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، تبحث يف العالقة بني األسرة واالحنراف، إن الدراسة احلالية واليت تدور حول األسرة وعالقتها باحنراف احلدث املراهق
اعية واالقتصادية والثقافية اليت تعيشها أسر األحداث واليت قد تكون سببا يف تعرضهم إىل التعرف على األوضاع االجتم

والتعرف أيضا على احلالة النفسية لألحداث باعتبارهم مراهقني وميرون بفرتات وحاالت نفسية متناقضة وغامضة يف ، لالحنراف
إىل جانب حماولة توجيه االهتمام سواء لألسرة أو ، الحنرافيةواليت قد تكون دافعا حملاولة القيام ببعض السلوكات ا، بعض األحيان

قبل تعرضهم لالحنراف)من خالل العينة الضابطة(مؤسسات التنشئة االجتماعية لضرورة العناية ومتابعة األبناء 
Résumé:
l'étude suivante qui concerne la famille et sa relation avec la déviance du délinquant adolescent,

cherche dans la relation entre la famille et la déviance, en veut dire par la relation, l'ensemble des

interactions sociales et psychologiques qui existent entre le déviant et son environnement social qui

constitue la plate-forme adéquate du début de sa déviance socialement, cette étude se base sur le

délinquant adolescent qui n'a pas commis de délits que la loi sanctionne, donc les jeunes exposés au

danger de déviance et qui se trouvent dans les centres de rééducation, avec pour but de les protéger car

le danger est que le jeune exposé à la déviance, commette des crimes dans l'avenir, et cette spécificité

nécessite des mesures qui peuvent éviter cette menace et se protéger.

L'interrogation essentielle  de cette étude se présente comme suit: existe t-il une relation entre la famille

et le comportement déviant du jeune adolescent

مقدمة وأهمية الدراسة- 1
، ولكنها ختتلف مع ذلك يف الدوافع واألسباب املؤدية إليها، 

.وكذلك الوضع االقتصادي والثقايف، تبعا الختالف حمدد
، وقد اتفق علماء االجتماع أن ظاهرة االحنراف تعد من املعوقات الوظيفية للنسق االجتماعي

وتورطوا يف قضايا ، فال الذين مل يبلغوا بعد سن الرشدخاصة إذا تعلق األمر باألط، ، دراستها
مشكلة اجتماعية خطرية ، )األحداث(حيث أصبحت ظاهرة احنراف هؤالء األطفال، منافية للعرف واملعايري واألخالق والقانون

فهو يشكل خطرا على نفسه عندما يتعرض ملقاومة ، 
وهو خطر على ، الشيء الذي يعرضه ملشكالت نفسية خطرية تزيد من إحباطه وشعوره بعدم التقبل من اآلخرين، تقبل سلوكاته

كما تتمثل خطورة هذه الظاهرة يف ،  
غري مرغوب فيه من طرف مجاعته األولية و على إقامة عالقات سليمة مع الغري إلحساسه الدائم بأنه منبوذعدم قدرة احلدث

. )األسرة(
نظرا ، ، 

الصراعات اليت عرفتها البالد نتيجة األزمة السياسية واالقتصادية والثقافية كالتحول حنو اقتصاد السوق املرافق و للتناقضات
إىل جانب عدم مسايرة الثقافة الالمادية للمجتمع ، الذي يفتقد مليكانيزمات واضحة وحمددة هلذا التحول، للتعددية السياسية

.اجلزائري ملثل هذه التغريات وبروز ال



أن اهليئات املعنية ، التابعة للمجلس الوطين االقتصادي واالجتماعي، فقد جاء يف تقرير جلنة السكان واالحتياجات االجتماعية
حدث 12645األرقام اإلحصائية إىل أنحيث تشري، مبشكل االحنراف ال توليه األمهية الضرورية رغم أنه يعرف انتشارا رهيبا

واستهالك املسكرات التعدي على ، يف جنح وجرائم متفاوتة اخلطورة كالسرقة والضرب واجلرح العمدي، 2002تورطوا يف سنة 
)*CNESإحصائيات الكناس (.وتشكيل مجاعات أشرار، األمالك العامة واخلاصة

حيث يعد ، أمهية عدم االستقرار األسري الذي تسببه ظاهرة االحنرافو وع نفسهوتتجلى أمهية الدراسة من خالل طبيعة املوض
واليت متيزت يف معظمها بالعنف واإلرهاب الذي دمر البنية ، 

ومن ، ولذلك تتضح خطورة ظاهرة احنراف األحد، التحتية والفوقية للمجتمع

مصدر للقلق ، 
،  ذلك حني يقوم كل منهم بعملية سطو أو اعتداء أو حىت جمرد ختويف لآلخرين، و واالضطراب

 ، ،
مما قد جيعل منهم يف النهاية شخصيات عدوانية ، هم وشعورهم بعدم التقبل من اآلخرينالعمليات النفسية اليت تزيد من إحباط

كما تتمثل خطورة هذه الظاهرة يف عدم قدرة احلدث على إقامة عالقات سليمة مع ،  
وهذا ، وبالتايل ال حيس بأمهي، غري مرغوب فيهو إلحساسه الدائم بأنه منبوذ، الغري

.
ذلك أن عدم فهم األسرة أو ، كما أن أمهية هذه الدراسة تتجلى يف ارتباط هذه الظاهرة بعمليات النمو والتنشئة االجتماعية

اهلامتني يف حياة الفرد قد تؤدي إىل خلق أطفال غري أسوياء ويكونون عرضة املؤسسات االجتماعية األخرى هلاتني العمليتني 
.لالحنراف وارتكاب املخالفات

الهدف من الدراسة- 2

كما،  يف تعرضهم لالحنراف
إىل جانب ، واليت قد تكون دافعا حملاولة القيام ببعض السلوكات االحنرافية، وحاالت نفسية متناقضة وغامضة يف بعض األحيان

جتماعية لضرورة العناية ومتابعة األحداث قبل تعرضهم لالحنراف أي حماولة توجيه االهتمام سواء لألسرة أو مؤسسات التنشئة اال
ذلك أن الوقاية ، اجلهات املختصة عندما تعجز عن تربية أبنائها أو السيطرة عليهمو كل هذه املؤسسات،  ضرورة إشعار األسرة

.     خري من العالج
مشكلة الدراسة- 3

:وتتبلور مشكلة الدراسة حول تساؤل رئيسي يتمثل
.؟هل توجد عالقة بين األسرة والسلوك االنحرافي للحدث المراهق

:ويندرج حتت هذا التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التالية
.؟هل للعالقات األسرية تأثري على احنراف احلدث املراهق●
.؟رة وخارجها●
هل هناك عالقة بني الوضع االقتصادي لألسرة والسلوك االحنرايف للحدث املراهق ●
.هل هناك عالقة بني املستوى التعليمي والثقايف للوالدين والسلوك االحنرايف للحدث●
فرضيات الدراسة- 4
الفرضية الرئيسية-

:يتفرع هذا الفرض إىل فرضيات فرعية تتمثل يفو. راهقنيالسلوك االحنرايف لألبناء املو توجد عالقة بني األسرة



الفرضيات الفرعية
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني طبيعة العالقات االجتماعية السائدة داخل األسرة وبني السلوك االحنرايف للحدث -

. املراهق
عاالته وأفعاله اليت قد يكون البعض منها سلوكات تلعب مرحلة املراهقة دورا هاما يف تغيري سلوك االبن والتأثري على انف-

. احنرافية
. السلوك االحنرايف الذي يقدم عليه االبن املراهقو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الوضع االقتصادي لألسرة-
. البن املراهقتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املستوى الثقايف والتعليمي داخل األسرة والسلوك االحنرايف ل-
مفاهيم الدراسة- 5
فإذا اتصف ، "وقد عرفها مصطفى بوتفنوشت باعتبارها:األسرة-

1"، وإذا اتصف باحلركة والتطور، بالثبات اتصفت األسرة بالثبات

املؤسسة اليت ينتمي إليها الطفل وتضع اجلذور األوىل لشخصيته وخرباته اليت تستمر "B.BARBERنار بربارويعرفها بر 
، 2"طوال حياته

دف إال عن طريق التفاعل اليومي املستمر بني أفرادها والذي يلعب الدور الكبري ال ميكن أن يتحقق هذا اهل، و اجتماعيا ونفسيا
.

هي "الناحية االصطالحية والعالقة من، العالقة تعين السياق املوجود بني املعاين األصلية واملعاين املرادفة يف علم البيان:العالقة-
وأن مبدأ العالقة هي أحد مبادئ التفكري ألن العمل الذهين يف ، رابطة بني شيئني أو ظاهرتني تستلزم تغري إحداها تغري األخرى

. 3"مجلته حماولة ربط بني طرفني أحدمها باآلخر
وغريهم من األقارب وكل من حييط ، اإلخوة، ولياءاأل(ويف هذه الدراسة تتمثل العالقة يف عملية التفاعل املستمر بني األسرة 

)باحلدث
.حماولة منها التعرف من املسؤول عن احنراف األبناء.بطرق خمتلفة
سلوك "الذي يقول أنه "COHEN""كوهن"لم االجتماع عن االحنراف جند تعريف من التعريفات الشائعة يف ع:االنحراف

"كلينارد"أما ، 4"، خيالف التوقعات النظامية
"CLINARD"جيها مستهجنا من وجهة نظر املعايريهو تلك املواقف اليت يكون السلوك فيها موجها تو ، فريى بأن االحنراف ،

"5.

"األحداث"ما يسميهم القانون أوالئك األحداث املعرضون لالحنراف أو ك
والذين مت إيقافهم وإيداعهم يف مراكز إعادة الرتبية بطلب من أوليائهم ، 

. قانونياو ة اجتماعيا
صغري السن الذي يقل عن "من قانون اإلجراءات اجلنائية يف التشريع اجلزائري أن احلدث هو 442جاء يف املادة :الحدث-

.   6"وبوصول الصغري إىل هذه السن يكون قد بلغ سن الرشد اجلنائي، عاما18الثمانية عشرة 
الصغري منذ والدته وحىت يتم له النضج االجتماعي والنفسي "نظر إىل احلدث على أنه فيأما من الناحية النفسية واالجتماعية-

7"أو هو الصغري الذي يستجيب لعدم التوافق بدرجة خطرية ومتزايدة وبوسائل عدوانية ، وتتكامل له عناصر الرشد

ضرار مادية باآلخرين استوجب عليه إن الدراسة احلالية تركز على دراسة احلدث الذي مل يرتكب فعال أو سلوكا أدى إىل أ
، العقوبة

وقد اتفق علماء النفس، 



، واالجتماع على أن الفرد منذ والدته مير مبراحل خمتلفة تتداخل فيما بينها ومن الصعب فصلها
. 8"املراحل باختالف األسس اليت اختذوها إلقامة كل تقسيم

بالعواطف واالنفعاالت احلادة فرتة من العمر تتميز فيها التصرفات السلوكية للفرد"HULLويعرفها هول :المراهق-
.9"بداية تكامل الشخصية ونضجهاو فهي إذا مرحلة البحث عن الذات وحتقيقها، الشديدةو والتوترات العنيفة

" ،
طور البحث عن املثل العليا واالكتفاء الذايت واتساع العالقات االجتماعية فيزداد ، هناك من يعترب مرحلة املراهقةو "، 10"إنسان

وتفهم األمور والقيم اليت قد ال تتوافق مع منوه املفاجئ وخرباته ، االهتمام باآلخرين ويظهر لدى الفرد القدرة على النقد والتحليل
.11"احملدودة

اهقة هي اخلط الفاصل بني الطفولة والرشد بالرغم مما قد يعرتيها من اضطرا بات وتوترات ومشاكل وتبقى هلا مركز ا إن مرحلة املر 
أي أن املراهقة هي اجلسر الذي يربط اإلنسان بني مرحلة طفولته ونضجه وتتميز جبملة من ، 

. لية واالجتماعية السريعةالتحوالت والتغريات اجلسمية والعقلية واالنفعا
اإلطار النظري- 6

على إثر خروج املرأة للعمل وتشغيل األطفال ، 
ة واالقتصادية إىل جانب ازدياد املطالب وختلي األسرة حتت الضغوط االجتماعي، البدنيةواستغالهلم يف أعمال تفوق 

وهكذا وجدت الطفولة نفسها إما يف أسر تعاين من العجز عن ، أو عدم الرغبة يف تكوين األسرة أصال، عن وظيفتها الرتبوية
إىل جانب املغريات اليت ، وإما مشردين دون مأوى، وإما يف أسر مفككة ال رقيب تربوي وعاطفي هلا، 

وكذلك حبكم القيم اجليدة اليت ، صناعية يف الكسب السريع واملنافسة احلرة دون ضوابط وقيود أخالقية حتددهاقدمتها الثورة ال
وهو الشيء الذي أدى إىل تأصل ظواهر االحنراف بشكل خطري يف تلك ، فرضتها مرحلة التطور والتقدم التكنولوجي بصفة عامة

.بالرغم من توفر اإلمكانيات املادية
و لقد عرف قضاء األحداث يف الغرب عدم االستقرار بني االجتاه الذي يرى ضرورة عقاب الوالد عن جرم ابنه وحتميله املسؤولية 

القانون وقد أفرز االجتاه األول خالفا حادا بني خمتلف األطراف املتخصصة يف، واإلصرار على إصالح الصيب اجلانح، اجلزائية
وكانت الواليات املتحدة األمريكية أول ، والسياسة نتيجة األحكام القضائية اليت كانت تصدر ضد األولياء عن أفعال أبنائهم

"فريدريك وينز"وكان للدكتور، دولة أنشأت حمكمة خاصة باألطفال اجلاحنني وخصته بإجراءات ومعاملة تليق بسنه ونفسيته
مبدينة شيكاغو لتنتشر يف كل أمريكا وأوروبا الغربية مع اإلشارة 1899أول حمكمة خاصة باألحداث عام الدور األكرب يف إنشاء 

، 1908إىل أنه ويف بريطانيا سنة 
حمكمة حيضر أمامها ولد جانح هو يف حاجة إىل قانون األحداث الذي نص على أنه جيب على كل 1933اخلصوص سنة
، ، الرعاية والعناية

د ارتفع أما يف فرنسا فق، حماكم األحداث األمريكية فيما بعد االجتاه اإلصالحي وأصرت على اإلصالح والعالج دون العقاب
مث ، وأن السرقة هي أكثر اجلرائم انتشارا بينهم، عدد األحداث املنحرفني الذين مثلوا أمام حماكم األحداث بشكل ملفت للنظر

وتتوزع فئات األعمار يف هذه االحنرافات  ، مث اهلروب من املنزل، حتطيم املمتلكات واستعمال العنف اجلسدي ضد األشخاص
أما نسب ، 12"من جمموع األحداث احملولون إىل احملاكم، )سنة18-سنة16(%56.6و)سنة16-سنة13(%25.9:كالتايل

:2002املخالفات فقد وزعت كما يلي سنة 
.خمالفات التعدي على املمتلكات81.7%

.سرقة السيارات31%
.استعمال العنف والتعدي42%



خاصة فيما يتعلق ، ألن معظم األولياء ال يبلغون عن أطفاهلم، و هناك فرق كبري بني األرقام اإلحصائية املسجلة وما يقع فعال
2000إىل 1991أما يف بريطانيا فقد تضاعف عدد املنحرفني يف الفرتة املمتدة ما بني سنة"، باالحنرافات داخل األسرة أو املدرسة

اخلاص 1969بذلك تشريع متجاوزة ، مما دفع باجلهات املعنية إىل وضع األحداث يف سجون الكبار، مرة17سبعة عشرة 
إذ أدخل إىل ، أو مؤسسات إعادة الرتبية، الذي ينص على عدم إىل إرساهلا إىل أحياء القصر يف السجون، بالطفولة واملراهقة

وتبقى ، )13("أرسلوا إىل مراكز إعادة الرتبية2854وأرسلوا إىل مركز احلجز4793و 1995حدث سنة 8000هذه األماكن 
بل تعدته عند ، السمة املميزة

3000الفرنسية وحدها ما بني "نيس"بلغت احلاالت املخدرة حىت املوت يف مدينة 1996ففي سنة ، البعض إىل اإلدمان
ال تقل ، ويف الدول العربية، حدث من اجلنسني402ت حنوويف باريس تويف بسبب املخدرات املؤدية إىل املو ، حالة6000و

"
وما ، دث اليوم هو رجل الغدألن ح، فال شك أن األمر يصبح يف غاية اخلطورة، من جمموع السكان%55العريب متثل أكثر من

. 14"يعرتض تنشئته من خلل تنعكس آثاره على مستقبله ومستقبل جمتمعه
، أما اجلزائر فقد اهتمت بعد االستقالل مبوضوع األحداث وأنشأت أقساما خاصة باحملاكم املكلفة بالنظر يف قضايا األحداث

على أنه ال ميكن أن يتخذ يف حق ، قانون اإلجراءات اجلزائيةلذلك نص ، وفقا إلجراءات تأخذ بعني االعتبار شخصية احلدث
سنة من عمره يف 13وميكن أيضا وضع احلدث الذي تعدى ، سنة إال تدابري احلماية أو التهذيب18احلدث الذي مل يبلغ 

15"مؤسسة للتهذيب والرتبية اإلصالحية

فقد أدى ، تماعية والسياسية احلادة اليت واجهها يف العشرية املاضيةوبعد األزمة االقتصادية واالج، 
أمهها ظهور وانتشار ظاهرة العنف االجتماعي والسياسي أو كما يطلق ، ذلك إىل انتشار جمموعة من املظاهر السلوكية االحنرافية

اليت أدخلت البالد يف دوامة من ، االحنرافيةواالختالس والرشوة واالحنرافات األخالقية وغريها من السلوكات، عليه اسم اإلرهاب
حيث جندهم ، 

دهم وهذا كله قد يرجع الفتقا، ويف أماكن أخرى، يتاجرون باملخدرات وميارسون أعمال العنف داخل أسرهم أو يف املدارس
و للضوابط والقيم االجتماعية

.القيام بالفعل
يئته فاإلنسان ابن ب، ال جيب أن يتم مبعزل عن بيئة الفرد وحميطه االجتماعي الذي يعيش ويتفاعل فيه، إن تفسري السلوك االحنرايف
كذلك فاإلنسان الفرد له شخصيته املستقلة عن اآلخرين ،  تشكله حسب ما ميليه الواقع االجتماعيو فهي اليت تطبعه بطابعها

.وهو مسؤول عن تصرفاته وأفعاله مادام ال يعاين من أمراض عقلية
وإمهال العوامل األخرى فال ، العواملو ميكن القول أن ظاهرة االحنراف ال ميكن تفسريها أو إرجاعها إىل عامل واحد منفرد من

فالفرد ، ميكننا القول بأن العامل البيولوجي الوراثي وحده هو سبب رئيسي يف ارتكاب السلوك االحنرايف دون غريه من العوامل
، كر بهوكون أن اإلنسان له عقل يف، فحتما هناك عملية اكتساب لبعض السلوكات االحنرافية، يعيش يف جمتمع يؤثر ويتأثر به

وال ميكننا أن ، ومنه على القيام بالسلوك أو عدم القيام به، فإنه أيضا مبثابة احلاكم الذي يقوم بإصدار األوامر ألعضاء اجلسم
ننسى ما للجانب الثقايف واالجتماعي من أمهية يف تكوين الشخصية وأمناط السلوك وذلك مبا حيويه من عادات وتقاليد وأعراف 

.اجتماعية
ونقصد بالعوامل هنا العوامل االجتماعية والنفسية والبيولوجية واالقتصادية وتؤثر على ، ن العوامل كلها تتكامل فيما بينهاومنه فإ

بل جيب االعتماد عليها كلها وجمتمعة ، فال ميكننا االعتماد على عامل دون اآلخر، سلوك الفرد من الناحية السلبية أو اإلجيابية
ترفضها األسرة ، ت حقيقة وعلمية عن أسباب إقدام بعض املراهقني على سلوكات وتصرفات احنرافيةإذا أردنا تقدمي تفسريا

كما ينبغي للتشريع القضائي أن يأخذ بعني االعتبار كل الظروف واألوضاع احمليطة باحلدث قبل الوقوع يف خطر ،  
، االحنراف



قد ، استأصال ظاهرة االحنراف واجلرمية من جذورها  من خالل النواهي والتحذيرات اليت حددها اهللا عز وجل يف القرآن الكرمي
.الج الشايف من هذه املشكلةإىل جانب تقدمي احللول الناجعة والع، قدمت تفسريا دقيقا وشامال عن أسباب ظاهرة االحنراف

اإلطار الميداني- 7
سؤاال موزعة على مخسة حماور وهي كما 90لقد مت تصميم إستبانة مشلت على جمموعة من األسئلة تصل إىل :أداة الدراسة

:يلي
.08إىل رقم01احملور األول ويتعلق بالبيانات الشخصية وقد مشل على األسئلة من رقم-
.35إىل رقم 9أثرها احنراف احلدث وتشمل على األسئلة من رقم و ويهدف إىل الوقوف على العالقات األسريةاحملور الثاين-
.57إىل رقم 35احملور الثالث ويتعلق بأثر مرحلة املراهقة على احنراف األحداث وقد مشل على األسئلة من رقم -
.73إىل 58احلدث وقد ضم األسئلة من رقم احملور الرابع وقد عاجل عالقة الوضع االقتصادي باحنراف-
إىل 74وقد ضم األسئلة من رقم ، احملور اخلامس وقد اهتم بالتعرف على عالقة املستوى التعليمي والثقايف باحنراف احلدث-

90 .
صدق وثبات األداة- 7

ا على عدد من األساتذة املشتغلني مت التحقق من مدى صدقها عن طريق عرضه، 
وذلك لتنقية ، وكذلك متت استشارة بعض املختصني يف رعاية األحداث، 

حبيث أصبحت واضحة وحمددة املعىن ، وزيادة حتديده ووضوحه ومت فعال تنقيحها وتصويبها، املعىن الذي حتمله هذه املفردات
وحسبت درجة الثقة يف االستمارة من إجياد النسبة بني عدد ، تعرب كل منها عن فكرة واحدة ال لبس فيها وال غموضوقصرية

:حيث أن، مجيع األسئلة املتعادلة اليت أجاب عليها املبحوثون إجابات موحدة وعدد األسئلة املتعادلة يف االستمارة كلها
اإلجابة املوحدةعدد األسئلة املتعادلة ذات =نسبة الثقة 

عدد األسئلة املتعادلة كلها
وهي نسبة مقبولة إىل حد كبري وتدل على صدق االستمارتني يف نظر ، 0.82و0.85ولقد وجدت هذه النسبة مساوية إىل 

.الباحثة
عينة الدراسة- 8

:من عينتنيفردا وهي تتكون 174إن العينة املستخدمة يف هذه الدراسة تتكون من 
مشل كل األحداث الذين هم يف خطر معنوي ، يف احلقيقة أن العينة األوىل هي عبارة عن مسح شامل:العينة التجريبية-

.سنة18و15فردا ترتاوح أعمارهم بني 64وهي تضم ، واملتواجدون مبركز إعادة الرتبية لوالية سطيف
يف ، تتشكل من تالميذ ثانوية عمر حرايق وعمار خلويف، وائية منتظمةفردا وهي عينة عش110وهي تضم :العينة الضابطة-

سنة وهذا 18و15السنة الثانية والثالثة على اعتبار أن أعمارهم تكون حمصورة بني ، املستويات الثالث أي السنة أوىل ثانوي
العدد العشوائي حيث مت تسجيل قائمة أمساء حىت يكون جمال املقارنة العمرية متجانسا وقد مت اختيار مفردات هذه العينة بطريقة 

. 876إىل 01التالميذ الذكور للمستويات الثالث وترقيمها ترقيما متسلسال تصاعديا من 
يف حني تتكون عينة األحداث ، 876تلميذا من بني 110أي أن عينة الدراسة تتكون من %12.5وقد مت اختيار العينة بنسبة 

.حدثا64من
110=12.5× 876النسبة املأخوذة × تمع املدروس =العينة

100100
أما عن كيفية اختيار إطار العينة فقد مت بطرقة العدد العشوائي وهي الطريقة اليت ضمت قائمة مفصلة بأمساء تالميذ الثانويتان 

:حيث مت حتديد مسافة االختيار على النحو التايل876إىل 1مساء رقمت ترقيما متسلسال تصاعديا من وهذه األ
876/110=8



حجم العينة 
.فردا وهي تتكون من عينتني رئيسيتني174إن العينة املستخدمة يف هذه الدراسة تتكون من 

منهج الدراسة- 9
يف هذه الدراسة يهدف ، و ضمن الدراسات الوصفية التجريبية اليت حتاول تشخيص واقع معني أو ظاهرة ماتندرج هذه الدراسة 

والتحاق أحد أبنائها مبركز ، املنهج الوصفي إىل حتديد وفهم بعض مظاهر املشكالت األسرية وحالة عدم االستقرار بني أفرادها
، إعادة الرتبية بسبب احنرافه عن القوانني االجتماعية

استخدام ووفقا ألهداف البحث مت ، واليت تتمثل يف عالقة األسرة باحنراف أبنائها املراهقني، وتفسريات بصدد الظاهرة املدروسة
وحماولة استخدام ، حىت تسهل عملية اكتشاف العوامل املتسببة يف االحنراف بني المنهج التجريبي
ذلك أنه ، اليت تعترب من الطرق املستخدمة يف العلوم االجتماعية وخاصة يف إطار استخدامات املنهج التجرييبالطريقة المقارنة

كن من الكشف عن العوامل حىن نتم، 
ومن األدوات املستخدمة جند ، كما استعانت الباحثة ببعض األساليب اإلحصائية،  املسببة لظاهرة احنراف األحداث املراهقني

. املقابلة احلرة واالستمارة، املالحظة البسيطة
تحليل النتائج ومناقشتها- 10

فسوف يتم تناول ما أسفرت عنه هذه ، ت اليت طرحت يف مقدمة الدراسةحيث أن هذه الدراسة هي حماولة اإلجابة عن التساؤال
:وذلك على النحو التايل، الدراسة من نتائج طبقا لرتتيب حماور االستمارة

العالقات األسرية وانحراف الحدث المراهق-1
يبني ما إذا كان الوالدان على قيد احلياة:01جدول رقم 

موعة التجريبيةاإلجابة
األماألباألماألب

%ع%ع%ع%ع
1069710999609464100نعم
--040301010406ال

1101001101006410064100

حاالت تفتقد تشري األرقام اإلحصائية إىل أن معظم وحدات العينة التجريبية والديها على قيد احلياة حيث مل نسجل سوى أربعة 
حيث تعد األم املصدر ، وخاصة اليتم األموي، وهذا يدعونا إىل القول أن معظم األحداث ال يعانون من مشكل اليتم، إىل الوالد

، مما جيعلنا نقول أنه هناك عوامل أخرى غري فقدان الوالدين هي اليت دفعت باألحداث إىل االحنراف، الرئيسي للحب والرعاية
بالنسبة للعينة التجريبية اليت فقدت %6مقابل ، للوالدة%01من التالميذ يفتقدون إىل الوالد و%03ر وجود إال فبماذا نفسو 

. الوالد ومل نسجل أية حالة بالنسبة لألم

العالقة بين الوالدين واألبناء-
يبني ما إذا كان الوالدين يعيشان معا أم مطلقني:02جدول رقم

داللة الفروق
التجريبية اإلجابة

6.33

% ع % ع
81 52 94 103 يعيشان معا
19 12 06 07 مطلقان
100 64 100 110



ذلك أنه على ، ويعترب هذا النوع من العالقة من أهم العالقات االجتماعية، النظام الزواجي هو كل عالقة حتدث بني رجل وامرأة
فإذا كانت العالقة بني الوالدان يسودها ، أسرة مستقرة هادئة أم أسرة متصدعة ومهددة بالتفكك، ألسرةأساسه يتحدد وضع ا

بينما تؤدي ، أدى ذلك إىل جو أسري يساعد على منو شخصية الطفل منوا متزنا سويا، احلب والتفاهم واالنسجام والتعاون
الق إىل تنشئة الطفل تنشئة غري سوية ومنو نفسي غري سليم ينعكس وخاصة الط، اخلالفات الزوجية والشجار الدائم بني الزوجني

لذلك تعد احلالة االجتماعية من أهم العوامل املساعدة على االستقرار النفسي ، على سلوكاته وشخصيته يف مرحلة املراهقة
مقابل ، يعيشون مع الوالدينمن وحدات العينة الضابطة%94وما تبني من خالل الدراسة امليدانية أن ، واالجتماعي لألبناء

ذلك أن الوضعية اليت يكون فيها األولياء معا تساعد بالتأكيد على املشاركة يف تربية األبناء ، من وحدات العينة التجريبية81%
يف، منهم يعانون من حالة الطالق%19يف حني جند أن نسبة ، ومتابعتهم يف املدرسة والبيت ويف الشارع ولو بالشيء القليل

.من وحدات العينة الضابطة%6مقابل 
تبني وجود فروق )1(ودرجة حرية 0.01عند مستوى معنوية ، 6.33وباستخدام معامل االرتباط كا مربع الذي وجد مساويا إىل 

.
ويظهر ذلك على وجه التحديد ، ي بني األبناءوتلعب العالقات اجليدة بني الوالدين دورا كبري يف خلق االستقرار النفسي العاطف

إىل غريها من ، ، يف املشاركة الزوجية
.األمور

وقد يكون ذلك ، %66ة 
وهذا قد يدل على أن احلدث ال يهتم ، %08أن و 

كما يؤكد عدم وجود تفاهم قوي داخل أسر األحداث وخاصة بني ،  مبا جيري يف حميط أسرته وال يأبه بالعالقات األسرية
وهو ما يدعونا إىل القول أن سبب االحنراف قد يعود إىل اجلو األسري املشحون بالصراعات ، سلط األبأو لت، الوالدان

حيث تلعب هذه األخرية دورا كبريا ، وإىل توتر العالقات األسرية، والشجارات مما يدفع باالبن إىل قضاء معظم وقته خارج املنزل
منهم يشركون %12يف حني أن ، %14وأن ، قةخاصة يف مرحلة املراه، 

، أحيانا%25و، %63يف مقابل ذلك جند أن، 
وهذا قد يرجع إىل توتر ، %11وأن ، وهذا يدل على درجة التفاهم واملشاركة يف احلياة الزوجية اليومية بني الزوجني

.فقط ال يعلم ما إذا كان الوالد يشرك األم يف قرارته أم ال%01يف حني أن ، العالقة بني الزوجني من حني آلخر
بين الوالدان واإلخوة العالقة-

حيث سجلنا ، مع أفراد األسرةأن أغلب، وقد تبني من خالل الدراسة امليدانية
االنسجام و وهذا يدل على مدى الرتابط، مع اإلخوة%79مع األم و%97من التالميذ عالقتهم جيدة مع األب و53%

منهم عالقتهم %11وأن ، مع اإلخوة%16مع األم %3ومنهم عالقتهم عادية مع األب%36وأن ، املوجود يف حميط األسرة
وقد يرجع ذلك إىل حاالت الطالق أو لوجود بعض املشاكل األسرية من حني إىل آخر أو ، مع اإلخوة%5سيئة مع الوالدين و

.إىل معاملة أو تدخل بعض األطراف يف تربية األبناء
وهذا ينعكس ، 

مما قد يشجعه على اإلنصات وإتباع النصائح سواء على املستوى ، ة احلال على احلالة النفسية واالستقرار العاطفي للتلميذبطبيع
مع %33مع األم و%22من األحداث عالقتهم سيئة مع األب %55ويف مقابل ذلك جند أن ، الدراسي أو الرتبوي واألخالقي

من %3يف حني مل نسجل سوى ، مع اإلخوة%59مع األم و%70، األبمنهم عالقتهم عادية مع%42وأن ، اإلخوة
%8، ومع األم%8األحداث عالقتهم جيدة مع األب و

.واجلدول التايل يبني ذلك، 0.62



ن واإلخوةاالوالدو :03جدول رقم
معامل 
التوافق

نوع 
%العالقة اإلخوة % األم % األب % اإلخوة % األم % األب

0.62

08 05 08 05 03 02 79 87 97 100 53 51 جيدة
59 38 70 45 42 25 16 18 03 03 36 35 عادية
33 21 22 14 55 33 05 05 00 00 11 10 سيئة

100 64 100 64 100 60 100 110 100 103 100 96

معاملة الوالدين ألبنائهم-
معاملتهم %34و، معاملة قاسيةأبنائهم يبية يعاملون %38أوضحت بيانات الدراسة امليدانية أن و قد 
من %37يف مقابل ذلك جند أن نسبة ، ال يهتمون بأبنائهم%12يف حني سجلت نسبة ، لينة%07وجيدة%09، عادية

ساليب أي أن أ، معاملة جيدة%36و، لينة%25، معاملة قاسية02%، 
 ،

، وعدم فهم حالتهم النفسية ومطالبهم االجتماعية، التجريبية يفتقدون إىل أساليب الرتبية الصحيحة يف معاملة أبنائهم املراهقني
، إال أنه يصطدم بتلك املعاملة القاسية وعدم االهتمام، إىل مرحلة الرجولةطفل يف هذه املرحلة حياول إبراز ذاته والقفزذلك أن ال

. عامل االحنرافواالنتقام منهم من خالل السقوط يف، الشيء الذي قد يدفعه إىل التمرد على سلطة األب أو األم
.     وباستخدام معامل التوافق تبني وجود فروق ج

يبني معاملة الوالدين ألبنائهم:04جدول رقم 
معامل 
التوافق التجريبية

اإلجابة

0.52

% ع % ع
34 43 37 82 عادية
38 48 02 04 قاسية
07 09 25 56 لينة
09 12 36 80 جيدة

12 15 0.44 01 عدم االهتمام 
100 127 100 223

؟يبني ما إذا كانت تقع شجارات داخل البيت ومع من كانت تقع:05جدول رقم 

التجريبيةاإلجابة
معامل التوافق

%ع%ع

²101.73كا0.76
15146195نعم
95860305ال

11010064100

، %95حيث سجلت نسبة ، و وقد اتضح
، حيث تتسم بالتوتر وعدم االستقرار النفسي واالجتماعي لألبناء، وهذه النسبة تعكس طبيعة العالقات السائدة بني أفراد األسرة

وتكثر الشجارات بني الوالدان بالنسبة للمجموعة ، %14يف مقابل 
، بالنسبة للمجموعة الضابطة%14يف مقابل %59بنسبةالتجريبية 

رة واملراقبة الدائمة لتصرفات وسلوكات األبناء خاصة فيما خيص املسار وقد يرجع ذلك إىل املتابعة املستم، الوالدان واإلخوة
من هذه الشجارات كانت تقع بني اإلخوة %27و، %26، الدراسي

وهذا يدل على وجود فروق 101.73=وجد أنه ²وباستخدام كا. %15بالنسبة للمجموعة الضابطة و
.)1(=درجة حرية و)0.001(=عند درجة معنوية، جوهرية ذات داللة إحصائية



يبني سبب الطالق:06جدول رقم

داللة الفروقالتجريبيةاإلجابة
%ع%ع

01140325تسلط األب

2.78
0108--تسلط األم

05720433ماالشجار الدائم بينه
01140433إدمان األب على املسكرات

0710012100

و يتضح من خالل اجلدول أن السبب الرئيسي للطالق هو الشجار الدائم بني الوالدان والذي قد يكون السبب الرئيسي فيه هو 
بالنسبة %73حيث سجلت أعلى نسبة، اآلخروعدم قدرة الطرفني على حتمل ظروف وطباع الطرف ، سوء االختيار الزواجي
وما ينجر عنه من ، مث يأيت السبب الثاين وهو تناول األب املسكرات، بالنسبة للمجموعة التجريبية%33للمجموعة الضابطة و

جة واألبناء وتأثريها على الزو ، مشكالت نتيجة عدم إدراك املتعاطي ألفعاله وأقواله واحلالة اليت يكون عليها وهو يف حالة سكر
.خاصة من الناحية النفسية

وقد تبني من خالل الدراسة امليدانية أن احلدث وبعد طالق األب أو الوفاة أصبح يتمتع حبرية أكثر وتتمثل هذه احلرية على وجه 
على الذين غالبا ما يشجعونه، ويف اختيار األصدقاء، اخلصوص يف الدخول واخلروج من البيت دون مراقبة من طرف األهل

إىل جانب احلرية يف ارتداء املالبس اليت يفضلها واليت غالبا ما تكون باهضة ، عصيان األهل والتمرد على سلطة من يقيم معهم
جيعله يسرف يف استخدام هذه ، إن عدم مراقبة االبن من طرف من يكفله، وقد يتطلب شراءها القيام بسلوك منحرف، الثمن
وخاصة منها ، ، ، سلوكات االحنرافية غري املقبولة اجتماعيالدرجة أن يقوم ببعض ال، احلرية

. االعتداء والسرقة والسطو على ممتلكات الغري للحصول على الغرض
يف ، تناولونمنهم ال ي%73وأن ، %27و قد اتضح من خالل بيانات الدراسة امليدانية أن 

.%98مقابل 
وبدرجات )1(25.46=وجد أن قيمته²وباستخدام كا

.)0.001(حرية

؟يبني ما إذا كان الوالد يتناول املسكرات:07جدول رقم 

اإلجابة
داللة الفروقموعة الضابطة

%ع%ع

25.46
02021727نعم
108984773ال

11010064100

حيث اتضح من خالل ، ومن أهم األسباب اليت تولد حاالت نفسية متوترة جند الشجار داخل املنزل وخاصة بني الوالدين
من وحدات ا%59أن 48اجلدول 

وهذا ما قد جيعل احلدث يهرب من البيت وقد يلجأ إىل األقارب أو األصدقاء أين جيد مطلق احلرية للقيام بالسلوكات اليت قد 
.

وهذا ما ، من وحدات ا%50يف مقابل ذلك جند 
كما أن ،  قد ينعكس على املستوى التحصيلي للتالميذ والقيام ببعض التصرفات غري الرتبوية داخل املؤسسة التعليمية أو خارجها

يف حني ، اء وحماولة اهلروب من اجلو األسري املتوترمنهم إىل االنطو %19بينما يلجأ، منهم يشعرون بالضجر واالنزعاج21%



من %20يف مقابل ذلك جند أن ، منهم ال يهتمون مبا حيدث من شجارات داخل أسرهم ويفضلون االهتمام بدراستهم12%
حداث ال وهذا قد يدعونا إىل القول أن هؤالء األ، 

. لذلك ليسوا على دراية مبا حيدث، 
الحدث داخل األسرة وخارجهاتأثير مرحلة المراهقة على سلوك - 2

؟كيف تشعر عندما حيدث شجار داخل األسرة:08جدول رقم 

داللة الفروقالتجريبيةاإلجابة %ع%ع
23211015النزعاجالضجر وا

9.32
55503860القلق والتوتر

20190305االنطواء
12121320
11010064100

من وحدات %92حيث جند أن ، إن طبيعة املعاملة تتحدد بناءا على السلوك الصادر من األشخاص الذين نتفاعل معهم
هذا قد يرجع إىل السلوكات غري الرتبوية ، و ون معاملة ختتلف عن معاملة زمالئهم داخل األقسام الدراسية

كما أن عدم االهتمام بالدرس قد ،  مما جعل األستاذ يعاملهم معاملة خمتلفة عن بقية زمالئهم، اليت تصدر منهم داخل القسم
ومنه حدوث الفوضى داخل القسم أو بعض املشاحنات ، يذ واألستاذيكون السبب الرئيسي يف وقوع سوء التفاهم بني التلم

.الكالمية
وقد يرجع ذلك إىل ، %13يف مقابل ذلك جند أن 

.وعدم االهتمام بالدراسة وإزعاج الزمالء أثناء الدرس، سوء السلوك داخل القسم
إن م

ما هي إال نتاج لصراع داخلي ناجم عن عقدة إبراز الذات وحب التميز ، وعدم احرتام األستاذ أو الزمالء، املؤسسة التعليمية
.سواء كانت السلطة األسرية أو املدرسية، تخلص من أي سلطة تتحكم يف سلوكاتهوال، واالختالف عن اآلخرين

والتغيب ، سنة17و12عن املدرسة بكثرة عند فئة املراهقني وخاصة منهم من يكون سنه يرتاوح ما بنيمشكلة التغيبوتنتشر 
وإذا تكررت هذه الظاهرة  ، ينتهي الدواموذلك حىت، عن املدرسة هو قضاء ساعات الدراسة خارج املدرسة وكذلك خارج البيت

.، كثريا تصبح مشكلة خطرية
ويف حقيقة األمر أن التغيب غري املربر عن املدرسة وخاصة يف مرحلة حساسة وهامة كمرحلة التعليم الثانوي  أصبحت من أكرب 

مليون طالب 200101يوجد أكثر من ففي نيويورك مثال"املشكالت اليت توليها الدول أمهية كربى 
6000منهم ، يتغيبون عن املدرسة يوميا

"16

، وقد اتضح من خالل الدراسة امليدانية وعن مسألة التغيب العمدي عن املدرسة
، %83يف مقابل ، %10حيث مت تسجيل ، كثريا عن الدراسة

%09مقابل ، عن املدرسة أكثر من ثالث مراتتغيبوا%40منهم 
مما جعلهم ينساقون وراء عامل ، وهذا يدل على عدم االنضباط واالنتظام يف الدراسة بالنسبة لألحداث، من ثالث مرات

إن تغيب التلميذ يف هذه ، ا يفسر تواجدهم داخل مراكز إعادة الرتبيةوهو م، ، االحنراف
.  بقدر ما هو اخلوف من توبيخ األولياء، احلالة ليس ناتج عن النفور من الدراسة

تبني أنه توجد فروق ذات داللة ، )0.10(ومستوى معنوية)3(عند درجة حرية7.24الذي وجد مساويا ²وباستخدام كا
. إحصائية بني ا



.؟هل تتغيب عن املدرسة:09جدول رقم

داللة الفروقاإلجابة %ع%ع
11105383نعم

92.24 99901117ال
11010064100

سلوك االنحرافي للحدث المراهقهناك عالقة بين الوضع االقتصادي لألسرة وال-3
.يبني نوع السكن الذي يعيش فيه وحدات الدراسة:10جدول رقم 

داللة الفروقالتجريبيةاإلجابة %ع%ع
71643250شقة يف عمارة

24.57 13122437بيت عادي
26240203فيال

11010064100
منهم يسكنون يف بيوت %37وأن ، من وحدات العينة التجريبية يسكنون يف شقق%50ضحت بيانات اجلدول أعاله أن أو 

من وحدات العينة الضابطة يسكنون يف %64يف مقابل ذلك جند أن ، يف سكن من نوع فيال%03يف حني يسكن ، عادية
يوت عادية وهذا اجلدول يعكس املستوى االجتماعي منهم يف ب%12بينما يسكن ، منهم يسكنون يف فيال%24و، شقق

وهذا ، 24.57الذي وجد أنه يساوي ²حيث وباستخدام كا، والذي هو يف عمومه متوسط، واالقتصادي للمجتمع اجلزائري
يةوبدرجة حر 0.001وذلك عند مستوى معنوية ، فيما يتعلق بنوع السكن، 

)2(.
من %21وأن ، أفراد08من وحدات العينة التجريبية يبلغ عدد أفراد أسرها %31وفيما يتعلق بعدد أفراد األسرة فقد تبني أن 

08.
ل جدول الفروقات فإن أفراد كما يتضح من خال08وقد مت إجياد املتوسط احلسايب للمجموعتني فيما خيص عدد أفراد األسرة ب

4.20=²حيث أن كا، أفراد10و7حيث سجلت أعلى النسب يف الفئة احملصورة بني ، 
)0.50(ومستوى معنوية)2(

األسرة ال ميثل عامال مؤثرا وحامسا يف احنراف األبناء   بدليل تقارب وميكن القول من خالل هذه البيانات أن عدد أفراد
.

.يبني مهنة آباء وحدات الدراسة:11جدول رقم 

داللة الفروقالتجريبيةاإلجابة %ع%ع
42380914موظف

36.12
--1211معلم

32294266مهن حرة
--0303طبيب
05040305متقاعد



14130406متوىف
02020609مل يبني

11010064100

يدخل و ، %66وذلك بنسبة ، 70يالحظ من خالل اجلدول رقم 
%29مقابل ، إخل...ضمن هذه املهنة امليكانيكي والتاجر والبائع املتجول واحلريف

.هذه املهنة
وباستخدام ، بالنسبة للمجموعة التجريبية%14مقابل ، %38بينما بلغت نسبة من يعمل موظفا 

تبني أنه توجد فروق ذات ، )0.001(ومستوى معنوية)6(عند درجة حرية36.12الذي وجد مساويا إىل ²تباط كامعامل االر 
.

وهو ما قد يعرب عن املستوى التعليمي والثقايف لألب وما قد يقدمه من أساليب صحيحة للرتبية والتوجيه ، التعليم أو الطب
. واإلرشاد

، إذا كان الوالد صاحب جتارة ورأس مال مهيمن، إن ممارسة املهن احلرة قد يكون عامال مهما يف حتقيق مكانة اجتماعية مرموقة
يف حني ، ن يكون األبناء عرضة خلطر الوقوع يف املفاسد خاصة تعاطي أو املتاجرة باملخدرات واملمنوعاتوقد يكون سببا يف أ

مما قد يدفع باألبناء للبحث ، أن أكثر من ميارس هذه املهنة يكون دخله منخفضا وال حيقق له كل متطلبات احلياة االجتماعية
.:12جدول رقم . عن مصادر أخرى للحصول على املال

داللة الفروقاإلجابة %ع%ع
6 -10--0914

25.60

11-1522202438
16-2048441930
21-2523210812
17150406فأكثر-25
11010064100ا

والدخل الشهري هو ، اعتمدنا يف قياس املستوى املعيشي أو االقتصادي لألسرة على الدخل الشهري للعائلة مقدرا باآلالف
حيث سجلت الدراسة امليدانية أن أعلى نسبة من ، دخل رب العائلة سواء كان األب أو األم أو أي شخص آخر يكفل األسرة

.ألف دينار بالنسبة للمجموعة التجريبية15و11وبني ، ألف دينار بالنسبة للمجموعة الضابطة20و16الدخل حمصورة بني
حيث يرتاوح ، مت حساب املتوسط احلسايب للدخل الشهري، 

.15و11بني بينما يرتاوح، 20و16بني 
)4(عند درجة حرية، ²وباستخدام كا

. )0.001(ومستوى معنوية
يكفي يف تلبية حاجات %72ومن خالل الدراسة امليدانية تبني أن 

، %10مقابل ، األسرة
نقص كثرة عدد أفراد األسرة:وهذا يعين، أفراد07تدين املستوى املعيشي خاصة إذا علمنا أن متوسط عدد أفراد األسرة هو 

.ية الدخل الشهريوعدم كفا
منهم %22وإن كان ، %50ويتضح من خالل البيانات امليدانية أن 

فهذا يعين أن احلدث كان لديه ، ومبجرد التصريح باحلصول على املصروف، وإمنا أحيانا، أجابوا بأن هذا املصروف ليس دائما
وهذا قد يرجع إىل ، %50النصف اآلخر أي بينما ال يتحصل ، املال

%64يف مقابل ذلك جند أن ، 



ه أحيانا بينما بلغت نسبة من ال حيصلون على املصروف منهم حيصلون علي%09أن و الضابطة حيصلون على املصروف اليومي
وهذا ، فقد يكون يف نظره غري كاف، إن جمرد منح املصروف اليومي ال يعرب عن كفايته يف إشباع حاجات املراهق، %27اليومي 

.
، %53حيث سجلت نسبة ، اإلحصائية تؤكد عدم كفاية املصروفوالغالبية 

%11من وحدات العينة التجريبية ال يكفيها املصروف وأن %89يف مقابل ذلك جند أن ، يكفيها هذا املصروف%47بينما 
.يكفيها

وخاصة يف مرحلة املراهقة اليت تتميز باالندفاع ، قد يدفع بالفرد، ايتهإن عدم احلصول على املصروف اليومي وكذلك عدم كف
طريق (أو يف حتقيق املكانة االجتماعية إىل احلصول على املال عن طريق العمل ، وحب التميز سواء يف املظهر اخلارجي كاللباس

. )طريق غري مشروع(أو عن طريق السرقة ، )مشروع

؟وحدات الدراسة على املاليبني كيفية حصول:13جدول رقم 

داللة الفروقالتجريبيةالضابطةاإلجابة %ع%ع
80641822املصروف اليومي

82.66

08063340أخذ املال من البيت دون علم األهل
0405--أخذ املال من اجلريان دون علمهم
29240607االقرتاض من األصدقاء واألقارب

08062126أخذا املال من األصدقاء دون علمهم
12510082100

%64، وعن سؤال كيف حتصل على املال يف حالة ما مل يكن لديك املصروف
بينما جند أن ، صدقاء واألقاربمنهم حيصلون عليه من خالل األ%24كما أن ،  حيصلون عليه من خالل املصروف اليومي

هو ما ينذر خبطورة احلالة اليت تشري إىل بداية ومنهم على التوايل يأخذونه من البيت ومن األصدقاء دون علمهم 06%
وإمنا املنحرف ، ذلك أن املنحرف ليس فقط الشخص املتواجد باملركز، وضرورة متابعة األهل واملربني ملثل هذه احلاالت، االحنراف

 ،
واألخذ من األصدقاء %40وذلك بنسبة ، )السرقة املنزلية)كانوا حيصلون على املال من خالل أخذه من البيت دون علم األهل

وبعد ، وخاصة داخل البيت، بداية تعود املراهق على أخذ األشياء من اآلخرينوهذا ما يشري إىل، %26دون علمهم بنسبة 
وهذه مؤشرات لبداية احنرافه، تعوده على هذا الفعل ينتقل إىل أصدقائه وزمالئه يف الدراسة

هناك عالقة بين المستوى التعليمي والثقافي للوالدين والسلوك االنحرافي للحدث- 4
التعليمي للوالدين دورا كبريا يف حتديد أساليب الرتبية والتنشئة االجتماعية لألبناء حيث أظهرت بيانات يلعب املستوى الثقايف و 

:واجلدول التايل يبني ذلك، 
بة للمجموعتنييبني املستوى التعليمي للوالدان بالنس:14جدول رقم

داللة الفروقاإلجابة األماألباألماألب
%ع%ع%ع%ع

14.55

2120232131525586أمي
2120353119320606ابتدائي
4139484408140305اكمايل
2018030402020203ثانوي
------0303جامعي

1061001091006010064100



حيث بلغت ، 
%21و%20ـ لضابطة ب، %52بـ واآلباء%86ـ أعلى نسبة لدى األمهات ب

من %03بينما بلغت نسبة من هلم مستوى جامعي ، ، بالنسبة لآلباء
لتنحصر باقي النتائج بني ، ، 

مث االبتدائي ، لألمهات واآلباء على التوايل%44و%39لذي سجل أعلى نسبة بالنسبة للعينة الضابطة بنسبة اإلكمايل ا
.والثانوي

؟:15جدول رقم 

داللة الفروقالتجريبيةاإلجابة
%ع%ع

03032844مباليةسلبية وغري

0.03
21192133عادية

79721523فعالة وحازمة
--0706مل جيب

11010064100

، املالحظ أن املستوى التعليمي والثقايف لألولياء يلعب دورا كبريا يف حتديد وتنظيم أمناط ومناذج السلوك
%72اتضح أن 94و93ومن خالل معطيات اجلدولني ، أو اليت يغر ، الوالدان

وتتمثل على وجه اخلصوص يف عملية الرتبية والتنشئة االجتماعية وضبط سلوكات ، 
يف مقابل ذلك جند أن ، وذلك بسبب وفاة األم، ذا السؤال07وهناك ، األبناء

.%03مقابل ، 44%
منهم يتعاملون %21ن وأ، %58كما أن 

منهم مل جييبوا عن %13كما أن ،  منهم ال يبالون وسلبيون يف التعامل مع أبنائهم%08بينما ، مع هذه القضايا بشكل عادي
%48يف مقابل ذلك جند أن ، وذلك بسبب وفاة األب، هذا السؤال

،  النشغاهلم الدائم بشؤون املنزل اخلارجية فقط دون االهتمام برتبية األبناء ومتابعتهم مدرسيا واجتماعيا، واملسائل اليت 
من %06ومل جيب عن هذا السؤال ، فعالون وحازمون%08بينما سجلنا ، منهم عاديني يف التعامل معهم%38كما أن 

ال ريب أن اهتمام األب واألم مبختلف التصرفات والسلوكات اليت تصدر ، 
مما يتيح ، عن أبنائهما تسمح هلما مبتابعة ومراقبة احلياة السلوكية لألبناء وما قد يصيبها من حني آلخر من اضطراب أو احنراف

.
؟كي:16جدول رقم 

داللة الفروقالتجريبيةاإلجابة %ع%ع
09083148سليب وغري مبايل

57.78
23212438عادي

64580508فعال وحازم
14130406مل جيب

11010064100

، ن خالل اجلدول أعالهواملالحظ م
%78يف مقابل ذلك سجلنا نسبة ، %95وذلك بنسبة ، قد يراها فيها األب

وقد يرجع ، %23تليها الشجار الدائم بنسبة %38اليت من أمهها الغرية بنسبة و ، بعض الصفات السلبية اليت يراها األب يف األم
والشجار الدائم بسبب الوضعية ، وعدم اهتمامه بزوجته وأبنائه والسؤال عنهم، ذلك إىل الغياب الدائم لألب من البيت



التفاهم و يرجع ذلك أيضا إىل انعدام الثقةوقد، ، االقتصادية املادية اليت تعيشها األسرة
يف مقابل ذلك جند أن من أهم الصفات السيئة اليت ال حتبها األم يف األب بالنسبة ، واالنسجام يف الطباع بني الزوجني

الشجار الدائم%25أما بالنسبة للمجموعة التجريبية فنجد ، الشجار الدائم%33وسرعة الغضب%50للمجموعة الضابطة 
وقد يرجع ذلك أيضا إىل عدم التوافق ، 94ال حتب كل الصفات املذكورة يف اجلدول رقم %10بينما ، سرعة الغضب%22و

، الفكري والتعليمي
.ادية لألسرةأو بسبب األوضاع االجتماعية واالقتص، كبريا

هل ترى األم يف األب بعض الصفات السيئة حبيث تسبب عدم السعادة الزوجية:17جدول رقم 

داللة الفروقاإلجابة %ع%ع
03032844نعم

54.48 107973656ال
11010064100

؟الصفاتماهي هذه :18جدول رقم 

داللة الفروقالتجريبيةاإلجابة %ع%ع
03501322سرعة الغضب

4.56

1119--األنانية
01170610الغرية

02331525الشجار الدائم
0814--كثرة الشكوى
0610--كل ما سبق

0610059100
ج والخالصةالنتائ- 11

حيث أنه كلما كانت العالقات األسرية سواء ، نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات فقد جاءت مؤكدة الفرض األولفيما خيص
كلما زاد احتمال وقوع األبناء وخاصة يف ،  وكلما تكرر الزواج، بني الوالدان أو بينهم وبني أبنائهم مشحونة بالتوتر وعدم التفاهم

.خطر االحنراف ومنه توجد عالقة طردية بني طبيعة العالقات األسرية واالحنرافمرحلة املراهقة يف
كما أن 

ها بأبنائها كان عامال مساعدا يف تشجيع األحداث على غري أن غياب الرعاية األسرية واهتمام، معهم يف نفس املرحلة العمرية
.التمادي يف االحنراف والوقوع فيه

السلوك االحنرايف الذي يقدم عليه االبن و توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الوضع االقتصادي لألسرةإن الفرضية القائلة بأنه 
وذلك لوجود كثري ، القتصادي عامال أساسيا يف احنراف االبن املراهقولذلك ميكن اعتبار العامل ا، املراهق قد حتققت إىل حد ما

.
كلما زادت إمكانية الوقوع يف أخطاء يف الرتبية ،  العلمي بني الوالدين كبرياو وكلما كان املستوى الثقايف وعدم التوافق الفكري

.سليمة واملتابعة املستمرة لسلوكات األبناء ومنه جتنب الوقوع يف خطر االحنرافال



لكن العامل االجتماعي الرتبوي واالقتصادي ، لقد أثبتت الدراسة امليدانية تظافر كل العوامل املسامهة يف دفع الفرد حنو االحنراف
ال ، فقيام األفراد بسلوكات معينة، دفع األحداث حنو االحنرافبدا ومن خالل هذه الدراسة أكثر تأثريا وأقوى فاعلية يف، لألسرة

خصوصا األسرة فهي املسؤول األول عن ، الذي يعيشون ويتفاعلون معه، بل تعود إىل وسطهم االجتماعي، ترجع إليهم كأفراد
وهلا ، وتوجيه وحتديد األمناط السلوكية وفقا للتوجهات االجتماعية واأل، التنشئة االجتماعية لألبناء

.باعتبارها املؤسسة األوىل اليت يتفاعل معها الفرد، 
يف ، وعليه ومن خالل ما توصلت إليه الدراسة احلالية ميكن حصر علة السلوك االحنرايف واألسباب الظاهرة والكامنة لالحنراف

وحماولة حتصني ، األ
حيث أنه مل يركز كثريا يف ، وهو ما ذهب إليه االجتاه اإلسالمي، أبنائها دينيا وأخالقيا باملبادئ والقيم اليت حتدد وتضبط السلوك

ذلك أن املسلم احلقيقي امللتزم بتعاليم الدين ، بقدر ما قدم العالج هلذه الظاهرة، رافالبحث عن دوافع وأسباب االحن
. مهما كانت الدوافع واملغريات، ال ميكن أن يقع بأي شكل من األشكال يف عامل االحنراف واجلرمية، اإلسالمي

ويف األخري ميكن القول أن هناك عالقة طردية بني األسرة مبختلف
تماعية واالقتصادية والثقافية وتغرياتأوضاعها االج
.على احنراف احلدث املراهق، مرحلة املراهقة
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