.465 42 *.379 
5 **.593 24 **.604 43 *.443 
6 **.608 25 *.375 44 *.374 
7 *.436 26 *.456 45 *.432 
8 *.387 27 **.567 46 **.572 
9 *.349 28 *.423 47 *.365 

10 *.465 29 *.385 48 *.493 
11 **.579 30 *.376 49 *.465 
12 **.564 31 **.542 50 *.436 
13 *.379 32 *.379 51 *.387 
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14 *.443 33 *.443 52 *.349 
15 *.374 34 *.374 53 *.379 
16 *.434 35 *.432   
17 **.542 36 *.379   
18 *.465 37 *.443   
19 *.374 38 *.374   

 (≥0.05αتعني  داّلة عند مستوى) *
 (≥0.01αتعني  داّلة عند مستوى)  **

( الجدول  من  ب 2يتبّين  مناسبة  نّ أ(  صدق  مؤّشرات  للمقياس  تحقق  االرتباط  تراوحت  حيث  ه  بين  معامالت 
 (.α≤0.05) ا عند مستوى ها داّلة إحصائيًّ عوجمي (348.-608.)

 (3جدول)
 معامالت االرتباط بين درجة الفرد على الفقرة ودرجته الُكّلية على مقياس انحراف األحداث

 معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط رقم الفقرة 
1 .437* 9 . 613** 16 .449** 
2 . 589* 10 . 462* 17 .610** 
3 .399* 11 .375* 18 .434* 
4 .434* 12 .354* 19 .416* 
5 .374* 13 .567** 20 . 501* 
6 .568** 14 . 426* 21 .571** 
7 .544** 15 .456* 22 .442* 
8 .613**     

 (≥0.05α) تعني داّلة عند مستوى  *
 (≥0.01α)  تعني داّلة عند مستوى  **

( الجدول  من  ب 3يتبّين  مناسبة  نّ أ(  صدق  مؤّشرات  للمقياس  تحقق  االرتباط  تراوحت  حيث  ه  بين  معامالت 
  (.α≤0.05)  ا عند مستوى ها  داّلة إحصائيًّ عوجمي (354. -613.)

 ثبات أدوات الّدراسة
معامل   باستخدام  المقياس  ثبات  من  الّتأكد  )جرى  ألفا  اخلّي Cronbach's Alphaكرونباخ  الدَّ لالّتساق   )

( يبّين  4بصيغته الّنهائّية الُكّلية، ومعامالت الّتج ئة الّنصفّية باستخدام معادلة سبيرمان براون، والجدول رقم )
واأل  االجتماعية لألب  التنشئة  مقياس  الّنصفّية ألبعاد  الّتج ئة  ألفا ومعامالت  الثبات كرونباخ  م، في معامل 
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( يبّين معامل الّثبات كرونباخ ألفا ومعامالت الّتج ئة الّنصفّية ألبعاد مقياس انحراف  5حين أّن الجدول رقم )
 االحداث.

 ( 4جدول )
 معامل الثبات كرونباخ ألفا ومعامالت الّتجزئة الّنصفّية لمقياس التنشئة االجتماعية لألب واألم 

الّتجزئة  مع معامل كرونباخ ألفا األبعاد المقياس امالت 
بمعادلة  الّنصفّية 

 براون  –سبيرمان 
 0.79 0.81 نمط التسلط التنشئة االجتماعية لألب 

 0.81 0.82 نمط التدليل
 0.79 0.81 النمط الديمقراطي 

 0.83 0.85 نمط اإلهمال 
 0.81 0.82 نمط التفرقة
 0.79 0.80 نمط التذبذب 
 0.81 0.83 نمط المتوازن 
 0.79 0.81 الّدرجة الُكّلية 

 0.82 0.84 نمط التسلط التنشئة االجتماعية لألم
 0.81 0.83 نمط التدليل

 0.77 0.80 النمط الديمقراطي 
 0.80 0.82 نمط اإلهمال 
 0.79 0.81 نمط التفرقة
 0.82 0.83 نمط التذبذب 
 0.78 0.80 نمط المتوازن 
 0.79 0.82 الّدرجة الُكّلية 

  -0.80( أّن معامالت الّثبات ألبعاد مقياس التنشئة االجتماعية لألب تراوحت بين ) 4نالحظ من الجدول )
براون إذ تراوحت    –(، كما يظهر الجدول نتائج معامالت الّتج ئة الّنصفّية باستخدام معادلة سبيرمان  0.85
( بين  0.81  –  0.79ميمها  تراوحت  لألم  االجتماعية  التنشئة  مقياس  ألبعاد  الّثبات  معامالت  أّن  كما   ،)

براون إذ    –(، كما يظهر الجدول نتائج معامالت الّتج ئة الّنصفّية باستخدام معادلة سبيرمان  0.84  -0.80)
 .(، وُتَعدُّ مثل هذه القيم مقبولة ألغرا  البحث العلميّ 0.82  – 0.77تراوحت ميمها ) 
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 ( 5جدول )
 معامل الثبات كرونباخ ألفا ومعامالت الّتجزئة الّنصفّية لمقياس انحراف األحداث

الّنصفّية  معامل كرونباخ ألفا المقياس الّتجزئة  معامالت 
 براون  –بمعادلة سبيرمان 

 0.81 0.82 انحراف األحداث  
(، كما يظهر الجدول نتائج  0.82( أّن معامل الثبات لمقياس انحراف األحداث بلغ )5نالحظ من الجدول )

سبيرمان   معادلة  باستخدام  الّنصفّية  الّتج ئة  )   –معامل  بلغ  إذ  مقبولة  0.81براون  القيم  هذه  مثل  وُتَعدُّ   ،)
 ألغرا  البحث العلمّي.

 معيار الحكم
 الحسابية في أداة الّدراسة باالعتماد على المعادلة اآلتية:تّم الحكم على مستوى المتوسطات 

 المستويات  /أقل ميمة  –أعلى ميمة  
 =5-  1 / 3   =4/  3   =1.33 

 وتالّتالي فإنَّ معيار الحكم كما يلي: 
 المستوى بالّنسبة للمتوّسط الحسابيّ  المتوّسط الحسابيّ 

 منخفض  1-2.33
 متوسط  3.67  - 2.34
 مرتفع  فما فوق   3.68

 المعالجة اإلحصائّية
  زمة الرّ   باستخدام  وذلك  والّتحليلّي،  الوصفيّ   اإلحصاء  أساليأ   استخدام   تمّ   الّدراسة   أسئلة   عن  لإلجابة

 (.Statistical package For Social Sciences – SPSS 25) للعلوم االجتماعية اإلحصائّية
األحداث  .1 بانحراف  االجتماعية  التنشئة  لحساب درجة عالقة  بيرسون،  ارتباط  األّول: معامل  الّسؤال 

 لدى أفراد عينة الدراسة.  
 أنواع الجنح إرتكابًا من قبل األحداث.  أكثر الّسؤال الثَّانّي: التكرارات والنسأ المئوية للتعرف على  .2
واالنحرا .3 الحسابية  المتوسطات  الّثالث:  على  الّسؤال  للتعرف  المعيارية  التنشئة  فات  أنماط  أكثر 

التذبذب(  االجتماعية التفرقة،  االهمال،  الديمقراطي،  التدليل،  المنحرفين    )التسلط،  لدى أسر  انتشارًا 
 والمنحرفات. 
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 عرض الّنتائج 

 األردني؟ هل هناك عالقة ما بين التنشئة االجتماعية وانحراف األحداث في المجتمع الّسؤال األّول: 
لإلجابة عن هذا التَّساؤل قام الباحث بإستخراج معامل ارتباط بيرسون بين التنشئة االجتماعية )لألب 
األحداث  وانحراف  المتوازن(  التذبذب،  التفرقة،  االهمال،  الديمقراطي،  التدليل،  )التسلط،  بأبعادها  واألم( 

 ( يوّضح نتائج ذلك.6والجدول رقم )
 (6الجدول )

 اط بيرسون بين التنشئة االجتماعية وانحراف األحداثمعامل ارتب
التنشـــــئة االجتماعيـــــة 

 لألب
التنشئة االجتماعية   انحراف األحداث

 لألم 
 انحراف األحداث

معامل  
 اإلرتباط

مستوى 
 الداللة 

معامل  
 اإلرتباط

مستوى 
 الداللة 

 000. ** 962. نمط التسلط 000. ** 996. نمط التسلط
 000. ** 911. نمط التدليل 000. ** 940. نمط التدليل

 000. ** - 904. النمط الديمقراطي  000. ** -929. النمط الديمقراطي 
 000. ** 912. نمط اإلهمال  000. ** 921. نمط اإلهمال 
 000. ** 932. نمط التفرقة 000. ** 938. نمط التفرقة
 000. ** 885. نمط التذبذب  000. ** 915. نمط التذبذب 

 000. ** -952. نمط المتوازن  000. ** -975. المتوازن نمط 
 000. ** 915. الُكلي  000. ** 962. الُكلي 

 (α≤0.05** دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )
(، باأنَّ العالقاات االرتباطياّة جميعهاا دالاّة إحصاائيًّا، باين المتغياّرات المساتقّلة 6"يّتضح من الجدول رقام )

، والمتغياار التااابع الُمتمثاال بااانحراف األحااداث، سااواء علااى المسااتوى التنشاائة االجتماعيااة )لااألب واألم(والممّثلااة 
بااة بإسااتثناء ُبعاادف )الاانمط الُكلااّي أو علااى مسااتوى الُبعااد الواحااد، كمااا نالحااظ أن جميااع العالقااات إرتباطيااة موج

ة بااين التنشاائة االجتماعيااة لااألب  ة للعالقااة االرتباطيااّ الااديمقراطي والاانمط المتااوازن(، وقااد بلغاات القيمااة اإلجماليااّ
د أثااار التنشااائة االجتماعياااة لاااألب فاااي انحاااراف 0.962وانحاااراف األحاااداث ككااال ) ة تؤكاااّ (، وهاااي ميماااة إيجابياااّ

وى هااذه العالقااات مااع بعااد )نمااط التساالط(، حيااث بلغاات قااّوة هااذه األحااداث فااي المجتمااع األردنااي، وكاناات أقاا
(، إذ نماط التذباذب (، في حين كانت أضعت هذه العالقات هاي العالقاة ماع بعاد )0.996العالقة االرتباطّية )

(. كما أشارت النتائج أن القيمة اإلجمالّية للعالقة االرتباطياّة باين 0.915بلغت ميمة هذه العالقة االرتباطّية )
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د أثار التنشائة االجتماعياة 0.915التنشئة االجتماعية لألم وانحراف األحداث ككل ) (، وهي ميمة إيجابياّة تؤكاّ
لااألم فااي انحااراف األحااداث فااي المجتمااع األردنااي، وكاناات أقااوى هااذه العالقااات مااع بعااد )نمااط التساالط(، حيااث 

نماط العالقات هي العالقة مع بعد )(، في حين كانت أضعت هذه 0.962بلغت قّوة هذه العالقة االرتباطّية )
 (0.885(، إذ بلغت ميمة هذه العالقة االرتباطّية )التذبذب 

 ماهي أكثر أنواع الجنح إرتكابًا من قبل األحداث؟السؤال الثاني: 
لإلجاباااة عااان هاااذا الساااؤال تااام إحتسااااب التكااارارات والنساااأ المئوياااة إلجاباااات المبحاااوثين علاااى ساااؤال ناااوع      

 ( يوضح ذلك.7الُجنحة الُمرتكبة من قبل الحدث، والجدول رقم )
 ( 7جدول )

 أنواع الجنح الُمرتكبة من قبل األحداث
 النسبة % التكرار الفئة
 % 41.93 65 سرقة 

 % 3.87 6 إغتصاب
 % 4.52 7 دعارة
 % 2.58 4 قتل

 % 30.96 48 تعاطي مخدرات 
 % 16.14 25 اإلعتداء بالضرب

 % 100 155 المجموع
ا ماان قباال األحااداث هااي 7نالحااظ ماان البيانااات المعروضااة فااي الجاادول ) نح إرتكابااً ( أن أكثاار أنااواع الجااُ

)تعاااااااطي المخاااااادرات( بنساااااابة %(، وفااااااي المرتبااااااة الثانيااااااة جاااااااءت ُجنحااااااة 41.96ُجنحااااااة )الساااااارقة( بنساااااابة )
%(، وفاااي المرتباااة الرابعاااة جااااءت ُجنحاااة 16.14%(، تالهاااا ُجنحاااة )اإلعتاااداء بالضااارب( وتنسااابة )30.96)

%(، وفاااي المرتباااة السادساااة واألخيااارة 3.87%(، تالهاااا ُجنحاااة )اإلغتصااااب( بنسااابة )4.52)دعاااارة( بنسااابة )
 %(.2.58جاءت ُجنحة )القتل( بنسبة )

أ الثالث: ماهي  التفرقة،  السؤال  االهمال،  الديمقراطي،  التدليل،  )التسلط،  االجتماعية  التنشئة  أنماط  كثر 
 التذبذب، المتوازن( انتشارًا لدى أسر المنحرفين والمنحرفات؟ 

لإلجابة عن هذا الّسؤال تّم احتساب المتوّسطات  الحسابّية واالنحرافات  المعيارّية، لتقديرات المبحوثين 
( 9( و)8االجتماعيااة وذلااك علااى مسااتوى كاال ُبعااد والمقياااس الُكلااّي )لااألب واألم( والجاادولين )ألنماااط التنشاائة 

 يوّضحان نتائج ذلك:
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 ( 8جدول رقم )
 األوساط  الحسابّية واالنحرافات  المعيارّية لتقديرات المبحوثين ألنماط التنشئة االجتماعية لألب 

الّدرجة بالّنسبة 
 للمتوّسط  

االنحراف  
 المعياريّ 

المتوّسط 
 الحسابيّ 

 التَّرتيب  األبعاد

 1 نمط التسلط 4.18 85. ُمرتفعة
 5 نمط التدليل 3.43 46. ُمتوسطة 
 7 النمط الديمقراطي  2.12 79. منخفضة
 3 نمط اإلهمال  3.95 78. ُمرتفعة
 2 نمط التفرقة 4.01 82. ُمرتفعة
 4 نمط التذبذب  3.51 79. متوسطة 
 6 نمط المتوازن  2.18 75. منخفضة
 - الُكّلي  3.34 75. متوسطة 

طات الحساااابّية لتقاااديرات المبحاااوثين ألنمااااط التنشااائة األسااارية لاااألب،  أنَّ ( 8"يباااّين الجااادول رقااام ) المتوساااّ
ط حسااابّي ) طة، بمتوسااّ (، وعلااى 0.75( وانحااراف معيااارّف )3.34جاااءت علااى المسااتوى الُكلااّي بدرجااة  متوسااّ

ط حسااابّي بلاااغ ) موافقااة  ( وتدرجااة 4.18مسااتوى األبعاااد فقااد احتااّل  ُبعااد "نمااط التساالط" المرتبااة األّولااى، بمتوسااّ
( وتدرجاة موافقاة  مرتفعاة، وجااء فاي المرتباة 4.01مرتفعة، يلي ذلك ُبعد"نمط التفرقة"، بمتوّسط حسابّي بلااغ )

ط حسااابّي بلاااغ ) ( وتدرجااة موافقااة  مرتفعااة، تااالُه ُبعااد "نمااط التذبااذب" 3.95الّثالثااة ُبعااد "نمااط اإلهمااال"، بمتوسااّ
ة، وفي المرتبة الخامسة جاء ُبعاد "نماط التادليل" بمتوساط ( وتدرجة موافقة متوسط3.51بمتوسط حسابي بلغ )

( وتدرجاة 2.18( وتدرجة موافقة متوسطة، تالُه ُبعد "نمط المتوازن" بمتوسط حساابي بلاغ )3.43حسابي بلغ )
( 2.12موافقااة منخفضااة، وفااي المرتبااة السااابعة واألخياارة جاااء ُبعااد "نمااط الااديمقراطي" بمتوسااط حسااابي بلااغ )

 منخفضة.  وتدرجة موافقة
 ( 9جدول رقم )

 األوساط  الحسابّية واالنحرافات  المعيارّية لتقديرات المبحوثين ألنماط التنشئة االجتماعية لألم
الّدرجة بالّنسبة 

 للمتوّسط  
االنحراف  
 المعياريّ 

المتوّسط 
 الحسابيّ 

 التَّرتيب  األبعاد

 1 نمط التسلط 4.22 79. ُمرتفعة
 3 التدليلنمط  3.85 75. مرتفعة
 7 النمط الديمقراطي  2.15 84. منخفضة
 4 نمط اإلهمال  3.78 65. ُمرتفعة
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 2 نمط التفرقة 4.15 84. ُمرتفعة
 5 نمط التذبذب  3.61 75. متوسطة 
 6 نمط المتوازن  2.30 77. منخفضة
 - الُكّلي  3.43 78. متوسطة 

، جاءت على  لألمالمتوّسطات الحسابّية لتقديرات المبحوثين ألنماط التنشئة األسرية    أنَّ (  9يبّين الجدول رقم )
(، وعلى مستوى األبعاد  0.78( وانحراف معيارّف ) 3.43المستوى الُكّلي بدرجة  متوّسطة، بمتوّسط حسابّي )

وتدرجة موافقة  مرتفعة، يلي ذلك  (  4.22فقد احتّل  ُبعد "نمط التسلط" المرتبة األّولى، بمتوّسط حسابّي بلاغ )
( وتدرجة موافقة  مرتفعة، وجاء في المرتبة الّثالثة ُبعد "نمط  4.15ُبعد"نمط التفرقة"، بمتوّسط حسابّي بلاغ ) 

( وتدرجة موافقة  مرتفعة، تالُه ُبعد "نمط اإلهمال" بمتوسط حسابي بلغ  3.85التدليل"، بمتوّسط حسابّي بلاغ )
(  3.61ة مرتفعة، وفي المرتبة الخامسة جاء ُبعد "نمط التذبذب" بمتوسط حسابي بلغ )( وتدرجة موافق3.78)

( وتدرجة موافقة منخفضة، وفي 2.30وتدرجة موافقة متوسطة، تالُه ُبعد "نمط المتوازن" بمتوسط حسابي بلغ )
 موافقة منخفضة.  ( وتدرجة2.15المرتبة السابعة واألخيرة جاء ُبعد "نمط الديمقراطي" بمتوسط حسابي بلغ ) 

 مناقشة النتائج
األول:   السؤال  نتائج  أن  مناقشة  الدراسة  نتائج  جميعأظهرت  االرتباطّية  إحصائيًّ   هاالعالقات  بين داّلة  ا، 

واألم(والممّثلة    المستقّلة  المتغّيرات  )لألب  االجتماعية  األحداث، ،  التنشئة  بانحراف  الُمتمثل  التابع  والمتغير 
الكُ  الُبعد الواحد سواء على المستوى  القيمة اإلجمالّية للعالقة االرتباطّية بين  ،  ّلي أو على مستوى  وقد بلغت 

 . (0.962ككل ) التنشئة االجتماعية لألب وانحراف األحداث 
ا في ضمان نمو األطفال والمراهقين واليافعين وتطورهم  ا أساسيً أن لألسرة دورً ويع و الباحث هذه النتيجة إلى  

، صحية تضمن لهم حياة طبيعية في المجال الصحي البدني والنفسي واالجتماعي واألكاديميضمن معايير  
لذلك فإن حدوث خلل في طريقة تنشئة األسرة ألطفالها سيؤدف إلى انحرافهم عن الطريق الصحيح، والتوجه  

 نحو السلوكيات واألفعال المنحرفة التي قد تؤذيهم وتؤذف من حولهم. 
ت  صنّ تُ   التي قد تؤدف بالحدث إلى االنحراف يمكن أن  أن عوامل الخطورة  النتيجة إلى  كما يع و الباحث هذه

جتماعي  قتصادف واإلخمس مجموعات رئيسية والتي من بينها تأتي العوامل األسرية، وتشمل المستوى اإلإلى  
الطف بين  ما  الطبيعية  العالقة  في  اإلخفاق  الوالدين،  أحد  لدى  العدائية  الشخصية  ووالديه المنخفض،  ، ل 

و التراخي التام في تأديبه،  أكذلك، ترتية الطفل بقسوة وتعنت،    .اإلخفاق في عالقة الوالدين ببعضهما البعض 
وعدد  و  األسرية  والن اعات  األسرف  األأالتفكك  الكبير،  فراد  بين  و سرة  ما  االسرف  والعنت  األم،  عمر  صغر 

كاناإلو األزواج،   الوالدين ألف سبأ  ُكل هذ نفصال عن  مسارهِّ  ،  الحدث عن  انحراف  إلى  تؤدف  األسباب  ه 
 السوف واإلبتعاد بأفكارهِّ وسلوكياتهِّ عن الحياة الطبيعية ألقرانهِّ. 
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أن   إلى  ُتع ى  قد  النتيجة  هذه  أن  إلى  أو  باإلضافة  األطفال  لدى  الجنو   تسبأ  التي  المهمة  العوامل  من 
عامل   االجتماعيةاألحداث  الصفوف    ،التنشئة  إلى  يرتقي  إحصائيًا،الذف  األخرى  ب  ُمقارنةً   األولى  العوامل 

خصوًصا في وجود    عامل هو من أهم العوامل المؤدية للجنو  واالنحراف،ال  حيث أن هذا  المسببة لالنحراف،
، باإلضافة ألسباب أخرى تتعلق باألسرة  التسامح أو القسوةأو    أنماط التنشئة الخاطئة مثل المبالغة بالترتية،

و الطالقمثل   ال وجات ،  و تعدد  سفره،  أو  الوالدين  أحد  و نياب  الوالدين،  أحد  و مر   بين  ،  الدائم  الشجار 
نياب ال وج أو ال وجة لساعات  ، و هجر ال وج لل وجة، و تأثير األسرة الممتدة على األسرة المحددة، و الوالدين

 طويلة بسبأ العمل.
ال إلى أن  ويع و  انحراف األحداث  المتوازن مع  والنمط  الديمقراطي  النمط  السلبية بين  باحث عالقة االرتباط 

على   قادرين  أطفال  نشوء  إلى  ستؤدف  والمشاورة  والثقة  المتبادل  باإلحترام  تتسم  بيئة  األحداث ضمن  تنشئة 
ُكل البعد عن االنحراف، كما أن  التفكير بشكل سليم والتميي  بين الخطأ والصواب، وتالتالي سيكونون بعيدين  

وعدم   الصحيح  بالطريق  يسيرون  يجعلهم  وألفكارهم  لُهم  وإحتوائهم  والديهم  تسامح  بمدى  األطفال  شعور 
الديمقراطي   النمط  بإتباع  األطفال  تنشئة  فإن  لذلك  والُمنحرِّفة،  الهدامة  والسلوكيات  األفكار  وراء  اإلنجراف 

 ستوى انحرافهم. والنمط المتوازن ُستقلِّل حتًما من م
)العازمي،   دراسة  مع  النتيجة  هذه  )الحراحشة،  2019وتتفق  ودراسة  وآخرون  2018(  فريدريك  ودراسة   )

(Frederic, et al, 2016.) 
أكثر أنواع الُجنح إرتكاًبا من قبل األحداث هي ُجنحة أظهرت نتائج الدراسة أن  مناقشة نتائج السؤال الثاني:  

الث المرتبة  وفي  تالها )السرقة(،  بالضرب(،  )اإلعتداء  ُجنحة  تالها  المخدرات(،  )تعاطي  ُجنحة  جاءت  انية 
 ُجنحة )اإلغتصاب(، وفي المرتبة السادسة واألخيرة جاءت ُجنحة )القتل(. 

ا  رتكاب الجرائم بل قد تكون سببً إالخالفات العائلية ال تقود فقط الكبار إلى  ويع و الباحث هذه النتيجة إلى أن  
وتخاصة في ظل نياب الوعي القانوني لديهم للعقوتة التي قد يتعرضون    رتكابها من األحداث،إا في  رئيسيً 
الجريمة وتخاصة عند  ، كما أن  لها إلى عالم  بهم  التي تدفع  المال واحدة من األسباب  إلى  حاجة األحداث 
 . خرين يتالعبون بعقولهم للحصول عليه دون كد أو تعأ قبل آستغاللهم من إ

نياب الدور الفاعل الذف تقوم به األسرة من خالل التنشئة والرعاية وعدم  احث هذه النتيجة إلى  كما يع و الب 
ينمي   بدوره  والذف  الطفولة،  سنوات  في  واألخالقي  الديني  الوازع  تنمية  على  القدرة  وعدم  واإلشراف،  الرقابة 

ا لبيت مع رفاق السوء، ومن الضبط الذاتي، مما يؤدف إلى  إنضمام األبناء، وقضاء أطول األوقات خارج 
جانأ آخر قد يعود سلوك األحداث في السرقة، إلى التقليد والمحاكاة لبعض النماذج التي يعيشون معها كما  
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أكد بذلك العديد من علماء مدرسة التعلم االجتماعي )سذرالند واكرز وسايكس ومات ا(، حيث أن العديد من 
 واء سرقة أو مخدرات أو غيرها.  الجانحين ينتمون ألسر تمارس االنحرافات س

مقدرة   وعدم   الجانحين،  األحداث  أسر  لدى  االقتصادف  المستوى  تدني  إلى  السرقة  نسبة  إرتفاع  ُيع ى  وقد 
إشباع   قادرة على   المتدني غير  االقتصادف  المستوى  ذات  أبنائها، ألن األسرة  إشباع حاجات  األسرة على 

األ للحاجات  لالنتقال  األساسيَّة  ونفسًيا  الحاجات  جسدًيا  الفرد  نمو  ُيعيق  وتالتالي  الذات(،  )كتحقيق  خرى 
ويقودُه   والخارجية،  الداخلية،  والضغوطات  االحباطات،  مواجهة  في  الفرد  يضعت  قد  مما  وإجتماعًيا، 

 لالنحراف. 
 (.2017( ودراسة )حسين،  2010وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )بلعيد، 

الثالث:   السؤال  نتائج  أن  أظهر مناقشة  الدراسة  نتائج  الحسابّية  ت  ألنماط    لتقديرات المتوّسطات  المبحوثين 
لألب، األسرية  بدرجة  التنشئة  الُكّلي  المستوى  على  حسابّي    ،متوّسطة    جاءت  وانحراف    (3.34)بمتوّسط 

ت على  جاء  ،لألمالمبحوثين ألنماط التنشئة األسرية    لتقديرات المتوّسطات الحسابّية    أنَّ كما    ،(0.75معيارّف )
 (.0.78وانحراف معيارّف )  (3.43)بمتوّسط حسابّي  ،متوّسطة  المستوى الُكّلي بدرجة

ا في إعداد الطفل وترتيته وتعليمه مختلت النماذج  ا كبيرً الترتية األسرية دورً ويع و الباحث هذه النتيجة إلى أن  
وفي األسرة تنمو    الجماعة التي ينتمي إليها،السلوكية التي عن طريقها يكتسأ كيفية التكيف واالنسجام مع  

التوافق مع المحيط الذف يعيش ايه. أما إذا قصرت    مهارته وتتفتح شخصيته على الصورة التي تمكنه من 
األسرة في وظيفتها وأهملت الطفل وتخلت عنه ولم تهتم به فإن ذلك يمكن أن يؤدف إلى اعتدائه على القوانين  

ولما كان الجنو  ظاهرة سلبية، فالطفل    لوكية، وتالتالي ارتكابه لسلوك انحرافي وجانح.االجتماعية والقواعد الس
 لم يقدم على هذا الفعل من ذاته وإنما لوجود أسباب هي التي دفعته لذلك.

تعد  أنها  تلعأ دورًا فعااًل في النمو السوف لشخصية أبنائها، كما  كما يع و الباحث هذه النتيجة إلى أن األسرة  
نبع األول للمعلومات والمهارات، وأهم مؤسسة يتلقى من خاللها الطفل الرعاية والتوجيه والقيم ومن خاللها  الم

الموجهة ألفعاله وسلوكاته والقواعد  والمعايير  والقيم  التنشئة األسرية  الطفل  ليتشرب  الجو األسرف  ،  فإن  ذلك 
اط باألنماط واألساليأ التي يؤدف بها الوالدين يؤثر في نمو االبن وسلوكه واتجاهاته، كما يرتبط أشد االرتب

 . أدوارهما المنوطة بهما
ا في سلوكه،  يؤثر سلبً   مسه و وتث الخوف والقلق في نفوقد ُتع ى هذه النتيجة إلى أن معاملة األطفال بقسوة  

تأكيدهم على إطاعة أو  أبنائهما دون مراعاة رنباتهم وميولهم مع  الوالدين رأيهما على  امرهم  ويتضمن فر  
والتقيد بالقواعد السلوكية مع عدم تجاوزها، وهذا النمط غالبا ما يؤدف إلى تشكيل شخصية خائفة من السلطة  

 وهذا ما يؤدف إلى توجه الطفل نحو االنحراف. خجولة غير واثقة بنفسها،
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تبر من أفضل ويع و الباحث إنخفا  مستوى النمط الديمقراطي والنمط المتوازن إلى أن النمط الديمقراطي يع 
ال ومشاعره  ءألبنال  االجتماعية  تنشئةأنماط  أفكاره  وتتقبل  بتسامح،  طفلهما  مع  يتعامالن  الوالدان  لكون   ،

والتوجيه،   اإلرشاد  مع  آرائهم  عن  التعبير  في  لألبناء  الفرصة  إتاحة  النمط  هذا  يتضمن  كما  وطموحاته، 
جعل األبناء يقومون باألمور على الطريقة الصحيحة  ، مما يواستخدام أساليأ ايجابية كاإلقناع وتحفي  التفكير

 ويبتعدون عن االنحراف. 
)الخطيأ،   دراسة  مع  النتيجة  هذه  )فريدة،  2015وتتفق  ودراسة  وآخرون  2014(  فريدريك  ودراسة   )

(Frederic, et al, 2016.) 
 التوصيات

 يلي: باإلعتماد على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإنها توصي بما  
تشجيع اآلباء على إتباع النمط الديمقراطي في تنشئة أطفالهم إجتماعًيا وذلك ألثرهِّ الواضح في تقليل  .1

 نسبة انحراف األحداث.
الفقيرة،  .2 لألسر  االقتصادف  الدعم  وتوفير  األطفال،  بترتية  الوالدية  للتوعية  االجتماعية  البرامج  توفير 

 ومكافحة التسول.
ياضية والثقااية في المجتمع المحلي، على ان تُنفذ برامج تواجه شيوع العنت  توفير خدمات األندية الر  .3

 والمخدرات في المجتمع المحلي.
 توفير برامج إجتماعية متخصصة لدعم األسر المعرضة لعوامل خطورة انحراف االحداث.  .4
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