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ملخص البحث:

يتناول البحث أثر بعض العوامل االجتماعية يف جنوح األحداث اليت من املمكن أن تؤدي
إىل جنوح األحداث ،اعتمدت الباحثة يف مجع بياانهتا على استمارة املقابلة ،وتوصلت إىل
جمموعة من النتائج أمهها :أن أغلب األحداث ااجايح ن لديه أصداا سي ون ،كما أن
أعلى مستوى تعليمي لألحداث ااجايح ن هو املرحلة األعدادية بنسبة  ،% 42.3وأا ـ ــل
مستوى تعليمي أمي بنسبة  ،% 3. 8مث مرحل ــة الثانوي ــة بنسبة  ،% 38. 5وأظهرت
النتائج أن أغلب األحداث املنحرف ن شاهدوا العنف داخل البيت يف التلفاز ،كذلك
أشارت النتائج إىل أن أكثر نوعي عنف اد تعرض له األحداث املنحرف ن مها العنف
اللفظي املتمثل يف الشت بنسبة  ،%29.2والعنف ااجسدي املتمثل يف الضرب بنسبة
 ،%8.3والركل بنسبة  ،%29.2واللكمات بنسبة  ،% 25بينما متثل العنف النفسي يف
يضا بينت النتائج أن أكثر املبحوث ن
التهديد واحلرمان من شي بنسبة  ،% 4. 2وأ ً
يقضون أواات فراغه يف الشارع بنسبة  ،% 46.2وأن الباا ن يقضون أواات فراغه
يضا أن أكثر نوع سلوك ايحرايف ارتكبه األحداث
ماب ن البيت واملقهى ،وأوضحت النتائج أ ً
املشاجرة والسراة بنسبة .% 28. 5

الكلمات املفتاحية :جنوح األحداث ،العنف اجملتمعي ،السلوك االيحرايف.

1

hind.abdulqader@gmail.com

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

8

أثر بعض العوامل االجتماعية يف جنوح األحداث

2019 ، يونيو،13  العدد-جملة كلية اآلداب

THE IMPACT OF SOME SOCIAL FACTORS ON
JUVENILE DELINQUENCY IN LIBYA
Abestract:
There are many reasons of Juvenile Delinquency. The researcher in
this study views that the main reasons which may cause Juvenile
Delinquency are some social factors, which could lead to Juvenile
Delinquency. The researcher used the comprehensive survey method
and adopted all data by (interview form). After the data was unloaded
the study reached a set of results:
1- Most Juvenile Delinquents have bad children.
2- The highest level of education for Juvenile Delinquents is
preparatory level (42.3%). The lowest level of education is illiterate
(03.8%) . The secondary level is (38.5%).
3- Most Juvenile Delinquents watched domestic violence on TV.
4- Violent types of Juvenile Delinquency were verbal abuse of
(23.2%) physical violence of (8.3%), beating (29.2%) kicking
(25%) and psychological violence in the treat and denial of
something (4%).
Key words: Juvenile delinquency, social violence, deviation attitude.

املقدمة.1

يعد جنوح األحداث يف العامل من الظواهر األكثر خطرا؛ ألن فيها هتديدا ألمن اجملتمع
 كما ال ميكن أن، وال ميكن أن يحك حبدة هذه الظاهرة يف اجملتمعات،واستقراره وبنائه

 كما أهنا ظاهرة متوغلة، فهذه الظاهرة ليست اباجديدة،نقصرها وجنعلها خاصة مبجتمعنا
 وال نستطيع ااجزم أن جنوح األحداث ظاهرة غري،وممتدة على مستوى دول العامل كافة
 لكنها تزداد وترية وتتسارع تداعياهتا يف،خمتصة ومرتبطة ابلدول النامية فقط
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اجملتمعات النامية .وااجنوح -كما يعرفونه االجتماعيون -هو السلوك املتنااض مع اي
اجملتمع واملخالف هلا ،أي أنه السلوك غري املتوافق مع املفاهي السائدة يف اجملتمع؛ لذا فإن
التقيي االجتماعي للسلوك أبنه سوي أو غري سوي يستند إىل السلوك املعياري املرتضى أو
املتفق عليه من طرف أغلبية األفراد يف اجملتمع ،فأي اضطراب أو خلل يف عملية النشأة أو
التطبع االجتماعي يساه يف دفع الفرد يحو السلوك املنحرف ،الذي يفسره علما النفس
االجتماعي أبنه التمرد العلين على اي اجملتمع ،فااجنوح هنا مبفهومه العام هو :األفعال اليت
تضر الفرد واجملتمع معا ،ونتيجة حلصول الضرر وأتكده كان ال بد أن تتصدى اجملتمعات
هلذه الظاهرة فقامت بسن القوان ن ااجنائية ،وحددت العقوابت للمخالف ن ،كما مت وضع
عقوابت اجتماعيّة لكل املخالف ن ألعرافها وايمها املتعارف عليها ،والواجب احرتامها
واالمتثال إليها .وتربز األسرة بوصفها أاوى العوامل اليت تؤثر يف تكوين شخصية الفرد ،كما
إهنا تتحك يف سلوكه وتوجهه؛ ففيها ميارس جتاربه األوىل ،ومن األسرة يستمد خرباته ،وعن
األسرة يقتبس العادات والتقاليد ،ويعرف معىن اخلطأ والصواب ،ولعل أه مظاهر تفكك
األسرة هو التفكك املادي الذي يراد به غياب أحد الوالدين أو كليهما معا يف نطاق
األسرة( .مازن.)8 ،2009،
إن هذا البحث يتكون من فصل ن رئيس ن مها :فصل حتديد املشكلة وأمهيتها،
والدراسة النظرية ،مث فصل الدراسة امليدانية.

 1.1مشكلة البحث
يع ّد جنوح األحداث ظاهرة اجتماعية خطرية على كل اجملتمعات بكل أبعادها
وآاثرها ،وهي ظاهرة ال خيلو منها أي جمتمع؛ لذا انلت هذه الظاهرة اهتمام الباحث ن
ضياعا وخسارة كبرية ،واستنزافًا
والعلما من خمتلف االختصاصات ،فجنوح األحداث ميثل ً
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للقوى البشرية من الناحية االجتماعية ،وكذلك االاتصادية اليت من املمكن أن تكون دعامة
للمجتمع يف بقائه ورخائه .فالعوامل املؤدية واملؤثرة يف جنوح األحداث اد ختتلف من جمتمع
إىل آخر ،ومن بلد إىل آخر ،غري أنه من الصعب رد ظاهرة االيحراف إىل عامل واحد ،بل
إن العوامل املؤثرة يف هذه الظاهرة متعددة ومتداخلة مع بعضها؛ لذا فإن هذه الدراسة هتت
بدراسة أثر بعض العوامل االجتماعية يف جنوح األحداث ،كوهنا من أه العوامل اليت اد
تؤثر على االيحراف .وعليه تتحدد مشكلة الدراسة يف معرفة أثر بعض العوامل االجتماعية
(العنف اجملتمعي ،احلالة االجتماعية لألب ،املشكالت املدرسية ،وات الفراغ) يف جنوح
األحداث :دراسة ميدانية اجتماعية على عينة من األحداث مبؤسسة اإلصالح والتأهيل-
طربق.

 2 .1أمهية البحث:
أتيت أمهية هذه الدراسة يف كوهنا حماولة مزيدة للمحاوالت األخرى للدراسة،
والتعرف على أه األسباب والعوامل اليت من املمكن أن تؤثر يف حدوث جنوح األحداث،
وفضال عن ذلك فإن هذه الدراسة متثل حماولة إلسهام إبضافات معرفية أخرى يف حدود
هذا املوضوع.

 3 .1أهداف البحث:
 . 1التعرف على أه املشكالت اليت يعا ي منها األحداث املنحرفون املوجودون
مبؤسسة اإلصالح والتأهيل -طربق.
 . 2إبراز خطورة ظاهرة جنوح األحداث على مستقبل اجملتمع بشكل عام ،وعلى
األحداث بشكل خاص ،وذلك من خالل:
 -التعرف على أه العوامل االجتماعية املتمثلة يف (احلالة االجتماعية لألب ،املدرسة،
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العنف اجملتمعي ،وات الفراغ) اليت من املمكن أن تؤثر يف االيحراف.
 معرفة أي العوامل األكثر فاعلية يف جنوح األحداث ،وأن هذه العوامل تعترب الواحدةمكملة إىل الثانية من الناحية االجتماعية ،وابلنسبة للمجتمع بوجه خاص.

 4 .1مصطلحات ومفاهيم الدراسة:
جنوح األحداث :إن ااجنوح ظاهرة اجتماعية سلبية تعرب عن خلل وارتباك وبعثرة العالاات
االجتماعية وابلسلوك االجتماعي ،وجتسد طبيعة التنااضات يف املتغريات املوضوعية والذاتية
املؤثرة يف بي ة اإلنسان وحياته االجتماعية ،وتشخص ماهية املشكالت اإلنسانية اليت يعا ي
منهما الفرد وااجماعة على حد سوا ( .احلسن.)266 ،2001 ،
التعريف اإلجرائي :تعرف الدراسة احلالية جنوح األحداث أبهنا جمموعة من السلوكيات
واألفعال اليت تؤدي أفعاال إجرامية أو غري مقبولة ،كالسراة واالعتدا على مال غريه
واملشاجرة.
العنف اجملتمعي :هو ذلك املظهر من العنف الذي يقع ب ن أفراد ال ارابة بينه  ،واد
يعرفون بعضه أو ال ،ويقع بشكل عام خارج املنزل ،ويشمل عنف العصاابت واألعمال
العشوائية واالعتدا ااجنسي واالغتصاب والعنف يف املدارس وأماكن العمل ومحل السالح و
املخدرات و السراة وغريها من املظاهر اليت ميكن أن يتعرض هلا الفرد ،سوا كضحية أو
كشاهد( .منظمة الصحة العاملية.)2002 ،
التعريف اإلجرائي :العنف اجملتمعي ظاهرة سلوكية إيذائية ،ويت من خالهلا استعمال
العنف اللفظي أو ااجسدي واالعتدا على اآلخرين.
العوامل االجتماعية :هي العوامل اليت حتيط بفرد مع ن ،ومتيزه عن غريه من األفراد دون
الظروف العامة اليت حتيط بعامة الناس ،فالعوامل تقتصر على العالاات أو الروابط الوثيقة
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اليت تنشأ ب ن ف ات أخرى من الناس ،يندمج هب إندما ًجا وثي ًقا من خالل حياته ،ويرتبط
هب لفرتة زمنية معينة( .ابره .)211 ،1999 ،

التعريف اإلجرائي :تقصد الباحثة ابلعوامل االجتماعية أهنا جمموعة عوامل تؤثر يف حياة
األحداث االجتماعية كاحلالة االجتماعية لألب وأماكن اضا وات الفراغ ،واملشاكل
املدرسية اليت يواجهها والعنف اجملتمعي احمليط ابحلدث ،حيث يتعرض هؤال األحداث إىل
االيحراف ،مثل التعاطي والسراة والقتل واالعتدا على أموال الناس.

 5 .1الدراسات السابقة
-1

دراسة صاحل ( )2007املوسومة بـ ـ ـ (العوامل االجتماعية واالقتصادية

وعالقتها إبحنراف االحداث) ،تكونت عينة الدراسة من األحداث املنحرف ن املودع ن يف
دار تربية وتوجيه األحداث ببنغازي ،وبلغ عدده ( )40من األحداث الذكور ،و()20
من األحداث اإلانث ،ولقد استخدم الباحث املسح الشامل لكل املوجودين يف داري تربية
وتوجيه األحداث (ذكور و إانث) ،واد هدفت الدراسة إىل التعرف على أه املشكالت
اليت يعا ي منها األحداث املنحرفون بداري تربية وتوجيه األحداث (ذكور وإانث) ،وإبراز
خطورة ظاهرة اإليحراف على مستقبل اجملتمع بشكل عام ،وعلى األحداث بشكل خاص،
وذلك من خالل التعرف على أه العوامل االجتماعية واملتمثلة يف الرتبية األسرية اخلاط ة،
اخلالفات والصراعات ب ن الزوج ن ،طالق أحد الوالدين ،وفاة أحد الوالدين أو كليهما،
السكن غري املالئ  ،واليت من املمكن أن تؤدي إىل ايحراف األحداث ،واد توصلت الدراسة
إىل بعض النتائج ،منها :أن أعلى مستوى تعليمي لألحداث املنحرف ن من مرحلة التعلي
األساسي (املرحلة اإلعدادية) بـنسبة  ،%40.0وأال مستوى تعليمي هو اميّة ومرحلة
التعلي املتوسط بنسبة  %15.0لكل مرحلة،كذلك تب ن من خالل الدراسة أن أغلب
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الف ات العمرية لألحداث املنحرف ن ترتاوح من الف ة ( )18 — 15ب ـنسبة ،% 95.0
وهي أخطر مرحلة عمرية،كما أشارت الدراسة إىل أن األحداث غالبيته كانوا يقيمون مع
الوالدين بنسبة  ،% 46.7وكشفت الدراسة على أن أغلب املبحوث ن أجابوا أبن هل
أصداا منحرف ن بنسبة .% 53.3
 -2يف دراسة املطريي ( )2006املوسومة بـ ـ ـ (العنف األسري وعالقته إبحنراف
األحداث" ،واليت هدفت إىل حتديد حج ظاهرة العنف األسري ،والتعرف على العالاة
ب ن العنف األسري ،وايحراف األحداث ،وعالاة بعض أمنا العنف األسري إبيحراف
األحداث ،وحماولة التوصل إىل تدابري واائية من شأهنا أن حتد من أتثري العنف األسري على
ايحراف األحداث ،حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي ،وتت اختيار عينة البحث
بطريقة اصدية غري احتمالية .كانت من نتائج البحث أن نسبة  %01من ااجايح ن أجابوا
أبن أسلوب احلوار ،والنقاش كان مستخدما داخل أسره كطريقة حلس اخلالفات األسرية،
وأن نسبة  %21كانوا يعانون من العنف األسري ،كما أثبتت النتائج أن جنحة السراة
هي أبرز الته اليت يت مبوجبها إيداع األحداث دار املالحظة ،كان سبب ذلك عدم
اإلنفاق الكايف على احلدث من ابل األسرة ،أما أبرز أمنا العنف األسري الذي تعرض له
األحداث فكان امتناع األب عن االنفاق على احلدث ،وتلبية احتياجاته احلياتية ،ومن مث
العنف اللفظي املصاحب ،وأكدت النتائج أنه توجد عالاة بدرجة متوسطة ب ن بعض أمنا
العنف األسري ،وجنوح األحداث ،وأن ما نسبته  %60من األحداث ااموا ابرتكاب
الفعل ااجانح برفقة أصداائه  ،مما يعكس األثر الواضح للرفقة السي ة.

 6 .1فروض الدراسة
اجملتمعي وجنوح األحداث؟
 .1هل توجد عالاة ذات داللة إحصائية ب ن العنف
ّ
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 .2هل توجد عالاة ذات داللة إحصائية ب ن احلالة االجتماعية لألب وجنوح األحداث؟
 .3هل توجد عالاة ذات داللة إحصائية ب ن املشكالت املدرسية وجنوح األحدث؟
 .4هل توجد عالاة ذات داللة إحصائية ب ن اضا وات الفراغ وجنوح األحدث؟

 .2املنهج واإلجراءات
 1 .2منهج الدراسة :تـعد الدراسة احلالية دراسة وصفية حتليلية ميدانية ،واد استخدمت
الباحثة يف دراستها امليدانية املسح الشامل ،أي :كل املقيم ن يف مؤسسة اإلصالح والتأهيل
مبدينة طربق وات إجرا الدراسة.
 2 .2جمتمع الدراسة :يتكون جمتمع الدراسة من مجيع األحداث املنحرف ن املودع ن يف
مؤسسة اإلصالح والتأهيل مبدينة طربق ،والذين بلغ عدده ( ،)26والذين ترتاوح أعماره
من السن احلادية عشر إىل السن السابعة عشر.
 3 .2أداة مجع البياانت :اعتمدت الباحثة يف مجع البياانت على وسيلة (استمارة
املقابلة) ،حيث مت مقابلة املبحوث ن ابملقابلة الشخصية من ابل الباحثة ،واسمت استمارة
املقابلة إىل اسم ن أساسي ن ،مها :اس يتضمن البياانت األولية اليت ختص املبحوث
كالعمر ،املستوى التعليمي ...والقس الثا ي يتجزأ إىل عدة حماور تتناسب مع موضوع
الدراسة.

 4 .2جماالت الدراسة:
أ .اجملال البشري :يتكون اجملال البشري للدراسة من األحداث املنحرف ن يف مؤسسة
اإلصالح والتأهيل مبدينة طربق ،والذين ترتاوح أعماره من السن احلادية عشر إىل السابعة
عشر ،واحملكوم عليه يف اضية أو متهم ن على ذمة التحقيق يف مدينة طربق ،والذين بلغ
عدده ( )26حد ًاث منحرفًا من الذكور واإلانث.
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ب .اجملال املكاني :حدد اجملال املكا ي مؤسسة اإلصالح والتأهيل على نطاق مدينة
طربق ،وتقع املؤسسة االصالح والتأهيل يف وسط املدينة.
الزمن :يقصد ابجملال الزمين للدراسة املدة اليت استغراتها الدراسة امليدانية،
جـ .اجملال
ي

وهي مرحلة اإلعداد النظري ومرحلة اإلعداد العملي ،مث مرحلة ا لدراسة االستطالعية ،مث
مرحلة مجع البياانت وتفريغها وحتليليها ،مث مرحلة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،فالفرتة
الزمنية الفعلية اليت استغراتها الباحثة يف إعداد الدراسة بدأت بتاريخ -5مارس2018-م،
وانتهت بتاريخ -30أغسطس2018-م.
 5 .2األساليب اإلحصائية :بعد االنتها من عملية مجع البياانت ومراجعتها ،اامت
الباحثة بتحليل البياانت عن طريق الربانمج اإلحصائي اخلاص ابلعلوم االجتماعية
( ،)SPSSحيث عرض البياانت يف جداول أحادية بسيطة ،وجداول ثنائية مركبة.
 .3النتائج ومناقشتها:
يتناول هذا الفصل عرض البياانت وحتليلها ،حيث يشتمل على اسم ن يتناول القس
األول التحليل الوصفي ،أما القس الثا ي فيتناول حتليل اختبار الفروض.

 1 .3التحليل الوصفي لبياانت الدراسة:
اجلدول رقم ( )01توزيع املبحوثني حسب العمر
العمر

التكرار

النسبة

11-14
15-18
اجملموع

15
11
26

% 57. 7
% 42. 3
% 100

يوضح ااجدول را ( )01أعمار املبحوث ن ،ويالحظ ارتفاع نسبة املبحوث ن ب ن الف ات
العمرية ( ،)14-11واليت وصلت نسبتها إىل  ،%57. 6مث الف ات العمرية اليت ترتاوح
( )18-15بنسبة % 42. 3
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اجلدول رقم ( )02توزيع املبحوثني حسب النوع
النوع

التكرار

النسبة

ذكور

21

% 80. 8

إانث

5

% 19. 2

اجملموع

26

% 100

يشري ااجدول را ( )02للرتكيب النوعي للمبحوث ن ،ووجد أن أغلب املبحوث ن من
الذكور بنسبة  ،%80.8يف ح ن مل تتجاوز نسبة اإلانث  ،%19.2فهذا يعين أن الذكور
أكثر ايحرافًا من اإلانث ،وهذا السبب راجع إىل أن اإلانث أكثر مرا ابة من الذكور من ابل
األسرة ،فتوجد بعض األسر تشدد يف مراابتها على اإلانث أكثر من
الذكور ،فعلى سبيل املثال عند خروج الولد من البيت يف أي وات عادة ال هتت األسرة
خبروجه ،ولو أتخر عن البيت ولو ساعات متأخرة من الليل ،على عكس الفتاة ،ال خترج
إال إبذن ،وال يسمح هلا ابخلروج لوحدها إال بوجود مرافق من األسرة.
اجلدول رقم ( )03توزيع املبحوثني حسب املستوى التعليمي للحدث
املستوى التعليمي لألب

التكرار

النسبة

أمي

1

%03.8

ابتدائي

3

%11.5

إعدادي
اثنوي

12
10

%46.1
%38.5

اجملموع

26

% 100

يتضح من خالل بياانت ااجدول را ( )03الذي يشري إىل توزيع املبحوث ن حسب
املستوى التعليمي ،يتضح لنا اآليت أن  %46.1من األحداث يف مؤسسة اإلصالح
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والتأهيل يف مرحلة اإلعدادية ،يف ح ن جند نسبة  %38.5من هؤال األحداث يف مرحلة
التعلي الثانوي ،بينما جند نسبة  ،%11.5من ه يف املرحلة االبتدائية.

 2 .3اختبار الفروض
اجملتمعي وجنوح األحداث
الفرضية األوىل :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني العنف
ي
اجلدول رقم ( )04العالقة العنف اجملتمعي (شاهد العنف داخل البيت) ونوع السلوك االحنرايف
( العنف اجملتمعي
)
دعارة
مشاجرة
شاهدت العنف
داخل البيت
04
08
نع
% 22.2 % 44.4

نوع السلوك اإليحرايف
إتالف مال
الناس

سراة

-

18
%100

01
% 12.5

08
% 100

05
01
01
06
04
09
%03.8 % 04.7 % 23.0 % 15.3 % 19.2 % 34.6

26
%100

03
%16.6

01
02
%05.5 %11.1

04
01
01
01
% 50.0 % 12.5 % 12.5 % 12.5

ال
اجملموع

اتل

تعاطي

اجملموع

كاي 0 . 46 = 2

درجة احلرية =10

-

مستوى الداللة 0 . 05

ااجدول را ( )04يب ن العالاة ب ن مشاهدة احلدث للعنف داخل البيت ونوع
السلوك االيحرايف أجاب ( )18من املبحوث ن أبهن شاهدوا العنف داخل البيت ،منه
( )08كان نوع سلوكه االيحرايف املشاجرة بنسبة  ،%44.4و( )04نوع سلوكه
دعارة بنسبة  ،%22.2و( )02نوع سلكه السراة بنسبة  ،%11.1و()03
إلتالف مال الغري بنسبة  ،%16.6بينما أجاب ( )08آخرون من املبحوث ن أبهن مل
يشاهدوا العنف داخل البيت ،فكان منه ( )04نوع سلوكه هو السراة بنسبة
 ،%50.0و ( )01لكل من نوع سلوكه املشاجرة والدعارة وإتالف مال الناس،
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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والتعاطي بنسبة  ،% 12.5وابستخدام مربع كاي تربيع وجد أن ايمة كاي تربيع
احملسوبة =  0.46بدرجة حرية  10عند مستوى داللة  ،0.05وجد هناك عالاة
ذات داللة إحصائية ب ن نوع السلوك اإليحرايف ومشاهدة العنف داخل البيت.
اجلدول رقم ( )05العالقة العنف اجملتمعي (شاهد العنف داخل البيت) وسبب السلوك االحنرايف
سبب السلوك االيحرايف

( العنف اجملتمعي )
خمالطة أصداا
شاهدت العنف معاملة الوالدين
الفشل الدراسي
غياب األب ابستمرار عن املنزل
داخل البيت
السي ة
السو

اجملموع

نع

05
%31.2

01
% 03.8

08
% 50.0

16
02
% 100 % 12.5

ال

01
%10.0

01
% 10.0

06
% 60.0

10
02
% 100 % 20.0

اجملموع

06
% 21.4

02
% 07.1

14
% 53.8

26
04
%100 % 14.2

كاي 0 . 54 = 2

درجة احلرية = 3

مستوى الداللة 0 . 05

نالحظ من ااجدول را ( )05العالاة مشاهدة العنف داخل البيت وسبب السلوك
االيحرايف ،فأجاب ( )16من املبحوث ن أبهن شاهدوا عنف داخل البيت ،منه ( )08كان
سبب ايحرافه خمالطة أصداا السو بنسبة  ،% 50.5و( )05آخرون سبب ايحرافه هو
معاملة الوالدين السي ة بنسبة  ،%31.2و( )02كان سبب ايحرافه الفشل يف الدراسة
بنسبة  ،% 12. 5و( )01كان لغياب األب عن املنزل سبب يف ايحرا فه بنسبة
 ،%03.8يف ح ن أجاب البقية من املبحوث ن والبالغ عدده ( )10أهن هل يشاهدوا
العنف داخل بيوهت  ،وأغلبه كان سبب ايحرافه خمالطة أصداا السو  ،وعدده ()06
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بنسبة  ،%60.0و( )02سبب ايحرافهما هو الفشل يف الدراسة بنسبة ،%20.0
و( )01لكل من كان سبب ايحرا فه معاملة الوالدين السي ة وغياب األب عن املنزل بنسبة
 ،%10.0وابستخدام مربع كاي تربيع وجد أن ايمة كاي تربيع احملسوبة = ،0.54
بدرجة حرية  ،3وهي دالة إحصائيا عند مستوى .0.05
اجلدول رقم ( )06العالقة بني العنف اجملتمعي (شاهد العنف خارج البيت ) ونوع السلوك االحنرايف
( العنف اجملتمعي )
شاهدت العنف
مشاجرة
خارج البيت

نوع السلوك االيحرايف
دعارة

إتالف مال
الغري

سراة

اتل

تعاطي

اجملموع

24
01
01
07
03
05
07
نع
% 100 % 04.1 % 04.1 %29.1 %12.5 %20.8 %29.1
02
01
01
ال
% 100
% 50.0
% 50.0
26
01
01
08
03
05
08
اجملموع
%100 %03.8 %03.8 %30.7 %11.5 %19.2 %30.7
مستوى الداللة 0 .05
درجة احلرية = 10
كاي 0 . 99 = 2

يب ن ااجدول را ( )06العالاة ب ن مشاهدة العنف خارج البيت ونوع السلوك
االيحرايف ،حيث أجاب ( )24من األحداث من املنحرف ن أبهن شاهدوا العنف خارج
البيت ،منه ( )07كان نوع السلوك االيحرايف الذي شاهدوه السراة بنسبة ،%29.1
ونفس العدد كان نوع السلوك االيحرايف الذي شاهدوه خارج البيت هو املشاجرة ،بينما
الدعارة كانت بنسبة  ،%20.8يف ح ن أن األحداث املنحرف ن الذين مل يشاهدوا العنف
خارج البيت كان عدده ( ،)02واحد لكل من نوع السلوك االيحرايف املشاجرة والسراة
بنسبة  ،%50.0وابستخدام مربع كاي تربيع وجد أن ايمة كاي تربيع احملسوبة = 0.99
بدرجة حرية  10عند مستوى داللة  ،0.05وعليه توجد هناك عالاة ذات داللة إحصائية

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

20

أثر بعض العوامل االجتماعية يف جنوح األحداث

جملة كلية اآلداب -العدد  ،13يونيو2019 ،

ب ن نوع السلوك االيحرايف ومشاهدة العنف خارج البيت.
اجلدول رقم ( )07العالقة بني العنف اجملتمعي (شاهد العنف خارج البيت) وسبب السلوك االحنرايف
( العنف اجملتمعي )
شاهدت العنف
خارج البيت معاملة الوالدين السي ة

سبب السلوك االيحرايف
خمالطة أصداا

غياب األب
ابستمرار عن املنزل

السو

05
% 20. 8

01
% 04. 1

16
% 66. 6

01
ال
% 50. 0
06
اجملموع
% 23. 0
كاي 0 . 06 = 2

01
% 50. 0
02
% 07. 6
درجة احلرية = 3

نع

الفشل الدراسي
02
% 08. 3

اجملموع

24
% 100

02
% 100
26
02
16
%100 %07. 6
%61. 5
مستوى الداللة 0 . 05

يوضح ااجدول را ( )07العالاة ب ن مشاهدة العنف خارج البيت وسبب السلوك
االيحرايف ،حيث أجاب ( )24من األحداث من املنحرفون أبهن شاهدوا العنف خارج
البيت ،منه ( )16كان سبب السلوك االيحرايف خمالطة أصداا السو  ،و( )05كان
سبب ايحرافه معاملة الوالدين السي ة بنسبة  ،%20.8و( )02سبب ايحرفه الفشل يف
الدراسة بنسبة  ،%08.3واحد سبب ايحرافه غياب األب عن املنزل بنسبة ،%04.1
بينما األحداث املنحرفون الذين مل يشاهدوا العنف خارج البيت ،كان عدده (،)02
واحد لكل من سبب سلوكه االيحرايف معاملة الوالدين السي ة وغياب األب عن املنزل
بنسبة  %50.0وابستخدام مربع كاي تربيع وجد أن ايمة كاي تربيع احملسوبة = 0. 06
بدرجة حرية  3عند مستوى داللة  ،0. 05وعليه فإن عالاة دالة إحصائيا.
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الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلالة االجتماعية لألب وجنوح
األحداث.
اجلدول رقم ( )08العالقة بني احلالة االجتماعية لألب ونوع السلوك االحنرايف.
نوع السلوك االيحرايف

احلالة االجتماعية
لألب

مشاجرة

05
متزوج من أمك فقط %26.3
متزوج من أمك
وأخرى
متزوج من غري أمك
اجملموع
كاي 14. 42 = 2

دعارة
01
%05.2

إتالف مال
الناس
01
08
04
%05.2 %42.1 %21.0
سراة

02
%50

01
%25

-

-

02
%66.6

-

07
%26.9

04
%15.3

اتل

01
%25

-

01
%33.3

-

01
10
04
%03.8 %38.4 %15.3

درجة احلرية =18

تعا
-

اجملموع
19
%100
04
%100
03
%100
26
%100

مستوى الداللة 0 . 05

يتضح من ااجدول را ( )08أن أعلى نسبة لنوع السلوك االيحرايف هو سلوك
السراة ،حيث بلغ عدد املبحوث ن الذين آابؤه متزوجون من أمه فقط ،والذين ارتكبوا
سلوك السراة ( )08بنسبة ( )05( ،)% 42.1نوع سلوكه مشاجرة بنسبة (26.3
 ،)%وهناك ( )04نوع سلوكه االيحرايف إتالف مال الناس بنسبة ( ،)%21.0وحالة
واحدة دعارة وأخرى اتل بنسبة ( .)% 05.2أما أعلى نسبة لنوع السلوك االيحرايف
للمبحوث ن الذين آابؤه متزوجون من أمهاهت  ،وأخرى هو سلوك املشاجرة ،فكان عدد
املبحوث ن ( )02بنسبة ( ،)%50أما من ارتكب سلوك السراة و الدعارة فكان حالة
واحدة لكل سلوك مبا نسبته ( ،)%25يف ح ن كانت هناك حالتا دعارة للذين آابؤه مل
يكونوا متزوج ن من أمهات املبحوث ن مبا نسبته ( ،)% 66.6بينما كانت السراة حالة
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واحدة بنسبة ( ،)% 33.3وابستخدام مربع كاي تربيع وجد أن ايمة كاي تربيع ا حملسوبة
=  14.42بدرجة حرية  18عند مستوى داللة  ،0.05وجد هناك عالاة ذات داللة
إحصائية ب ن نوع ا لسلوك االيحرايف واحلالة االجتماعية لألب.
اجلدول رقم ( )09العالقة احلالة االجتماعية لألب وسبب السلوك االحنرايف
احلالة االجتماعية
لألب

سبب السلوك االيحرايف
معاملة الوالدين غياب األب ابستمرار
عن املنزل
السي ة

خمالطة أصداا
السو

الفشل
الدراسي

متزوج من أمك فقط

03
%20

01
%06.6

11
% 37.3

-

متزوج من أمك
وأخرى

05
%83.3

01
%16

-

-

متزوج من غري أمك
اجملموع
كاي 14. 26 = 2

اجملموع
15
%100
04
%100

-

-

04
%80.0

05
01
%100 %20.0

08
%30.7

02
%07.6

15
%57.6

01
26
%100 %03.8

درجة احلرية =6

مستوى الداللة 0 . 05

ااجدول را ( )09يب ن احلالة االجتماعية لألب وسبب االيحراف ،بلغ عد األبنا الذين
آابؤه متزوجون من أمهاهت فقط ( ،)15منه ( )11سبب ايحرافه خمالطة أصداا
السو بنسبة ( ،)%37.3و( )03سبب ايحرافه معاملة الوالدين السي ة بنسبة (،)%20
أما األبنا الذين آابؤه متزوجون أمهاهت وأخرى بلغ عدده ( )06منه ( )05سبب
إيحرافه معاملة الوالدين السي ة بنسبة ( ،)%83.3و ( )01سبب ايحرافه غياب األب عن
املنزل بنسبة ( ،)%16.6بينما املبحوثون الذين آابؤه متزوجون من غري أمهاهت  ،فهناك
( )04سبب إيحرافه خمالطة أصداا السو بنسبة ( ،)%80.0يف ح ن حالة واحدة فقط
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سبب ايحرافه الفشل يف الدراسة بنسبة ( ،)%20وابستخدام مربع كاي تربيع وجد أن
ايمة كاي تربيع احملسوبة =  14.26بدرجة حرية  ،6وهي دالة إحصائيا عند مستوى
داللة .0.05
الفرضية الثالثة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املشكالت املدرسية وجنوح األحداث
اجلدول رقم ( )10العالقة بني املشكالت املدرسية ونوع السلوك االحنرايف

نوع ا لسلوك االيحرايف
املشكالت املدرسية
سو معاملة
املعلم ن

إتالف مال

مشاجرة دعارة

الغري

01
05
%10 %50

01
عدم تلبية حاجايت 01
%33.3 %33.3
املدرسية
عدم القدرة على
مواصلة
الدراسة
اجملموع
كاي 12. 22 = 2

-

سراة

اتل

04
%40

-

01
/33.3

-

06
04
02
%46.1 %30.7 %15.3

-

11
01
02
06
%42.3 %03.8 %07.6 %23.0

-

-

درجة احلرية = 14

تعا
-

اجملموع
10
%100
03
%100

13
01
%100
%07.6
26 01
%100 %03.8

مستوى الداللة 0 . 05

يب ن ااجدول را ( )10العالاة ب ن املشكالت املدرسية ونوع السلوك االيحرايف،
حيث هناك ( )10من املبحوث ن يتعامل معه املعلم ن معاملة سي ة ،منه ( )05نوع
ايحرافه مشاجرة بنسبة ( ،)%50و( )04نوع سلوكه االيحرايف السراة بنسبة (،)%40
وحالة واحدة للدعارة بنسبة ( ،)%10أما عدد املبحوث ن الذين يعانون من عدم تلبية
حاجاهت املدرسية فبلغ عدده ( ،)03اختلف نوع سلوكه االيحرايف ب ن مشاجرة ودعارة
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وسراة لكل حالة وبنسبة ( ،)%33.3أما املبحوثون الذين مشكالهت املدرسية تكمن يف
عدم القدرة على مواصلة الدراسة فبلغ عدده ( ،)13منه ( )02دعارة بنسبة
( ،)%15.3و( )06سراة ،بنسبة ( ،)%46.1يف ح ن كان ( )04إتالف مال الناس
بنسبة ( ،)%30.7و( )01تعاطي مبا نسبته ( ،)%07.6وابستخدام كاي تربيع وجد أن
ايمة كاي تربيع احملسوبة =  12.22ذات داللة إحصائية بدرجة حرية  ،14وعند مستوى
داللة .05.0
اجلدول رقم ( )11العالقة بني املشكالت املدرسية وسبب السلوك االحنرايف
املشكالت
املدرسية

سبب ا لسلوك االيحرايف
معاملة الوالدين
السي ة

غياب األب
ابستمرار عن املنزل

خمالطة أصداا
السو

الفشل الدراسي

سو معاملة
املعلم ن

01
%11.1

-

عدم تلبية حاجايت
املدرسية

02
%25.0

-

04
%50.0

عدم القدرة على
مواصلة الدراسة

02
%22.2

01
%11.1

06
%66.6

-

اجملموع

05
%19.2

01
%03.8

17
%65.3

03
%11.5

كاي03. 24 = 2

اجملموع

07
%77.7

01
%11.1

09
%100

02
%25.0

08
%100
09
%100
26
%100

درجة احلرية = 6

مستوى الداللة 0 . 05

يالحظ من ااجدول را ( )11العالاة ب ن املشكالت املدرسية وسبب االيحراف ،أجاب
( )09من املبحوث ن ممن يعانون من سو معاملة املعلم ن ،منه ( )07سبب ايحرافه
خمالطة أصداا سو بنسبة ( ،)% 77.7وحالة واحدة لكل من معاملة الوالدين السي ة،
والفشل يف الدراسة مبا نسبته ( ،)% 11.1يف ح ن كان عدد املبحوث ن ممن عدم تليب
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حاجاهت املدرسية ( ،)08منه ( )04سبب ايحرافه خمالطة أصداا السو بنسبة (50
 ،)%بينما ( )02سبب ايحرافه معاملة الوالدين السي ة ،وكذلك ( )02سبب ايحرافه
الفشل يف الدراسة بنسبة ( )%25.0لكلتا احلالت ن ،أما عدد املبحوث ن الذين ليس هل
القدرة على مواصلة الدراسة فبلغ عدده ( ،)09بينه ( )06سبب ايحرافه خمالطة
أصداا السو مبا نسبته ( ، )% 66.6و ( )02سبب ايحرافهما معاملة الوالدين السي ة
بنسبة ( ،)%22.2وحالة واحدة لغياب الوالدين مبا نسبته ( ،)% 11.1وابستخدام كاي
تربيع وجد أن ايمة كاي تربيع احملسوبة =  03. 24غري داللة إحصائيا بدرجة حرية 16
وعند مستوى داللة .0. 05
الفرضية الرابعة  :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني قضاء وقت الفراغ وجنوح األحداث

يتضح من ااجدول را ( )12العالاة ب ن اضا وات الفراغ ونوع السلوك االيحرايف ،ولقد
أجاب ( )06من املبحوث ن الذين يقضون وات فراغه يف البيت ،منه ( )04دعارة
بنسبة  %66.6اثنان مشاجرة بنسبة  ،%33.3بينما ( )06من املبحوث ن الذين يقضون
وات فراغه يف املقهى كان منه ( )04ااموا بسراة ،و( )02مشاجرة ،يف ح ن كان
( )14من املبحوث ن الذين يقضون وات فراغه يف الشارع ،منه ( )04كان نوع سلوكه
االيحرايف سراة ،و( )04مشاجرة ،و( )02إتالف مال الناس ،والتعاطي ،وحالة واحدة
لكل من الدعارة والقتل .وابستخدام اختبار كاي تربيع وجد أن ايمة كاي احملسوبة
 25.68دالة إحصائيا بدرجة حرية  ،20وعند مستوى داللة .0.05
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نوع السلوك االنحرافي

قضاء
وقت
الفراغ

إتالف
مال
الناس

سرقة

قتل

تعاط

البيت

02
%33.3

04
%66.6

-

-

-

-

06
%100

المقهى

02
%33.3

-

-

04
66.6

-

-

06
%100

الشارع

04
%28.5

01
%07.1

02
%14.2

04
%28.5

01
%07.1

02
%14.2

14
%100

08
المجموع
%28.5

05
%23.8

02
%09.5

08
%28.5

01
%04.7

05
%28.5

26
%100

مشاجرة

دعارة

المجموع

اجلدول ( )12العالقة بني قضاء وقت الفراغ ونوع السلوك االحنرايف
كاي25.68=2

مستوى الداللة 0.05

درجة احلرية = 20

اجلدول ( )13العالقة بني قضاء وقت الفراغ وسبب السلوك االحنرايف

سبب السلوك االيحرايف

اضا
وات
الفراغ

معاملة الوالدين
السي ة

غياب األب
ابستمرار عن املنزل

خمالطة أصداا
السو

الفشل الدراسي

اجملموع

البيت

03
%42.8

-

03
%42.8

01
%14.2

07
%100

املقهى

01
%14.2

02
%28.5

04
%42.1

-

07
%100

الشارع

02
%16.6

-

09
%0.75

01
%08.3

12
%100

اجملموع

06
%23.0

02
%07.6

16
%61.5

02
%07.6

26
%100

كاي8.77=2

درجة احلرية =

مستوى الداللة 0.05
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نالحظ من ااجدول را ( )13العالاة ب ن اضا وات الفراغ وسبب السلوك االيحرايف،
فأجاب ( )07من املبحوث ن أبهن يقضون وات فراغه يف البيت ،منه ( )03كان سبب
ايحرافه هو خمالطة أصداا السو بنسبة  ،٪42.8و( )03سبب ايحرافه معاملة الوالدين
أيضا ( )07الذين يقضون وات فراغه يف املقهى ،منه
السي ة بنسبة  ،٪ 42.8وأجاب ً
( )04سبب ايحرافه خمالطة أصدااا السو بنسبة  ،)٪ 42.1و( )02سبب ايحرافه
غياب األب عن املنزل بنسبة ( ،)٪ 28.5وحالة واحدة كان سبب ايحرافه معاملة الوالدين
السي ة بنسبة  ،% 14.2بينما أجاب ( )12من املبحوث ن الذين يقضون وات فراغه يف
الشارع ،حيث تب ن أن منه ( )09كان سبب ايحرافه خمالطة أصداا السو  ،واثنان
سبب ايحرافه معاملة الوالدين السي ة ،و( )01بسبب الفشل يف الدراسة .وابستخدام
اختبار كاي تربيع وجد أن ايمة كاي احملسوبة  8.77دالة إحصائيا بدرجة حرية  ،7وعند
مستوى دااللة .0.05
ومن خالل اختبار الفروض السابقة تبني لنا من اجلدول التايل ما يلي:
اجلدول رقم ( )14الفروض وداللتها اإلحصائية
نوع السلوك

سبب السلوك

االحنرايف

االحنرايف

توجد عالاة ذات داللة إحصائية ب ن العنف اجملتمعي وجنوح األحداث

دالة

دالة

توجد عالاة ذات داللة إحصائية ب ن احلالة االجتماعية لألب وجنوح
األحداث

غري دالة

غري دالة

توجد عالاة ذات داللة إحصائية ب ن املشاكل املدرسية وجنوح
األحداث

غري دالة

دالة

توجد عالاة ذات داللة إحصائية ب ن وات الفراغ وجنوح األحداث

غري دالة

غري دالة

الفرضية – املتغري
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يتب ن من ااجدول را ( )14الفروض وداللتها اإلحصائية ،حيث جزئت الفروض إىل
جزئ ن نوع السلوك االيحرايف ،وسبب السلوك االيحرايف .ويتضح لنا من الفرضية األوىل أهنا
اد ابلت ااجزئيت ن األوىل والثانية ،أما الفرضية الثانية فقد رفضت ااجزئيت ن ،بينما يتضح لنا
من الفرضية الثالثة ابلت األوىل ورفضت الثانية ،والفرضية الرابعة اد رفضت ااجزئيت ن األوىل
والثانية.

 .5االستنتاجات والتوصيات

 -1يتب ن لنا من خالل الدراسة ،أن الف ات العمرية لألحداث ترتاواح من الف ة (-11
 ،)17وهي مرحلة عمرية خطرية.
-2

اتضح من حيث النوع أن أغلب األحداث يف مؤسسة اإلصالح والتأهيل ه من

الذكور فقط ،بلغ عدده ( )21بنسبة  ،%80.7واإلانث ( )05بنسبة  ،%19.3مع
العل أن اإلانث املنحرفات يت توايفهن أايم داخل مؤسسة اإلصالح والتأهيل ،مث يت
نقلهن إىل مؤسسة اإلصالح والتأهيل ببنغازي.
 -3أعلى مستوى تعليمي لألحداث املنحرف ن هي مرحلة اإلعدادية بنسبة  ،%42.3مث
يليها املرحلة الثانوية بنسبة  %28.5وأال مستوى تعليمي هو األمية أي مل يدخل
للمدرسة بنسبة .%03.8
 -4تب ن أن أكثر املبحوث ن يقضون أواات فراغه يف الشارع بنسبة  ،%46.2والباا ن
يقضون أواات فراغه ما ب ن البيت واملقهى.
 -5كشفت الدراسة أن أغلب املبحوث ن كان سبب سلوكه االيحرايف خمالطة أصداا
السو بنسبة  ،%61.5كما بينت الدراسة أن أكثر املشاكل املدرسية اليت يعا ي منها
األحداث هي سو معاملة املعلم ن هل  ،وعدم القدرة على مواصلة دراسته .
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-6

أثر بعض العوامل االجتماعية يف جنوح األحداث

لقد أظهرت النتائج أن أغلب األحداق املنحرف ن اد شاهدوا العنف داخل البيت

شاهدوه يف التلفاز.
يضا بينت الدراسة أن األحداث الذين شاهدوا العنف خارج البيت ،فقد شاهدوه
 -7أ ً
يف الشارع بنسبة  %75.0يليها املدرسة بنسبة .%20.8
 -8أشارت النتائج أن أكثر نوع عنف اد تعرض له األحداث املنحرفون مها العنف
اللفظي املتمثل يف الشت بنسبة  ،%29.2والعنف ااجسدي املتمثل يف الضرب بنسبة
 %08.3والركل بنسبة  %29.2واللكمات بنسبة  %25.0بينما متثل العنف النفسي
يف التهديد واحلرمان من شئ بنسبة .%4.2
-9

أوضحت النتائج أن أكثر أنواع السلوك االيحرايف املشاجرة والسراة بنسبة .%28.5

التوصيات:

 .1الرتكيز على عمل مراكز تدريبية ودورات مهنية لألحداث الذين حرموا من التعلي ،
والذين تركوا الدراسة يف السنوات األوىل.
بعيدا عن
 .2إنشا نوادي ومراكز ثقافية على الستغالل وات الفراغ بشكل صحيح ً
الضياع وااليحراف.
 .3على األبوين متابعة أبنائه بداة ،من حيث ذهاهب إىل املدرسة وخمالطة األصداا
أيضا أثنا مشاهدهت لشاشة التلفاز.
ومتابعة األبنا ً
 .4االهتمام مبؤسسة اإلصالح والتأهيل ،من حيث النظافة واملرافق الصحية واخلدمية.
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