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تسعى اتمعات يف وقتنا احلاضر إىل العمل على مكافحة اجلرمية بشىت صورها وأشكاهلا، 
حدوثها بوسـائل  وذلك بتلمس أسباا وبداياا للعمل على القضاء عليها يف مهدها ، بل وقبل 

وقائية احترازية ، ولعل أبرز املظاهر يف ذلك هو االهتمام بارم الصغري وتداركه بالعالج قبل أن 
يتمادى يف احنرافه وبالتايل حتوله إىل جمرم حمترف يهدد أمن اتمع ، والصغري قد يقع يف زلـة أو  

لك طريق الصالح ، إال أن عودته إىل ميارس احنرافاً ما،  فتجتمع اجلهود اإلصالحية لتقوميه ، ويس
االحنراف مرة أخرى تضع عالمة استفهام كبرية عن مدى فاعلية اجلهود اإلصالحية اليت بـذلت  
معه خالل فترة عقابه يف املرة األوىل وكذلك تضع عالمة استفهام عن حقيقة هذا الفرد الصـغري  

اجلانبني بشيء من التأين ملعرفة أيهما له الذي عاد مرة أخرى إىل االحنراف ، مما حيتم دراسة هذين 
األثر الكبري يف عودة ذلك الصغري إىل االحنراف ، والتعرف على مواطن اخللل لعالجها ، ومـن  
هذا املنطلق تأيت هذه الدراسة كخطوة أولية للتعرف على ظاهرة العود بني األحداث املنحرفني يف 

  .اململكة العربية السعودية 

  :مشكلة الدراسة 
تعد اجلرمية ظاهرة خطرية دد كيان اتمع ، وتعمل على عدم اسـتقراره واإلضـرار   
مبصاحل أفراده دومنا متييز ، وتزداد خطورة اجلرمية وارم الذي ارتكبها حينما تكون هذه اجلرمية 

نت تلـك  متثل اجلرمية الثانية أو الثالثة وهو ما يسمى بالعود للجرمية أو اعتياد اإلجرام ، ولئن كا
اخلطورة متمثلة يف ارم  الكبري ، فإن تلك اخلطورة تزداد حبق احلدث الصغري بشـكل أكـرب ،   
فلقد دلت بعض الدراسات على أن احلدث العائد إىل االحنراف غالباً ما يكون أشد خطراً وأكثر 
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بـني  ، وهذا يؤكد على ضرورة االهتمام بدراسة جـرائم العـود    )١( حدة من االحنراف األول
  .األحداث بشكل يساوي يف األمهية الدراسات اليت جترى على ارم البالغ 

وعلى الرغم من أمهية دراسة جرائم العود بني األحداث ، إال أن املالحظ نـدرة هـذه   
الدراسات بشكل عام ويف العامل العريب بشكل خاص ، فعلى سبيل املثال ال يوجـد يف اململكـة   

ستني فقط عن العود بني األحداث املنحرفني ، على الرغم من وجـود  العربية السعودية سوى درا
،  )٢(دار لرعاية األحداث املنحرفني يف اململكة العربية السعودية منذ أكثر من عشـرين عامـاً   

وهاتان الدراستان تناولتا العود بشكل جزئي من خالل التعرف على أثر التفكـك األسـري ،   
داث إىل االحنراف ، وسأتناول بالتفصيل ـ إن شاء اهللا ـ تلـك    والتنشئة األسرية يف عودة األح

  .الدراستني حني احلديث عن الدراسات السابقة 

ومن هنا تأيت هذه الدراسة غريمسبوقة يف اململكة بتناوهلا جرائم العود لدى األحـداث  
لعـودم إىل   املنحرفني يف اململكة العربية السعودية ، إضافة إىل حماولة تلمس األسباب الدافعـة 

  . االحنراف مرة أخرى

  :أهداف الدراسة 

تستهدف هذه الدراسة كشف ظاهرة العود إىل االحنراف بني األحداث املنحـرفني مـن   
  : خالل

  .التعرف على خصائص األحداث العائدين  .١
  .التعرف على أمناط العود بني األحداث العائدين  .٢
  . إىل عودم مرة أخرىحماولة إلقاء الضوء على أبرز األسباب اليت أدت  .٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدى فعالية أساليب التأثري املباشـر يف مواجهـة مشـكلة عـود األحـداث إىل      . عبداملنعم السنهوري  )١(

النشـر بـاملركز العـريب للدراسـات األمنيـة       ، الة العربية للدراسـات األمنيـة ، دار   االحنراف
  . ١١٨-٨٩هـ ، ص ١٤١٠، الرياض ، العدد التاسع ، رجب  والتدريب

هــ يف الريـاض   ١٣٩٢مت افتتاح أول دار للمالحظة االجتماعية يف اململكة العربية السـعودية عـام   ) ٢(
.  
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  :تساؤالت الدراسة 

  :حتاول هذه الدراسة اإلجابة على العديد من التساؤالت ومنها 

 ما خصائص األحداث العائدين ؟ وما أمناط العود بينهم ؟  
 هل هناك عالقة بني عمر احلدث عند ارتكابه اجلنحة األوىل والعود إىل االحنراف؟  
 ب التعليمي والعود إىل االحنراف ؟هل هناك عالقة بني متغريات اجلان  
 هل هناك عالقة بني حالة والد احلدث االجتماعية والتعليمية والعود إىل االحنراف  
 هل هناك عالقة بني البيئة السكنية واملعيشية والعود إىل االحنراف ؟  
 هل هناك عالقة بني متغريات وقت الفراغ والعود إىل االحنراف ؟  
  أفراد منحرفني يف أسرة احلدث والعود إىل االحنراف ؟هل هناك عالقة بني وجود  
 هل هناك عالقة بني نوعية اجلنحة األوىل والعود إىل االحنراف ؟  
 ؟ هل هناك عالقة بني مدة بقاء احلدث يف دار املالحظة والعود إىل االحنراف  
 هل هناك عالقة بني مشاركة اآلخرين للحدث يف االحنراف والعود إىل االحنراف؟  
  هناك عالقة بني طريقة معاملة احلدث بعد خروجه مـن الـدار والعـود إىل    هل

  االحنراف ؟

  :أمهية الدراسة 

تنبع أمهية هذه الدراسة من كوا أول دراسة شاملة جترى عن العود بـني األحـداث   
  :اجلاحنني يف اململكة العربية السعودية واستكشاف ما يلي 

  .عربية السعودية خصائص األحداث العائدين يف اململكة ال .١
  .أمناط العود بني األحداث اجلاحنني يف اململكة العربية السعودية  .٢
  األسباب اليت تؤدي إىل العود بني األحداث اجلاحنني يف اململكة العربية السعودية .٣
  .العالقة بني بعض املتغريات البيئية واألسرية والدراسية وبني العود إىل االحنراف  .٤

  :مصطلحات الدراسة 

  :هذه الدراسة مصطلحات أساسية يلزم تعريفها يف البداية ، وهي يف
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، وينظـر علمـاء الـنفس     )٣( الفيت السن ، ورجل حدث أي شـاب : لغةً :   احلدث ) أ ( 
الصغري منذ والدته حـىت يـتم لـه النضـج      "واالجتماع للحدث على أنه 

ل وختتلـف تشـريعات الـدو   .  )٤( " االجتماعي وتتكامل له عناصر الرشد
يف حتديد سن احلداثة ، فنجد أن غالبيـة الـدول العربيـة اعتمـدت سـن      
الثامنة عشرة حداً أقصى للحداثة يف حني شذت كلُُ مـن دولـة البحـرين    
وتونس واملغرب ، حيث أنقصتها إىل اخلامسة عشـرة والسادسـة عشـرة ،    

، أمـا يف   )٥(يف حني رفعتها كل من قطـر والسـودان إىل عشـرين عامـاً     
العربية السعودية فسن احلداثة املعتـرب هـو مـا بـني السـابعة إىل       اململكة

، وباعتبار أن هذه الدراسـة جتـرى يف جمتمـع اململكـة      )٦(الثامنة عشرة 
العربية السعودية ، فإن احلدث يف هذه الدراسة هو كل مـن كـان عمـره    

  .بني السابعة والثامنة عشرة 

تعريفـات كـل مـن القـانونيني واالجتمـاعيني      ، وختتلف  )٧(امليل : لغةً : االحنراف ) ب(
والنفسيني هلذا املصطلح ، فكل ينظر له مـن زاويـة ختصصـه ، وحيـث     
إن هذه الدراسة ذات طابع اجتماعي فسـيكون االهتمـام منصـباً علـى     

العـوجي،  (التعريف االجتماعي والتوافق مع جمتمع الدراسـة ، فنجـد أن   
هو مـألوف مـن السـلوك    كل خروج على ما  "يعرفه بأنه ) هـ ١٤٠٨

جيبــونز و جــونز ،  (، يف حــني عرفــه كــلُُ مــن  )٨(" االجتمــاعي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٢، ص ، دار صادر ، بريوت ، بدون تاريخ  ٢ج . ابن منظور ، لسان العرب ) ٣(
  . ٨٦ م ، ص١٩٧٧دراسات يف علم االجتماع اجلنائي، مطبعة املدينة ، جدة ، . حسن خفاجي ) ٤(
ــوجي ) ٥( ــريوت،  . مصــطفى الع ــل، ب ــة ، مؤسســة نوف احلــدث املنحــرف يف التشــريعات العربي

  ٤١م،ص١٩٨٦
  . ٦٩هـ ، ص ١٤١٠وزارة العمل والشئون االجتماعية ، جمموعة نظم ولوائح ، ) ٦(
  . ٤٣، ص  ٩ابن منظور ، مرجع سابق ، ج  )٧(
التربية املدنية كوسيلة للوقاية من االحنـراف ، املركـز العـريب للدراسـات األمنيـة      . مصطفى العوجي ) ٨(

  . ٢٤هـ ، ص ١٤٠٦والتدريب ، الرياض ، 
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وبنـاًء علـى    )٩("  كل سلوك خيالف املعـايري اتمعيـة   "بأنه ) م ١٩٩١
هذه التعاريف يصعب حتديد مفهوم واحد لالحنـراف ينطبـق علـى مجيـع     
 اتمعات ، ذلك أن مفهوم االحنراف يتحـدد وفـق نظـام كـل جمتمـع     

وثقافته ، ومن هنا فتعريف االحنراف يف هـذا البحـث سـيكون حمكومـاً     
وعقيدتـه وثقافتـه ، وعليـه    ) اتمع السـعودي  ( بإطار جمتمع البحث 

ارتكـاب كـل فعـل     "إن االحنراف يف هذه الدراسة هـو  : ميكن القول 
ت الشريعة اإلسالمية عن ارتكابه أو تـرك أي فعـل أوجبـت الشـريعة     

قيام بـه دون أن يكـون للفعـل أو للتـرك عـذر شـرعي       اإلسالمية ال
  ". معترب

الرجوع ، والعـود ، أي الرجـوع يف األمـر ، وعـاد ملـا      : العود يف اللغة :   العود ) ج(
وتتبـاين تعريفـات العـود حبسـب     .  )١٠(، أي فعله مـرة أخـرى    فعل

د ختصص كل دارس ، إال أا ال خترج يف الغالب عـن كوـا تطلـق ويـرا    
أمـا العـود مـن وجهـة نظـر علـم       . ا ارتكاب ارم جلرمية جديـدة  

  :  اإلجرام، فهو يتضمن اثنتني من الصور مها

الشخص الذي سبق احلكم عليه قضـائياً جبرميـة مث ارتكـب جرميـة       )١(
  .أخرى بغض النظر عن ثبوت جرميته السابقة من عدمه 

ـ   )٢( ة مـا ، مث صـدرت   الشخص الذي سبق احلكم عليه قضائياً يف جرمي
  .  )١١(منه بعض األفعال املتعلقة بنشاطه اإلجرامي 

ويظهر يف تعريف علم اإلجرام للعود أنه يشـترط صـدور حكـم سـابق       
على ارم ، أما من وجهة نظر علم العقاب ، فـال خيتلـف األمـر عمـا     
سبق كثرياً إال أنه ال يشترط تنفيذ العقوبة الصـادرة يف اجلرميـة السـابقة،    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٥٦م ، ص ١٩٩١سي ، جيبونز، االحنراف االجتماعي ، ذات السالسل ، الكويت ، . دون ) ٩( 
  . ٣١٦-٣١٥. ص.، ص ٣ابن منظور ، مرجع سابق ، ج ) ١٠(
  ٢٨م ،ص ١٩٨٥ظاهرة العود إىل اجلرمية ، جامعة الكويت ، الكويت ، . أمحد السماك )١١(
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إن بعض املتخصصني يف علم العقاب يشـترط يف تلـك العقوبـة الـيت      بل
مت تنفيذها أن تكون هي احلبس ، أما عند علماء االجتمـاع فـالعود هـو    
تكرر اخلروج على القواعد االجتماعية اليت يقوم عليهـا اتمـع ، ومـن    
هنا يغطى هذا التعريف ارمني الذين مل يسبق هلم الوقـوع يف يـد رجـال    

أمـا علمـاء   .) ١٢(طة ، على الرغم من تكرار ارتكـام للجـرائم   السل
الشريعة اإلسالمية فالعود عندهم ، ارتكاب جرميـة أخـرى بعـد التنفيـذ     

و على كل حـال فـإن التعريـف    . ) ١٣(الفعلي لعقوبة ما يف جرمية سابقة 
 ١٨ - ٧(ارتكـاب احلـدث    "اإلجرائي للعود يف هـذه الدراسـة هـو    

عد تنفيذ العقوبة السـابقة  عليـه أيـا كانـت تلـك      جلرمية أخرى ب) سنة
  " . العقوبة

هو قيام الفرد بارتكاب جرمية ما ، ويعاقب عليها بـأي عقوبـة كانـت ،    : العود اخلاص ) د(
نفسـها ، كـأن    مث يعود الرتكاب جرمية أخرى من نوع اجلرمية السـابقة 

  .... .يسرق مث يعاقب مث يسرق مرة أخرى ، وهكذا 

،  هو قيام الفرد بارتكاب جرمية ما ويعاقب عليهـا بـأي عقوبـة كانـت    : د العام العو) هـ(
مث يعود الرتكاب جرمية أخرى ولكنـها ختتلـف يف نوعهـا عـن اجلرميـة      

  .... . السابقة ، كأن يسرق فيعاقب ، مث يتعاطى املخدرات ، وهكذا

  
     
  
  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  الـة اجلنائيـة القوميـة ، املركـز القـومي       -مفهومه وأمناطـه   -العود إىل اإلجرام . ناهدصاحل ) ١٢(
  ٢٠٧. ص.م ، ص١٩٦٩، العدد األول ، مارس  للبحوث االجتماعية واجلنائية ، القاهرة

  . ٥١السماك ، مرجع سابق ، ص ) ١٣(
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تمـاعي ، لـذا سـيكون منطلقهـا النظريـات      هذه الدراسة حيكمها اإلطـار االج 
االجتماعية اليت حاولت تفسري االحنراف من خـالل التركيـز علـى العوامـل االجتماعيـة      

  :وعالقتها وتأثريها على االحنراف ، وأبرز هذه النظريات 

  ) :الالمعيارية ( نظرية دور كهامي   )أ(
رتـه للعالقـة بـني    تفسري االحنراف مـن خـالل نظ  ) إميل دور كهامي ( لقد حاول 

  :الفرد واتمع ، فهو يرى أن تلك العالقة حيكمها نوعان من األسس 

  تمـع      : التضامن اآليل : النوع األولويتمثـل يف تكـاتف بـني أفـراد ا
بسـبب التشـابه والتماثـل يف    )  العقـل اجلمعـي   (وتعاون ، يفرضـهما  

رهم أعضاء ذلك اتمـع ووحـدة مشـاعر أفـراده ومعتقـدام وأفكـا      
وعادام وتقاليدهم ، وهذا النوع يوجـد يف اتمعـات البدائيـة البسـيطة     

وفقدانـه لذاتيتـه يف   ....  خلضوع أفرادها ملثل هذه املعتقـدات واألفكـار  
  .التغيري 

  ويف هـذا النـوع يظهـر التمـايز بـني      : التضامن العضوي : النوع الثاين
لكـل منـهم حريـة    أفراد اتمع يف مشاعرهم ومعتقـدام وأفكـارهم و  

التعبري ، مما حيدث نوعـاً مـن االخـتالف يف الوظـائف والعالقـات بـني       
وميكـن مالحظـة هـذا النـوع      العقل اجلمعي أفراده ، وبالتايل تقل سيطرة

  .من التضامن يف اتمعات املتطورة مادياً 

ومن خالل النوع الثاين من التضـامن يـربز يف اتمـع حالـة مـن االخـتالل يف       
ييس واملعايري االجتماعية اليت تساعد على التنبؤ بالسلوك املرغـوب فيـه مـن أفـراده ،     املقا

،  ) االنـومي  (حىت يصل األمر إىل ايار كامل لتلك املعـايري وظهـور وضـع الالمعياريـة     
ونتيجة لذلك الوضع اجلديد تنطلق شهوات الفرد احملررة مـن كـل قيـد فريتكـب أفعـاالً      

  .م للمجتمع تتعارض مع النظام العا
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أن اجلرميــة ظــاهرة اعتياديــة يف أي جمتمــع ، ويصــعب ) دور كهــامي ( ويــرى 
القضاء عليها ، فهي ظاهرة تتصل ببناء اتمع ، لذا فهـي جـزء مـن وظائفـه ، واجلرميـة      
ظاهرة ينتجها اتمع نفسه وذلك بانتقاده لبعض قواعد السـلوك الشـاذة ويعـدها جرميـة،     

ا املسلك جمرماً ، وعندما يقوم أي جمتمـع بالقضـاء علـى ظـاهرة     ومن مث يعد من يسلك هذ
اجلرمية ائياً فإن املعيار الذي يفصل بني العمل املمنـوع والعمـل املشـروع ينعـدم، أي أن     

  .) ١٤(الضبط االجتماعي ينعدم ، وهذا يستحيل حتقيقه إال يف جمتمع مثايل 

تمعـات الـيت ال ميكـن تطبيـق     إال أنه يؤخذ على هذه النظرية إمهاهلا لكثري مـن ا 
التقسيم السابق عليها ، إضافة العطائها للعقل اجلمعي دوراً كـبرياً دومنـا اعتبـار لضـوابط     
أُخر موجودة داخل اتمع ، كذلك يؤخذ على النظرية ميشـها لـدور الفـرد وتعظيمهـا     

  .فيه لدور اتمع على الرغم من أن الفرد هو أساس اتمع و أداة التغيري 

  ) :تارد ( نظرية التقليد عند   )ب(

ذه النظريـة رداً علـى نظريـة ملـربوزو     ) جربيل تارد ( خرج هذا العامل الفرنسي 
أسـاس تعلـم السـلوك    : يرى أن التقليد ، هـو  ) تارد(البيولوجية يف تفسري االحنراف ، فـ

فـرد إىل فـرد أو مـن    ينتشر بانتقالـه مـن   ) تارد(، أيا كان هذا السلوك ، فاالحنراف لدى 
طبقة اجتماعية إىل طبقة أخرى من خالل احملاكاة أو التقليد ، وتـتم عمليـة احملاكـاة تلـك     
باتصال األشخاص بعضهم ببعض وفق قوانني ثابتة ، وميكـن التمثيـل علـى ذلـك بزحـام      
بشري يف مكان ما ، فإن األفراد املكونني للحشد متبـاينني وال يعـرف بعضـهم الـبعض ،     

معوا بدافع الفضول ، وبعد حدوث أي انفعـال مـن أحـد أفـراد اموعـة فإنـه       بل اجت
ينتقل إىل بقية احلاضرين مما يؤدي إىل انفعاهلم وحتركهم مجاعياً وهـذا يعـد سـلوكاً مجاعيـاً     

  . )١٥(نشأ بسبب التقليد 

  :على النحو التايل ) تارد( إن التقليد يتم حسب قوانني ثابتة كما ذكره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسات يف علم االجتماع اجلنـائي ، دار العلـوم للطباعـة والنشـر ، الريـاض      . إبراهيم الطخيس ) ١٤(

  . ٨٢-٨١. ص.هـ ١٤٠٥
  . ٨٩-٨٨. ص.مرجع سابق ص. إبراهيم الطخيس ) ١٥(
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  التقليد كلما كان االتصال بـني األفـراد أكـرب ، وهـذا يكـون يف      يتعاظم
  .املدينة أكثر منه يف الريف 

     التقليد يكون من األعلى إىل األسفل ، فالفقري يقلد الغـين ، والصـغري يقلـد
  .الكبري 

     تداخل الظروف وإحالل بعضها حمل بعضها اآلخر ، فمـثالً القتـل بالسـكني
عمل كـأداة بديلـة ، وهكـذا     كان قدمياً مشهوراً إىل أن صنع املسدس واسـت

  .الوسائل اُألخر  

قصر عملية تعلـم السـلوك علـى التقليـد وحـده ، كـذلك       : ومن املآخذ على النظرية 
تفاوت األفراد يف االستجابة للعوامـل احمليطـة ـم نتيجـة الخـتالف الثقافـة وتكـوين        

ميـة يف التـأريخ ، فـال شـك     الشخصية ، و عجز النظرية عن تفسري سبب ارتكاب أول جر
إمهـال النظريـة للجوانـب اُألخـر املـؤثرة يف      : أا متت من غري تقليد ، واملأخذ الرابع هو 
  .األفراد ، مثل اجلوانب االقتصادية والنفسية 

  ) :سذرالند ( نظرية االختالط التفاضلي لـ   )ج( 

ـ   رام، وتنظـر هـذه   تعد هذه النظرية أكثر النظريات االجتماعية شهرة يف علـم اإلج
النظرية إىل الفرد على أنه جزء من مجاعته اليت ينتمـي إليهـا ، وبالتـايل فهـو يتـبىن كـل       
مواقفها وتصرفاا واجتاهاا ، فهو يتعلم حـب القـانون أو كراهيتـه مـن خـالل موقـف       
مجاعته من القانون ، فهذه احلالة التفضيلية لدى الفرد عـن القـانون تتوقـف علـى نوعيـة      

  .ة التركيب االجتماعي اخلاص بكل مجاعة ومدى احترامها للقانون من عدمهوماهي

نظريته على صورة تفسريية للعمليـة الـيت تـؤدي بـالفرد إىل     ) سذر الند ( ويقدم 
  : )١٦(السلوك االحنرايف من خالل منطلقات أساسية هي 

  .السلوك االحنرايف يتعلمه الفرد وال يرثه  .١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ  . عبود السراج ) ١٦( هــ ،  ١٤٠٦م العقـاب ، جامعـة الكويـت ، الكويـت ،     علم اإلجـرام وعل

  . ٣٢٠ ص
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رايف باالتصال االجتماعي والتفاعـل بـني الفـرد    تتم عملية تعلم السلوك االحن .٢
  .واآلخرين 

تتم عملية تعلم السلوك االحنرايف يف وسـط اجلماعـات الـيت يكـون بينـها       .٣
  .عالقات متينة يئ االتصال الشخصي املباشر 

  :تشتمل عملية تعلم السلوك االحنرايف لدى الفرد على جانبني اثنني مها  .٤

     التخطـيط والتحضـري وطـرق    : فن ارتكـاب اجلرميـة ، ويشـمل
  . ارتكاا

      االجتاهات اخلاصة للدوافع وامليول الـيت تقـود الفـرد إىل السـلوك
  .املنحرف وإىل التربيرات اليت تعطى هلذه التصرفات 

تتم عملية تعلم االجتاه اخلـاص للـدوافع وامليـول مـن األشـخاص الـذين        .٥
ك انقسـام يف الـرأي   حييطون بالفرد واجتاهام حنو القانون ، وإذا كـان هنـا  

بني اجلماعة جتاه القانون ، يبدأ الفرد يعـيش صـراعاً ثقافيـاً حـول مـدى      
  .مناسبة نصوص القانون من عدمه 

يبدأ احنراف الفرد حينما تترجح لديه أراء اجلماعـة الـيت ال تـرى غضاضـة      .٦
  .يف انتهاك القانون 

ارها ، تكرارهـا ، واسـتمر  : تتباين العالقـات التفاضـلية نسـبياً حبسـب      .٧
  .، وعمقها  وأسبقيتها

تتضمن عملية تعلم السلوك املنحرف كل اآلليـات الـيت يتضـمنها أي تعلـم      .٨
  .آخر 

يعرب السلوك املنحرف عن حاجات وقيمٍ عامة ، ومـع ذلـك فإنـه ال يفسـر      .٩
ذه احلاجات والقيم ألن السلوك السوي هـو أيضـاً يعـرب عـن احلاجـات      

  .والقيم نفسها 
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هذه النظرية من اهتمام مـن قبـل العلمـاء بشـكل مل تنلـه أي      ورغم ما حظيت به 
نظرية أخرى ، إال أنه أُخذ عليها عجزها عن تفسـري بعـض أنـواع السـلوك اإلجرامـي ،      
واليت يكون فيها لالنفعال واملصـادفة دورا أسـاس ، كـذلك مل تشـر النظريـة إىل اإلرادة      

ه ، كما أن النظريـة توقفـت عنـد حـد     احلرة للفرد ، واعتربته عاجزاً عن التحكم يف أفعال
القول بأن االختالط بارمني يقود إىل اجلرمية ، ومل حتفـل بدراسـة العوامـل الـيت تـدفع      
الشخص إىل االختالط بارمني ، مث هناك عدد من املـتغريات يف النظريـة يصـعب قياسـها     

  .لطة العمق ، والتكرار ، واالستمرار ، واألسبقية ، واملخا: علمياً مثل 

  ) :تراشر ( نظرية العصبة لـ  )د(

واضع هـذه النظريـة أن العصـبة اجلاحنـة ذات تـأريخ      ) فريدريك تراشر ( يرى 
طبيعي كأي مجاعة أخرى حيث تتكون بـنفس العمليـات والظـروف الـيت تتكـون ـا       
 اجلماعات اُألخر ، إال أنه ال يرى أن هذه العصبة اجلاحنة سبباً مباشـراً للجنـوح ، بـل هـي    

  .عامل مهم يسهل ألفرادها ممارسة االحنراف 

أن تنظيم العصبة اجلاحنة ومـا تقدمـه مـن محايـة ألفرادهـا قـد       ) تراشر ( ويرى 
يساعد يف تسهيل تنفيذ األعمال االحنرافية وتبـادل اخلـربات االحنرافيـة ، كمـا يـرى أن      

هـا املراهقـون   العصبة اجلاحنة تطورت بصورة تلقائية عن مجاعات اللعـب الـيت ينتمـي إلي   
ولكنها حتولت إىل عصبة جاحنة بسبب قيام صراعات شخصية بـني مجاعـات اللعـب ، ممـا     
أدى إىل تكتل أفراد كل عصبة وتكـوين تنظـيم معـني حلمايـة حقـوق أفـراد العصـبة        

  . )١٧( ومصاحلهم املشتركة،وإلشباع ما حرموا منه من حاجات من قبل أسرهم

ة ال تنشـأ إال يف ظـل ظـروف مالئمـة كغيـاب      أن العصبة اجلاحن) تراشر ( ويقرر 
الضبط األسري مثالً ، إال أنه يستدرك يف توصـيف سـلوك أفـراد العصـبة اجلاحنـة مـن       
خالل تقرير أن تصرفات أفراد العصبة اجلاحنة ليس بالضـرورة أن تكـون احنرافيـة يف كـل     

، إال أن  األحوال ، فقد ميارس فيها أي تصـرف ميـارس يف أي مجاعـة كاللعـب الرياضـي     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدوري ) ١٧( ــدنان ال ــداث . ع ــاح األح ــت ، : جن ــل ، الكوي ــبب ، ذات السالس ــكلة والس املش
  . ٢١٠هـ، ص ١٤٠٥
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العصبة كتنظيم اجتماعي تكـون ألفرادهـا والء يـزرع فـيهم  روح املغـامرة وارتكـاب       
  .بعض السلوكيات يف ظل هذا السياج االنتمائي للعصبة 

ويؤخذ على هذه النظرية أخـذها مببـدأ العامـل الواحـد يف تفسـري االحنـراف ،       
سـري عـدم احنـراف بعـض أفـراد      واغفاهلا لإلرادة الذاتية للفرد ، إضافة إىل عجزها عن تف

  .العصبة نفسها 

  :نظرية الوصم   -هـ 

أبرز من يتـبىن هـذه النظريـة الـيت تـرى أن      ) أودين ملربت ( يعد العامل األمريكي 
الطريقة اليت يتعامل ا اتمع مع الفرد هي اليت تـؤدي إىل اسـتمراره يف ذلـك السـلوك     

علية بني فعـل الفـرد املنحـرف ، وردود أفعـال     املنحرف ، وما ذلك االحنراف إال نتيجة تفا
اتمع جتاهه ، وبتناميها يف عملية تصاعدية تصـل يف النهايـة إىل اسـتقرار املنحـرف علـى      

  .ذلك السلوك املنحرف ، مث وصمه باالحنراف 

  :، مها  )١٨(ونظرية الوصم تقوم على فرضيتني أساسيتني 

ما هيته بقدر ما يقـوم علـى نتيجـة    أن االحنراف ال يقوم على نوعية الفعل و  - ١
  .ما يوصف به الفاعل من اتمع 

الفعـل االحنـرايف ، وردة   : أن االحنراف عملية اجتماعية تقوم بـني طـرفني     - ٢
  فعل اتمع جتاه ذلك الفعل االحنرايف ووصمه باالحنراف من جانب آخر

يف إضـفاء   ومن هنا فإن النظرية تـرى أن للمؤسسـات اإلصـالحية دوراً كـبرياً    
صفة اجلنوح على أفرادها ، وبالتايل تكـريس االحنـراف فـيهم نتيجـة تلـك الصـفة أو       

  .الوصمة اليت يطلقها اتمع عليهم 

  :عدداً من املراحل لتبلور اجلنوح واكتماله ) ملربت ( وقد وضع 

  تمع جتاههيرتكب الفرد احنرافه األول كبادرة الختبار ردة فعل ا.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٩٨مرجع سابق ، ص . إبراهيم الطخيس ) ١٨(
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  تمع يف صورة معاقبة الفرد على تصرفاته االحنرافية حتدث ردة فعلا.  

  يكرر الفرد احنرافه وحبجم أكرب من االحنراف األول.  

      تمع بردة فعل أكرب وذلك بعقاب الفـرد علـى سـلوكه املنحـرفيقوم ا
  .بشكل أشد ورفض أقوى من عقاب املرة األوىل 

   ـ ى الـذين ميارسـون   يزداد االحنراف لدى الفرد ويصاحبه شعور بالعـداء عل
  .العقاب ضده 

     تبدأ الردود الرمسية للمجتمع وتأخذ شكالً جديداً بإضـفاء صـفة االحنـراف
  .على الفرد 

 تمعيزداد االحنراف كرد مباشر على ا  

     يف هذه املرحلة يقبل املنحرف صفة الوصم باالحنراف مـع حماولـة التكييـف
  .منبوذاً من اتمع  والتوافق مع مركزه االجتماعي اجلديد بوصفه فرداً

وهذه النظرية يؤخذ عليها عدم قدرا على تفسري كيفيـة نشـوء بدايـة االحنـراف،     
وعلى هذا فقد تصلح هذه النظرية لتفسري ظـاهرة العـود إىل االحنـراف واالسـتمرار فيـه      

  .وليس بدايته 

بقي أن نشري بعد استعراض بعض النظريـات االجتماعيـة الـيت حاولـت تفسـري      
بعـد دراسـتهما   ) الينـور ، وشـيلدون جلـوك    ( راف إىل مقولة للعاملني األمـريكيني  االحن

الشـك أن باسـتطاعة الكـثري مـن علمـاء      :  "املستفيضة أللف طفل جانح حيـث قـاال   
اجلرمية وأطباء البدن والعقل وضباط املراقبـة القضـائية واإلفـراج الشـرطي أن يكتشـفوا      

داث اجلـاحنني جمموعـة كـبرية مـن العوامـل ذات      من خالل دراستهم أو تعاملهم مع األح
الصلة بتكوين اجلناح ، إال أن أحداً من هؤالء مجيعـاً ال يسـتطيع أن جيـزم بـانفراد عامـل      
واحد أو جمموعة من العوامل يف إحداث النتيجـة وهـي اجلنـاح ، كمـا ولـيس مبقـدور       

ـ    ري معروفـة لـه ،   واحد من هؤالء أن يؤكد لنا بصورة قاطعة عدم وجود عوامـل أُخـر غ
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وقد تكون على درجة كبرية من األمهية السببية يف تكـوين السـلوك اجلـانح ورمبـا تطغـى      
  . )١٩(" يف أمهيتها فوق كل العوامل املعروفة من قبل 

  

  :الدراسات السابقة 

يقل وجود دراسات عن العود لدى األحداث اجلـاحنني ، وخباصـة يف العـامل العـريب     
ذلك اـال إال يف السـنوات األخـرية ، وفيمـا يلـي عـرض ألبـرز        ، ومل تربز اجلهود ل

  :الدراسات اليت أمكن احلصول عليها وهلا عالقة مبوضوع هذه الدراسة 

، )٢٠( عـن العـود بـني األحـداث    ) م١٩٥٨جـريدم لوليتسـت ـ    ( دراسـة    -١
  :وانتهت الدراسة إىل ) حدثاً  ٨٤( وأجريت الدراسة على عينة قوامها 

 قة بني العود واإليداع السابق ملؤسسة األحداث ال توجد عال.  

  ال توجد عالقة بني العمر عند بداية اجلناح وبني العود إليه.  

      يـدعدم وجود ارتباط بني العود وبني وجود سـلوك إجرامـي لـدى وال
  .احلدث العائد وإخوانه 

      هناك عالقة واضحة بني العود وبني مـدة اإليـداع باملؤسسـة ، إذ وجـد
حداث الذين أمضوا ستة أشـهر أو أقـل باملؤسسـة كـان احتمـال      أن األ

  .عودم أكرب ممن أمضوا فترة تزيد عن الثالثني شهراً 

عـن اـرمني   ) م١٩٦٩املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائيـة ـ   ( دراسة   -٢
، وأجريت علـى مجيـع احملكـوم علـيهم بأحكـام سـالبة        )٢١(العائدين يف مصر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٠٩مرجع سابق ، ص . عدنان ، الدوري ) ١٩(
عـن العـود إىل اإلجـرام ، الـة اجلنائيـة القوميـة ، املركـز         دراسة إحصائية. جريوم لوليتست ) ٢٠(

  ٣٨١. م ، ص١٩٦٣القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية ، القاهرة ، العدد الثالث ، 
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م ، وهـي مـن   ١٩٦٩السجون املصرية خالل ثالثة شهور مـن عـام    للحرية داخل
  :أمشل الدراسات العربية عن ارمني العائدين وانتهت الدراسة إىل النتائج التالية

   مـن جممـوع املسـجونني بالسـجون     %) ٢٧.٥(بلغت نسبة العائـدين
  .املصرية خالل تلك الفترة 

 اً مادياً ملرتكبهاارتفاع نسبة العود يف اجلرائم اليت حتقق عائد.  

  سنة ) ٢٧-٢٣(ترتفع نسبة العود إىل اجلرمية بني ذوي األعمار.  

     اتضح من دراسة احلالة الزواجية للمجرمني العائـدين أن املطلقـني يـأتون
  .يف املرتبة األوىل ، يليهم فئة املتزوجني مث العزاب 

  رمني العائدين هم من األميني %) ٨٣(أكثر منمن ا.  

 دراسة أن اجلرمية األوىل للمجرمني العائدين كانت السرقة أظهرت ال.  

حول فعاليـة أسـاليب التـأثري املباشـر     ) م١٩٨٧عبداملنعم السنهوري ـ  ( دراسة   -٣
، وهـي دراسـة جتريبيـة     )٢٢(يف مواجهة مشكلة عود األحـداث إىل االحنـراف   

ألحـداث  أجريت على عينتني من األحـداث املنحـرفني املـودعني بـدار التربيـة ل     
مبصر ، وقوام كل عينة سبعة أحداث ، وانتهى يف دراسـته إىل أن ممارسـة أسـاليب    
التأثري املباشر كمتغري جترييب مل حتقق ما هـو مـأمول منـها ، ومل تكـن علـى قـدرٍ       

  .كاف من الفعالية يف مواجهة مشكلة عود األحداث إىل االحنراف 

عـود يف السـجون الليبيـة    عـن ظـاهرة ال  ) هـ١٤٠٨مصطفى كاره ـ  ( دراسة   -٤
  :سجناء ، وانتهت إىل ) ٩٠٣(، وأجريت الدراسة على عينة قوامها )٢٣(

                                                                                                         
دراسـة حتليليـة إحصـائية ،    : املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائيـة ، ارمـون العائـدون    ) ٢١(

  . ٣١٠-٢٨١. ص.م ، ص١٩٧٢هرة ، العدد الثالث ، الة اجلنائية القومية ، القا
  . ١١٨-٨٩. ص.مرجع سابق ، ص. عبداملنعم السنهوري ) ٢٢(
، املركـز العـريب   ) دراسـة عـن ظـاهرة العـود    (السجن كمؤسسـة اجتماعيـة   . مصطفى كاره ) ٢٣(

  .هـ ١٤٠٨للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض ، 
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      عدم صحة الفرضية القائلة بأنه كلما جلـأ الفـرد إىل اجلرميـة واالحنـراف
عند سن مبكر زادت احتماالت ارتكاا مـن ناحيـة ، ومزاولـة مـا هـو      

  .حقة أخطر منها من ناحية أخرى خالل مراحل العمر الال

  ود بني الذكور أكثر منه بني اإلناثيزداد مستوى الع.  

      ترتفع نسبة العود إىل اجلرمية عكسياً مع الـتعلم بصـورة عامـة، إذ تـزداد
  .نسبة ارتكاب اجلرمية كلما اخنفض املستوى التعليمي للفرد 

     مشكلة العودة للجرمية تنحصر اقتصادياً يف أصـحاب الـدخول املتوسـطة
  .خول املنخفضة أو املرتفعة دون أصحاب الد

عن العود للجرمية مـن منظـور نفسـي    ) هـ١٤٠٩فاروق عبدالسالم ـ  ( دراسة   -٥
 -الصـومال  ( ، وهـي دراسـة أجريـت يف ثـالث دول عربيـة       )٢٤(اجتماعي 

وإن كانـت الدراسـة   ) سـجيناً  ٢٩٧(وكان حجـم العينـة   ) السعودية  -األردن 
اجلانـب االجتمـاعي ، وميكـن     ركزت على اجلانب النفسي بشـكل أكـرب مـن   

  :استخالص أبرز النتائج اليت توصلت اليها الدراسة كالتايل 

    منـهم  %) ٦٧(اخنفاض املستوى التعليمي للمجرمني العائدين فـأكثر مـن
مل يتجاوزوا املرحلة االبتدائية ، وثلـثهم سـبق هلـم الرسـوب يف إحـدى      

دون إكمـال   منهم قـد تركـوا املـدارس   %) ٤٠(املراحل التعليمية ، و 
الدراسة ، أما أسباب تركهم الدراسة فكانت الظـروف املعيشـية الصـعبة،    

  .مث كراهية التعليم 

  من العائـدين لـديهم أقـارب سـبق هلـم      %) ١٥.٥( بينت الدراسة أن
  .ارتكاب جرائم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة من منظور نفسـي اجتمـاعي ، املركـز العـريب للدراسـات      العود للجرمي. فاروق سيد عبدالسالم ) ٢٤(

  .هـ ١٤٠٩األمنية والتدريب ، الرياض ، 
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       ـرمني العائـدين ينتمـون إىل الطبقـة االجتماعيـةأظهرت الدراسة أن ا
الوفرة االقتصـادية ، وشـيوع األميـة ، وسـوء     الدنيا اليت تعاين من عدم 

  .األحوال األسرية وكثرة املشاحنات األسرية 

     ، وأخرياً يصل إىل طرح تساؤل حول دور املؤسسـات العقابيـة يف العـود
إذ يذكر  من خالل نتائج الدراسة ارتبـاط العـود للجرميـة بطـول فتـرة      

  .العودة للجرمية العقوبة ، أي كلما زادت مدة العقوبة زادت احتمالية 

، عـن التنشـئة األسـرية وظـاهرة العـود      ) هـ١٤١١عران العتييب ـ  ( دراسة   -٦
 ١٤( ، وأجريـت الدراسـة علـى عينـة قوامهـا       )٢٥(عند األحداث املنحرفني 

بـدار املالحظـة االجتماعيـة يف املنطقـة الشـرقية يف اململكـة العربيـة        ) حدثاً 
  :ج التالية السعودية ، وانتهت الدراسة إىل النتائ

 جرائم العود لدى األحداث العائدين هي جرائم السرقة واألخالقية .  

  معظم األحداث العائدين يتصفون بالضعف الدراسي.  

  الضعف الشديد للجانب الديين لدى األحداث العائدين.  

 مغالبية األحداث العائدين هم من أواسط األبناء بني إخوا.  

 ترجع لعامـل واحـد بـل إىل عـدة     كشفت الدراسة أن حاالت العود ال 
  .عوامل متداخلة 

        أظهرت الدراسة أن هنـاك ارتباطـاً بـني التنشـئة األسـرية والعـود إىل
  .االحنراف مرة أخرى 

      كما أظهرت الدراسة أن ألصدقاء احلـدث العائـد دوراً كـبرياً يف العـود
  .إىل االحنراف مرة أخرى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التنشـئة األسـرية ، وظـاهرة العـود عنـد األحـداث املنحـرفني ، رسـالة         .عران مطلق العتييب ) ٢٥( 

  .هـ ١٤١١ماجستري غري منشورة ، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض 
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 ئدين تنتشر األمية بني أولياء أمور األحداث العا.  

      أظهرت الدراسة أن غالبية أسر األحداث العائـدين قـد قابلـت احلـدث
بعد خروجه من الدار أول مرة باسـتقبال حسـن ورغبـة فيـه ، وعلـى      

  .الرغم من أم كانوا يتوقعون عودته مرة أخرى 

عـن أثـر التفكـك األسـري يف عـودة      ) هــ  ١٤١٢فهد الرويس ـ  ( دراسة   -٧
عائـداً بـدار   ) حـدثاً   ٣٩( أجريت الدراسة علـى   )٢٦(األحداث إىل االحنراف  

  :املالحظة االجتماعية بالرياض وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية  

      ٨٥متيزت أعمار األحداث العائدين بـالكرب النسـيب ، حيـث جتـاوز %
  .من أفراد العينة اخلامسة عشرة من عمرهم 

     سـرقة ، يليهـا   أكثر اجلرائم اليت ارتكبـها األحـداث العائـدون هـي ال
  .األخالقيات ، مث املسكرات واملخدرات 

     األحكام الصادرة حبق األحداث العائدين يف املرات السـابقة كانـت متتـاز
  ) .أقل من ثالثة أشهر ( بقصر املدة 

  ضعف املستوى التعليمي لألحداث العائدين.  

      أظهرت الدراسة أن نسبة ليست بالقليلة مـن أفـراد العينـة يعيشـون يف
أسري متصدع ومتفكك ، إمـا بطـالق أو وفـاة أحـد الوالـدين ،      جو 

  .إضافة إىل سوء العالقة بني اآلباء واألمهات وكثرة املشاجرات بينهم 

 ماخنفاض املستوى التعليمي آلباء األحداث العائدين وأمها.  

      متتاز أسر األحداث العائدين بكرب العـدد ، يصـاحب ذلـك اخنفـاض يف
  . املساكن الدخل الشهري وضيق يف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أثر التفكـك األسـري يف عـودة األحـداث لالحنـراف ، رسـالة ماجسـتري غـري         . د الرويس فه) ٢٦(

  .هـ ١٤١٢منشورة، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض ، 



ـ   

  ا بالقسوة أو التدليل الزائدأسلوب معاملة اآلباء لألبناء أتصف إم.  

يكثر بني األحداث العائدين وجود إخـوان أو أصـدقاء هلـم سـبق وأن صـدرت أحكـام       
  .من ارمني %) ٧١.٨(بالسجن عليهم ، وهؤالء بلغت نسبتهم 

للجرميـة يف  عـن عوامـل العـود    ) هــ  ١٤١٢سعيد الشـهراين ـ    ( دراسة   -٨
نـزيالً  ) ١١٥(وأجريت الدراسة على عينـة قوامهـا   ، ) ٢٧(سجون منطقة الرياض

عائداً بسجون مدينة الرياض ، وهي من أمشـل الدراسـات الـيت أجريـت علـى      
السجناء يف اململكة حىت اآلن ، ودف الدراسة إىل معرفـة حجـم ظـاهرة العـود     

ـ     دفع الشـخص للعـود إىل   يف سجون منطقة الرياض ، وحتديـد العوامـل الـيت ت
اجلرمية، إضافة إىل حتديد دور األحكام الشـرعية يف احلـد مـن جـرائم العـود ،      

  :وكان من أبرز نتائجها ما يلي 

      جرائم املسكرات واملخدرات واألخالقيات من أكثـر اجلـرائم ارتكابـاً مـن
قبل العائد عند أول سابقة ، وجـرائم السـرقات واملخـدرات واملسـكرات     

ات من أكثر اجلرائم ارتكابـاً عنـد آخـر جرميـة ، إضـافة إىل أن      واألخالقي
  .هذه اجلرائم من أكثر اجلرائم بالنسبة للعود اخلاص 

      اتضح أن جرائم العود تكثر يف البيئات احلضـرية أكثـر منـها يف القرويـة أو
  .البدوية ، وغالب العائدين هلم سابقتني فأقل 

   ظهـر ضـعف املسـتوى التعليمـي     كانت عالقة العائد بوالديه جيدة ، كمـا
  .آلباء وأمهات العائدين ، وتدين دخل مهن آباء العائدين 

      هناك عالقة قوية بني العود وتدين املسـتوى التعليمـي للعائـد ، إذ يالحـظ
  .االخنفاض الشديد يف املستوى التعليمي للعائدين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسـة عوامـل العـود للجرميـة يف سـجون منطقـة الريـاض ، رسـالة         . سعيد سياف الشهراين ) ٢٧(

  .هـ ١٤١٢جامعة امللك سعود ، الرياض ،  ماجستري غري منشورة ، كلية اآلداب ،
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     ول أظهرت الدراسة أن معاملة غالبية أسر العائـدين هلـم بعـد اإلفـراج األ
  .كانت جيدة ، ورحبوا خبروحه ، ووقفوا جبانبه وساعدوه 

      ـاظهر الدراسة أي ارتباط بني العود والعقوبـات البسـيطة ، يف حـني أمل ت
أظهرت ضعف االرتباط بني العود وعقوبة السجن ألقـل مـن ثالثـة أشـهر     

  .يف السابقة األوىل 

    أن السـجناء ألول  اتضح من الدراسة أن غالبية أفراد العينة يوافقـون علـى
مرة يتعلمون من السجناء وأصحاب السوابق أساليب وأفكـار جديـدة عـن    

  .اجلرمية بسبب االختالط داخل السجن 

 غالبية أفراد العينة مل يسبق هلم دخول دار املالحظة أو التوجيه.  

  :التعليق على الدراسات السابقة 

قـدم  : أحـدمها  :  بـأمرين   نلحظ من خالل استعراض الدراسات السـابقة متيزهـا  
ان معظمها أُجري علـى اـرمني  الكبـار ، وال يوجـد     : بعض هذه الدراسات ، واآلخر 

وهـي  ) م١٩٥٨( عن األحداث سوى أربع دراسات ، إحـداها خارجيـة وقدميـة جـداً     
، أما الدراستان األخريان فهمـا حمليتـان إال أن التركيـز فيهـا     ) جريدوم لوليتست(دراسة 
 على جانب واحد هو اجلانب األسري وأثره يف العـود إىل االحنـراف مـرة أخـرى ،     انصب

وأمهلت العوامل اُألخر وأثرها يف العود إىل االحنـراف ، مثـل العامـل الدراسـي والعامـل      
  . البيئي والعامل األسري 

وسأحاول يف هذه الدراسة جتاوز تلك النظرة اجلزئيـة لتسـبيب العـود ، ومـن مث     
العوامل اُألخر فضالً عن حتديد السـمات العامـة لألحـداث العائـدين ، وقـد      دراسة أثر 

متت  االستفادة من تلك الدراسات بشكل كبري ، وخباصة فيمـا يتعلـق بتصـميم االسـتبانة     
  . وحتديد عناصرها ، إضافة إىل املقارنة بني نتائج هذه الدراسة والدراسات األخرى

  : سة متتاز عن الدراسات السابقة مبا يليوباجلملة ميكن القول بأن هذه الدرا

  .تركيزها على األحداث يف اململكة العربية السعودية  *

  .كرب حجم العينة نسبياً ومشوهلا معظم مناطق اململكة  *
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دراسة العالقة بني عدد من العوامـل وبـني العـود إىل االحنـراف وعـدم       *
  .تركيزها على جانب واحد 
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  :  منهج الدراسة
اختذت هذه الدراسة املنـهج الوصـفي االرتبـاطي مـن خـالل املسـح         

االجتماعي ، وذلك بوصف الظاهرة املدروسـة وحماولـة دراسـة العالقـة     
) ٢كـا (بني عدد من املتغريات والظاهرة املدروسـة مـع تطبيـق اختبـار     

 للتأكد من صدق هـذه العالقـة إحصـائياً ، إضـافة إىل اتبـاع املنـهج      
  .الوصفي الوثائقي لإلجابة عن بعض تساؤالت الدراسة 

   :األداة املستخدمة 

، فقـد   نظراً النتشار العينة وكثرة املعلومات املراد حتصيلها مـن املبحـوثني    
رؤي أن أفضل وسيلة لذلك هي االسـتبانة ، فلقـد مت تصـميم االسـتبانة     

املالحظـة  الالزمة وجرى اختبارها على عينة مـن األحـداث بإحـدى دور    
ملعرفة مدى وضوحها ومناسبتها وحتـوي االسـتبانة يف جمملـها علـى مـا      

  :يلي

    العمـر واملسـتوى الدراسـي    : البيانات األولية للحـدث ، مثـل
  .إخل ..... والتركيب األسري 

  األسئلة املتعلقة بالعود وبقية متغرياته.  

  :طريقة مجع البيانات 

ها واسـتبعاد بعـض االسـتمارات    بعد استيفاء مجيع االستمارات ومراجعت   
، وجتـدر   لعدم اكتماهلا متَّ تفريغهـا يف جـداول بسـيطة وأُخـر مركبـة     

اإلشارة إىل أن اجلداول املركبة مت إعدادها علـى نـوعني مـن التصـنيف ،     
األول باعتبار ترتيب اجلنحة لدى األحـداث العائـدين ويف هـذه وصـل     

حة الثانية هـي أول حالـة عـود    عدد اجلنح إىل اجلنحة اخلامسة باعتبار اجلن
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 - ١٥ - ١٤( واجلنحة الثالثة هي ثاين حالـة عـود كمـا يف اجلـداول     
، والتصنيف الثاين باعتبـار عـدد مـرات العـود ، وهـي      )  ١٧ - ١٦

بذلك تظهر أربع مرات عود كأقصى عـدد ، إذ إن العـود ملـرة واحـدة     
نحـة الثالثـة ،   يعين اجلنحة الثانية لدى احلدث ، والعود ملـرتني يعـين اجل  

، وبعد ذلـك جـرى تطبيـق    )  ٣٧إىل  ٢٢من ( وهكذا كما يف اجلداول 
عليها ومعرفة مدى داللتها اإلحصـائية ، ومت قيـاس العالقـة    ) ٢كا(اختبار 

  ) .٠.٠٥(اإلحصائية عند مستوى 

  :جمال الدراسة 
سـعودية  ميثل اال املكاين هلذه الدراسة اململكـة العربيـة ال  : اال املكاين   -أ

، ومت اختيــار العينــات مــن مجيــع دور املالحظــة يف اململكــة العربيــة 
  .السعودية 

ميثل اـال البشـري هلـذه الدراسـة مجيـع األحـداث       : اال البشري   -ب
السعوديني العائدين واملـودعني بـدور املالحظـة االجتماعيـة بكـلّ مـن       

) تبـوك  -القصـيم   -أـا   -املدينة املنورة  -الدمام  -جدة  -الرياض  (
لعـدم  ) حـدثاً   ٣٥( ، وبعـد اسـتبعاد   ) حـدثاً   ١٥٨(، وكان عددهم 

اكتمال استمارام أو ظهور التنـاقض يف إجابـات األسـئلة االختباريـة يف     
  ) . حدثاً ١٢٣ (، أصبح احلجم الكلي لعينة الدراسة  االستمارة

 مت إجراء هذه الدراسة خـالل شـهر صـفر مـن    : اال الزماين   -جـ
  .هـ ١٤١٦عام 


 

  

  :أمناط العود بني األحداث العائدين ) أ ( 
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من األحداث العائدين حمـل الدراسـة سـبق هلـم     %) ٥٧.٧(أظهرت الدراسة أن 
منـهم سـبق هلـم دخـول دار     %) ٢١.٩(دخول دار املالحظة مرتني ، يف حـني يوجـد   

ظة ثالث مرات ، أما من سبق له دخول دار املالحظة أربـع مـرات فهـؤالء بلغـت     املالح
دخلـوا الـدار للمـرة اخلامسـة ، وهـذه      %) ٤.١(، يف حني يوجد %) ١٦.٣(نسبتهم 

النسبة تظهر أن أكثر من نصـف األحـداث العائـدين مـا زالـوا يف بـدايات العـود إىل        
ثيـف اجلهـود معهـم منعـاً السترسـاهلم يف      االحنراف بدخوهلم للمرة الثانية ، مما يتطلب تك

  ) ] .١١(انظر اجلدول رقم [ االحنراف والعود مرات ومرات 

كما أظهرت الدراسة أن العود العام أكثر شـيوعاً بـني األحـداث العائـدين مـن      
منهم قـد عـادوا للجنحـة نفسـها، يف حـني      %) ٤٤.٧(العود اخلاص ، حيث وجد أن 

يف ارتكاب اجلنح التالية للجنحـة األوىل ممـا يعطـي داللـة     منهم أظهروا تنوعاً %) ٥٥.٣(
  .على أن احنراف األحداث العائدين يف اململكة مل يأخذ صفة االحتراف 

أما اجلنح اليت ارتكبها األحـداث العائـدون يف عـودهم اخلـاص فتـأيت السـرقة       
مل من أصحاب العـود اخلـاص اسـتمروا عليهـا و    %) ٨٠(بالدرجة األوىل حيث وجد أن 

، %) ١٢.٧(حييدوا عن ممارستها يف حني أتت اجلنح األخالقيـة يف املرتبـة الثانيـة بنسـبة     
  ) ] .١٣ - ١٢(انظر اجلدول رقم [ مث املضاربات وأخرياً املخدرات 

  :املستوى العمري وعالقته بالعود إىل االحنراف ) ب ( 
األحـداث  أعمـار  : سيكون احلديث يف هذه العالقة مـن ثالثـة جوانـب ، األول    

األوىل ، (أعمار األحداث العائـدين عنـد ارتكـاب كـل جنحـة      : ، والثاين  العائدين حالياً
العالقة بـني عمـر احلـدث عنـد ارتكـاب      : ، وأما اجلانب الثالث فهو ) إخل ...  ، الثانية

  .أول جنحة وعدد مرات العود 

م يقعـون  منـه %) ٨٢.١(امتاز األحداث العائدون بكرب السن ، حيـث وجـد أن   
وهـي نسـبة مرتفعـة قياسـاً إىل أعمـار األحـداث       ) سـنة   ١٨-١٦( يف الفئة العمرية 



ـ   

) سـنة   ١٨-١٦(املودعني بدور املالحظة االجتماعيـة ، حيـث ال تتجـاوز نسـبة فئـة      
  . )٢٨(من مجلة األحداث املودعني %) ٧٠(

لغالبيـة  وبالنظر ألعمار األحداث العائدين عند ارتكـام اجلنحـة األوىل جنـد أن ا   
مـن  %) ٥٦.٩(وهـؤالء بلغـت نسـبتهم    ) سنة ١٦-١٣(العظمى منهم تركزت يف الفئة 

ــة   ــحاب الفئ ــيهم أص ــدين ، يل ــداث العائ ــة األح ــنة ١٣-١٠(مجل ــبتهم ) س و نس
)٢٥.٢ .(%  

احتلـوا  ) سـنة  ١٦-١٣(أما يف اجلنحة الثانية فنجـد أصـحاب الفئـة العمريـة     
بنسـبة  ) سـنة  ١٨-١٦(الفئـة العمريـة   ، مث أصـحاب  %) ٥١.٢(املرتبة األوىل بنسبة 

، أما يف اجلنحة الثالثة والرابعة واخلامسة فنجـد أن أصـحاب الفئـة العمريـة     %) ٤١.٥(
، %) ٥٥.٨: (احتلوا املرتبـة األوىل يف كـل جنحـة بالنسـب التاليـة      ) سنة ١٨-١٦(
  .على التوايل %) ٨٧.٥(، %) ٧٦.٠(

يتقـدم احلـدث يف العمـر ، ومـن     وهذا تسلسل طبيعي ، إذ بتكرار ارتكاب اجلنح 
كلما زادت مرات العود لـدى احلـدث ، فهـذا يعـين وقوعـه يف      : هنا نستطيع أن نقول 

  ) ] .١٤(انظر اجلدول رقم [ الفئة العمرية املتقدمة ، 

أما اجلانب الثالث فهو حماولة إلجياد عالقة بـني عمـر احلـدث حـني ارتكابـه أول      
نجد أنـه كلمـا ارتكـب احلـدث جنحتـه األوىل يف      جنحة وتكرار حاالت العود لديه ، ف

دل ذلك على احتمالية عودتـه إىل االحنـراف مـرات متكـررة ،     ) سنة  ١٣(عمر أقل من 
مـن األحـداث العائـدين    %) ١٠٠(حيث جنـد أن  ) ٢٤(ذلك ما نلحظه يف جدول رقم 

بـني   يف حـني ال جنـد  ) سـنة   ١٣(للمرة الرابعة ارتكبوا جنحتهم األوىل وعمرهم أقل من 
  .منهم %) ١١.٣(العائدين ملرة واحدة سوى 

) سـنة  ١٣(أما من يرتكب جنحته األوىل من األحداث العائـدين يف سـن تتجـاوز    
فنجد أن احتمالية عودته إىل االحنراف تتناقص بشـكل ملحـوظ ، ومـن خـالل اجلـدول      

حـني ارتكـاب اجلنحـة    ) سـنة  ١٣أكـرب مـن   (جند أن الذين أعمارهم كانت ) ٢٤(رقم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .التقارير اإلحصائية السنوية لدور املالحظة ، مرجع سابق ) ٢٨(
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وىل تتناقص نسبتهم بشكل عكسي ، فنجد أن نسبتهم بني من عـاد ملـرة واحـدة بلغـت     األ
مث اخنفضـت  %) ٥١.٩(أما من نسبتهم بني من عـاد ملـرتني فاخنفضـت إىل    %) ٨٨.٧(

جنـد قيمتـها   ) ٢كـا (، وحبساب قيمـة  %) ٠(أكثر بني من عادوا للمرة الرابعة لتصل إىل 
ا يعين وجود عالقـة بـني ارتكـاب احلـدث العائـد      احملسوبة أكرب من قيمتها احلرجة ، وهذ

والعـود ، وهـذه النتيجـة ال تتفـق مـع دراسـة       ) عـام  ١٣(جلنحته األوىل يف سن دون 
، اليت انتـهت إىل عـدم وجـود عالقـة بـني      ) كاره (وكذلك دراسة ) جريدم لوليتست (

  .العمر عند بداية اجلُناح والعود إىل االحنراف 

  :القته بالعود املستوى الدراسي وع) ج( 

سأتناول املستوى الدراسي من عدة جوانـب ، أبـدؤها بعـرض الواقـع الدراسـي      
لألحداث العائدين ، وانتظامهم يف الدراسة قبل دخول الـدار أول مـرة ، وبعـد خـروجهم     
من الدار ، والعالقة بـني الرسـوب والعـود إىل االحنـراف ، واملسـتوى الدراسـي عنـد        

  .د إىل االحنراف دخول الدار أول مرة والعو

لقد أظهر األحداث العائـدون ضـعفاً شـديداً يف املسـتوى الدراسـي قياسـاً إىل       
، ) الـرويس  (، و ) العتـييب  (مستواهم العمري ، وهذه النتيجة تتفق مع كل مـن دراسـة   

منـهم مل يتجـاوز   %) ٩٢.٧(فنجـد أن  ) . الشـهراين  (، و) عبدالسالم (، و ) كاره (و 
ويف هـذه  ) سـنة  ١٦(منهم جتـاوز عمـره   %) ٨٢.١(لى الرغم من أن املرحلة املتوسطة ع

السن يفترض أن يكون الطالب يف الصـف األول الثـانوي ، وقـد جنـد مـا يـربر هـذا        
الذي يظهـر أن حـوايل نصـف األحـداث     ) ٣(الضعف الدراسي حني النظر يف جدول رقم 

ول مـرة ، وقـد   كانوا منقطعني عن الدراسـة قبـل دخـوهلم الـدار أل    %) ٤٨(العائدين 
يكون ذلك االنقطاع عن الدراسة عامالً أساسـياً يف االحنـراف واالسـتمرار فيـه ، حيـث      

من األحداث العائدين مل ينتظمـوا يف الدراسـة بعـد خـروجهم مـن      %) ٤٥.٥(جند أن 
  .الدار 

وبدراسة العالقة بني عدم االنتظام يف الدراسـة بعـد اخلـروج مـن دار املالحظـة      
راف ، جند أن نسبة غـري املنـتظمني يف الدراسـة ممـن عـادوا أول مـرة       والعود إىل االحن
وتتزايد تلك النسـبة بتزايـد عـدد مـرات الـدخول ، فنجـدها       %) ٣٨(واحدة بلغت 
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%) ٦٠(لدى من عادوا للمـرة الثانيـة ، مث ترتفـع تلـك النسـبة إىل      %) ٤٨.١(بلغت 
العائـدين للمـرة الرابعـة ،     لـدى %) ٨٠(للعائدين للمرة الثالثة ، وتصل هذه النسبة إىل 

على العكس من ذلك جند نسبة املنتظمني يف الدراسة بعـد خـروجهم مـن الـدار تتنـاقص      
بتزايد عدد مرات الدخول ، فنجد نسبة املنتظمني بالدراسة بعد خـروجهم مـن الـدار ملـن     

، مث إىل %) ٥١.٩(، وتـنخفض النسـبة إىل   %) ٦٢(عاد إىل الدار مرة واحـدة بلغـت   
ملن دخل الدار ملرتني مث لثالث مـرات مث ألربـع مـرات علـى     %) ٢٠(، مث إىل %) ٤٠(

ال يوجـد عالقـة   : وجد أن قيمتها أقل من قيمتـها احلرجـة ، أي   ) ٢كا(التوايل ، وحبساب 
  ) ] .٢٣(انظر اجلدول رقم [ بني املتغريين ، 

لـدار يف  وبدراسة العالقة بني مستوى العالقة بني املستوى الدراسـي عنـد دخـول ا   
أول مرة والعود إىل االحنراف ، نلحظ أن معتادي االحنـراف كانـت مسـتويام الدراسـية     
عند الدخول ألول مرة منخفضة قياساً علـى مـن كـان يف بدايـة االحنـراف ، فنجـد أن       

وارتفعـت إىل  %) ٥٤.٩(نسبة ذوي املرحلة االبتدائية بـني العائـدين ألول مـرة بلغـت     
لمرة الرابعة ، وعلـى العكـس مـن ذلـك فأصـحاب املرحلـة       ملن كان عائداً ل%) ٨٠(

واخنفضـت إىل  %) ٤٠.٨(الدراسية املتوسطة من العائدين ملـرة واحـدة بلغـت نسـبتهم     
ملن كان عائداً للمرة الرابعة ، أمـا يف املرحلـة الثانويـة فنسـبة العائـدين ملـرة       %) ٢٠(

) ٢كـا (وحبسـاب  للعائـدين للمـرة الرابعـة    %) ٠(، وبلغـت  %) ٤.٣(واحدة بلغت 
  ) ] .٣٣(انظر اجلدول رقم [ وجد أن قيمتها أقل من قيمتها احلرجة ، 

وبتحليل نتائج البيانات الدراسـية لألحـداث العائـدين ، نلحـظ ارتفـاع نسـبة       
سـبق هلـم   %) ٨٦.٢(الرسوب خالل حيام الدراسية ، فيوجد بني األحـداث العائـدين   

لنسبة تفسر التخلـف الدراسـي الـذي وجـدناه     الرسوب خالل حيام الدراسية ، وهذه ا
لدى األحداث العائدين وضعف مستواهم الدراسي ، وبدراسـة العالقـة بـني الرسـوب يف     
الدراسة والعود إىل االحنراف جند أن الرسوب يزيـد بـني العائـدين للـدار للمـرة الثالثـة       

) ] ٢٩(اجلـدول   انظـر  [ واملرة الرابعة قياساً على العائدين للمرة األوىل واملـرة الثانيـة ،  
.  
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  :احلالة االجتماعية والتعليمية واملهنية آلباء األحداث العائدين ) د (  

يوجد بني األحداث العائدين نسبة ليست بالقليلـة ممـن فقـدوا أحـد والـديهم ،      
أنظــر  [ أمهــام متوفيــات %) ٤.١(منــهم آبــاؤهم متوفــون ، و %) ٨.١(فهنـاك  

  ] . )٤( رقم جدول

ىل الترابط األسري بني والدي األحداث العائـدين جنـد تفككـاً واضـحاً     وبالنظر إ
منهم والديهم إما منفصـالن أو متـوىفً أحـدمها ، وتزيـد نسـبة      %) ٣٠.٩(، إذ يوجد 

التفكك األسري لدى من تكررت عودم للدار ، فنجـد أن النسـبة لـدى العائـدين ملـرة      
ربــع مــرات بلغــت يف حــني بلغــت لــدى العائــدين أل%) ٣٢.٤(واحــدة بلغــت 

جند أا أقل من قيمتها احلرجـة ، وهـذا يعـين عـدم     ) ٢كا(، وحبساب قيمة %) ٤٠.٠(
ــراف    ــود إىل االحن ــدث والع ــد احل ــة لوال ــة االجتماعي ــني احلال ــة ب ــود عالق وج

  . ] )٣٤( رقم جدول [

أما ما يتعلق مبستوى تعليم آبـاء األحـداث العائـدين فـال خيلـو مـن اخنفـاض        
مــتعلمني ، %) ٥٦.١(منــهم أمــيني والبقيــة منــهم %) ٤٣.٩(ملحــوظ فنجــد أن 

جند أا أقل من قيمتها احلرجة وهذا يعـين عـدم وجـود عالقـة بـني      ) ٢كا(وحبساب قيمة 
، ويف هـذا اتفـاق مـع    ) ] ٣٥(جدول رقـم   [مستوى تعليم األب والعود إىل االحنراف ، 

هـذا بـدوره علـى احلالـة      لقد أنعكـس ) . الرويس  (و ) العتييب  (نتائج دراسة كل من 
يف %) ١٧.١(منـهم بـال عمـل و    %) ١٨.٧(املهنية آلباء األحداث العائـدين ، فنجـد   

  ] . ٥جدول رقم [ أعمال مهنية حرفية ، 

  
  :احلالة البيئية والسكنية لألحداث العائدين ) هـ ( 

يكثر سكن األحداث العائدين يف البيئة احلضـرية أكثـر منـها يف البيئـة الريفيـة ،      
منـهم يسـكنون   %) ٦٩.١(، فيوجـد  ) الشـهراين  ( وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل له 

يسكنون الريف ، كمـا ميكـن مالحظـة أن األحـداث     %) ٣٠.٩(املدن ، يف حني يوجد 
العائدين للمرة الرابعة تزيد نسبتهم يف البيئة احلضرية أكرب مـن نسـبة األحـداث العائـدين     
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االحنراف يزيد يف املـدن أكثـر مـن الريـف ، وحبسـاب      ملرة واحدة وهذا يؤكد مقولة أن 
وجد أن قيمتها أكرب من قيمتها احلرجة ، وهذا يعين وجـود عالقـة بـني البيئـة     ) ٢كا(قيمة 

  ) ] ٣٦(جدول رقم [ السكنية والعود إىل االحنراف ، 

كما أظهرت الدراسة أن األحداث العائـدين تزيـد نسـبتهم يف األحيـاء الشـعبية      
منهم يسكنون يف األحياء الشـعبية ، مث األحيـاء املتوسـطة بنسـبة     %) ٣٨.٢(حيث يوجد 

، ولقد أثر هذا على نوعية املنازل ، إذ تكثـر نسـبة املنـازل الشـعبية الـيت      %) ٢٥.٢(
يقطنـون منـازهلم شـعبية ، مث الفلـل بنسـبة      %) ٥٢.٩(يقطنها األحـداث ، فمنـهم   

ن عـدد الغـرف يف املنـازل    ، كمـا اتضـح أ  %) ١٣.٠(، مث الشقق بنسبة %) ٣٤.١(
منـهم عـدد الغـرف يف منـازهلم     %) ٦٢.٦(اليت يقطنها األحداث متتاز بالقلة ، فيوجـد  

ــني  ــراوح ب ــرف ٦ - ١ (يت ــني %) ٢٧.٦(و )  غ ــراوح ب ــرف يت ــدد الغ -٧( ع
، ومن هذه النسب ميكننـا القـول بـأن منـازل األحـداث العائـدين متتـاز         ) غرف ١٠

مقارنة أعداد هذه الغرف بعـدد أخـوة األحـداث العائـدين     ، فعند  باالكتظاظ واالزدحام
منهم عـدد إخـوام الـذين يسـكنون     %) ٥٤.٥(تظهر لنا هذه النتيجة بوضوح ، فيوجد 

منـهم يزيـد عـدد    %) ٣١.٧(و ) أخـوة   ١٠-٦( معهم حتت سقف واحد يتراوح بني 
-٦(رقـم   اجلـداول  انظـر  [، ) الـرويس  ( ، ويف هذا اتفاق مع دراسة )١٠(أخوم عن 

٩-٨-٧( [ .  

  :وقت الفراغ والعود إىل االحنراف ) و ( 

تقل كمية وسائل الترفيه الـيت توجـد مبنـازل األحـداث العائـدين ، فنجـد أن       
ــازهلم %) ٦٣.٥( ــهم يوجــد مبن ــل  ٣( من ــه أو أق يف حــني جنــد أن ) وســائل ترفي
جـد  ال يو%) ٢.٤(وهنـاك  ) وسـائل ترفيـه   ٣أكثـر مـن   ( يوجد مبنازهلم %) ٣٤.١(

أن األحـداث العائـدين للمـرة    ) ٣٢(، ونلحظ مـن اجلـدول    مبنازهلم أية وسيلة ترفيهية
الرابعة للدار تزيد النسبة بينهم يف قلة وسائل الترفيه أكثـر مـن األحـداث العائـدين ملـرة      

وجد أا أقل مـن قيمتـها احلرجـة ، وهـذا يعـين عـدم       ) ٢كا(واحدة ، وحبساب قيمة 
  .ائل الترفيه والعودة إىل االحنراف وجود عالقة بني كمية وس
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) التلفزيـون ( أما نوعية وسائل الترفيه اليت توجد مبنازل األحـداث العائـدين فيـأيت    
مث األلعــاب %) ٤٦.٣(بنســبة ) الفــديو (، مث %) ٩٤.٣(يف املقدمــة بنســبة  

مث تتـواىل بقيـة الوسـائل ، وحبسـاب متوسـط وسـائل       %) ٣٩.٨(االليكترونية بنسبة 
وسـيلة لكـل حـدث عائـد ، وهـذه      ) ٢.٥(لكل حدث عائد ظهر أن املتوسـط  الترفيه 

النسبة منخفضة قياساً إىل األحداث األسوياء اليت أظهـرت إحـدى الدراسـات أن متوسـط     
وسـائل ترفيـه لكـل    ) ٤(وسائل الترفيه للحدث السوي يف اململكـة العربيـة السـعودية    

  . )٢٩(حدث 

ائدون أوقات فـراغهم فتزيـد نسـبة الـذين     أما املكان الذي يقضي فيه األحداث الع
منهم يقضـون أوقـات فـراغهم خـارج     %) ٦٧.٥(يقضون أوقام خارج املرتل ، فيوجد 

يقضون أوقات فراغهم داخل املرتل ، وهـم بـذلك خيتلفـون عـن     %) ٣٢.٥(املرتل ، و 
األحداث األسوياء ، فلقد أظهرت العديد من الدراسـات أن املكـان األول لقضـاء وقـت     

، كمـا  ) ٣٠(%) ٥٥(فراغ لدى الشباب يف اململكة هو املـرتل وبنسـبة ال تقـل عـن     ال
أنه كلما زاد عـدد مـرات الـدخول لـدار املالحظـة كـان       ) ٣٠(يتضح من جدول رقم 

وجـد  ) ٢كـا (قضاء الوقت خارج املرتل أكثر والعكس صحيح ، إال أنـه حبسـاب قيمـة    
  .عالقة بني املتغريين  أا أقل من قيمتها احلرجة ، وهذا يعين عدم وجود

أما الفئة اليت يقضي معها احلدث العائـد وقـت فراغـه فتـأيت فئـة األصـدقاء يف       
%) ٤.١(مث مبفـرده بنسـبة   %) ٣٧.٤(مث األسـرة بنسـبة   %) ٥٨.٥(املقدمة بنسـبة  

وهم ذه النسبة خيتلفون متاماً عن األحداث األسوياء الـيت أظهـرت بعـض الدراسـات أن     
ملرتبة األوىل بني الفئـات الـيت يقضـي معهـا احلـدث وقـت فراغـه مث        األسرة تأيت يف ا

، كما اتضح من الدراسة  أنـه كلمـا زاد عـدد مـرات دخـول الـدار        )٣١(األصدقاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقـت الفـراغ وأثـره يف احنـراف الشـباب ، مكتبـة العبيكـان ،        . عبداهللا  بن ناصر السدحان ) ٢٩(
  . ٩٥، ص  هـ١٤١٥الرياض ، 

  . ٦٠مرجع سابق ، ص . عبداهللا السدحان ) ٣٠(
  . ١٠٤مرجع سابق ، ص .  ناصر السدحان عبداهللا) ٣١(
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اخنفضت نسبة املشاركة مع األصدقاء يف قضاء وقت الفـراغ وزادت نسـبة املشـاركة مـع     
لنظـر إىل نسـبة مـرتكيب اجلـنح     األسرة أو قضاء وقت الفراغ منفرداً ، ويؤكد هذا األمر ا

من األحداث العائدين مبشاركة أحداث آخرين ، إذ اتضـح أنـه كلمـا زاد عـدد مـرات      
دخول احلدث للدار اخنفضت نسبة مشاركة الغري يف االحنراف ، فغالبـاً مـا يكـون احنرافـه     

  . ] )٢٦-١٧(انظر اجلدول رقم [ فردياً 

  : االحنراف االحنراف داخل أسرة احلدث والعود إىل) ز ( 

ترتفع نسبة وجود أفراد منحرفني داخـل أسـر األحـداث العائـدين ، ومت إطـالق      
صفة االحنراف عليهم بسؤال احلدث إن كان لديه إخوة سـبق هلـم دخـول دار املالحظـة     

منهم أن لـديهم إخـوة سـبق دخـوهلم دار املالحظـة      %) ٣٧.٤(أو السجن ، فلقد ذكر 
إذا علمنـا أن هـذه املعلومـة قـد حيجبـها بعـض        أو السجن وهذه نسبة مرتفعة خاصـة 

األحداث من الذين أجابوا بالنفي لعدة اعتبـارات ، وهـذه النتيجـة تتفـق مـع دراسـة       
، كمـا ظهـر   ) جـريدم لوليتسـت   (، إال أا ختتلف عن النتيجة اليت توصل هلا ) الرويس (

أفـراد منحـرفني   من الدراسة أنه كلما زاد عدد مرات العود للدار جنـد أن نسـبة وجـود    
%) ٣١(بني أفراد أسرة احلدث ترتفع ، فأصحاب العود ملرة واحـدة جنـد النسـبة بينـهم     

لـدى أصـحاب العـود ملـرتني ولـثالث مـرات مث ترتفـع إىل        %) ٤٠(، مث ترتفع إىل 
وجـد أن  ) ٢كـا (لدى أصحاب العود ألربـع مـرات ، وحبسـاب قيمـة     %) ١٠٠.٠(

يؤكد وجـود عالقـة بـني وجـود إخـوة للحـدث       قيمتها أكرب من قيمتها احلرجة وهذا 
وهـذه النتيجـة الـيت توصـلت     ] .  )٢٨( رقـم  جدول [منحرفني والعود إىل االحنراف ، 

، حيـث   هلا هذه الدراسة تفوق كثرياً ما توصلت له دراسة مركز أحبـاث مكافحـة اجلرميـة   
 فقط من األحـداث اجلـاحنني الـذين كـان لـديهم إخـوة      %) ٧(أظهرت النتائج وجود 

منحرفني ، إال أن دراسة املركز أظهـرت أيضـاً انعـدام هـذه الظـاهرة بـني األحـداث        
  .العاديني الذين مل يسبق هلم دخول دار املالحظة  وهذا مما يؤكد هذه العالقة 

  :اجلنحة األوىل والعود إىل االحنراف ) ح ( 

 ، جنـد  بالنظر إىل نوع اجلنح اليت ارتكبـها األحـداث العائـدون يف اجلنحـة األوىل    
، %) ١٥.٥(، مث اجلـنح األخالقيـة بنسـبة    %) ٦٣.٤(السرقة يف املرتبة األوىل بنسـبة  
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، ويتكـرر  %) ٥.٧(، مث املسـكرات واملخـدرات بنسـبة    %) ٨.١(مث املضاربة بنسـبة  
  .الترتيب نفسه مع اختالف يف النسب يف اجلنحة الثانية والثالثة 

السـرقة أوالً مث جـنح   : كالتـايل   أما اجلنحة الرابعة واخلامسـة فنجـد الترتيـب   
  .املسكرات واملخدرات 

ويتضح التباين يف نوعية اجلنح كلما تقـدم احلـدث يف طريـق االحنـراف ، حيـث      
جندها تنحصر يف النهاية يف نوعني أو ثالثة خبالف اجلـنح األوىل والثانيـة والثالثـة ، حيـث     

وترتيـب اجلـنح يتفـق إىل حـد     .  ) ]١٥(جدول رقم [ يظهر تنوعاً كبرياً يف طبيعة اجلُنح 
املركـز القـومي للبحـوث    (، و ) الـرويس  (و ) العتـييب  ( كبري مع دراسة كـل مـن   

  ) .االجتماعية 

وعند دراسة العالقة بني نوعية اجلنحة األوىل اليت ارتكبـها احلـدث العائـد وعـدد     
%) ٦٦.٢(مرات عودته جند أن األحداث الذين عادوا ملرة واحـدة للـدار يوجـد بينـهم     

كانت السرقة هي اجلنحة األوىل لديهم ، وكذلك األمر بالنسـبة لألحـداث الـذين عـادوا     
ملرتني أو ثالث أو أربع مرات مـع اخـتالف يف النسـب ، مث تـأيت اجلـنح األخالقيـة يف       
املرتبة الثانية لدى األحداث الذين عادوا ملرة واحـدة وكـذلك للعائـدين ملـرتني ولـثالث      

ننا القول أن جنحة السـرقة كجنحـة أوىل للحـدث تعطـي مؤشـراً      مرات ، ومن هنا ميك
تقريباً ، مث وقـوع اجلـنح األخالقيـة كجنحـة أوىل     %) ٦٠(باستمراره يف االحنراف بنسبة 

تقريبـاً ، وذلـك حسـب    %) ١٠(للحدث تعطي مؤشراً باستمراره يف االحنـراف بنسـبة   
ـ   ) ٢٥(النسب اليت أظهرها اجلدول رقـم   والـيت  ) ٢كـا (ة قيمـة  ، ويؤكـد هـذه العالق

ظهرت أكرب من قيمتها احلرجة مما يعين وجـود هـذه العالقـة بـني نوعيـة اجلنحـة األوىل       
  .والعود إىل االحنراف 

  :اجلزاء الذي تلقاه احلدث والعود إىل االحنراف ) ط ( 

بالنظر إىل اجلزاءات الـيت تلقاهـا األحـداث العائـدون عنـد ارتكـام اجلنحـة        
، مث %) ٦١(يـأيت يف املرتبـة األوىل بنسـبة    ) أشـهر   ٣ألقل من ( سجن األوىل، جند أن ال

 -٦مـن  ( ، مث السـجن  %) ٢٦.٨(يف املرتبة الثانيـة بنسـبة   ) أشهر  ٦-٣من  (السجن 
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، ويأيت هذا الترتيب متامـاً مـن حيـث اجلـزاءات يف اجلنحـة      %) ٩.٨(بنسبة ) إىل سنة 
تزايد العقوبـة بتزايـد ترتيـب اجلنحـة ،      الثانية ، مع اختالف يف النسب ، وميكن مالحظة

ويف %) ٦١(فنجد أن السجن ألقل من ثالثة أشـهر كـان يف اجلنحـة األوىل أخـذ نسـبة      
، ويف %) ٢٧(، ويف اجلنحـة الثالثـة أخـذ نسـبة     %) ٣٥.٨(اجلنحة الثانية أخذ نسـبة  
ـ  %) ٢٠(، إال أنـه ارتفـع إىل   %) ١٢(اجلنحة الرابعة أخذ نسـبة   ة ، يف اجلنحـة اخلامس

%) ٢.٤(كانـت نسـبتهم يف اجلنحـة األوىل    ) من سنة إىل سـنتني (يف حني جند أن السجن 
ــة  ــت نســبتهم %) ٥.٧(ونســبتهم يف اجلنحــة الثاني ــة فكان ــا يف اجلنحــة الثالث ، أم

  %) .٢٠(، ويف اجلنحة الرابعة بلغت نسبتهم %)١١.٥(

ات العـود إىل  وعند دراسة العالقة بني مدة العقوبـة يف اجلنحـة األوىل وعـدد مـر    
من األحداث العائدين قـد حكـم علـيهم يف اجلنحـة األوىل     %) ٦١(االحنراف ، جند أن 

أكثـر  ( منهم حكـم علـيهم بــ    %) ٣٩(، يف حني يوجد ) أقل من ثالثة أشهر(بسجن 
  ) .من ثالثة أشهر

مـن أصـحاب املـدد    %) ٦٣.٤(أما أصحاب العودة ملرة واحدة فقد وجد بينـهم  
من أصحاب املدد الطويلة ، وال يوجـد اختالفـات كـبرية يف هـذه      %)٣٦.٦(القصرية و

النسب بني العائدين ملرتني أو ثالث مرات أو أربع مرات ، ومـن هنـا ال ميكـن القـول أن     
 قـد سـاعد علـى اسـتمرار احلـدث     ) أشهر  ٣أقل من ( احلكم على احلدث بالسجن بـ 

ـ    ) ٢كا(يف االحنراف وبتطبيق اختبار  ني مـدة احلكـم والعـود إىل    علـى هـذه العالقـة ب
احملسـوبة أقـل مـن قيمتـها     ) ٢كـا (االحنراف، وجد أن العالقة غري دالة إحصائياً ، فقيمة 

احلرجة مما يعين عدم وجود عالقة بني مدة بقاء احلدث بالـدار والعـود إىل االحنـراف مـرة     
  .أخرى 

سـتمرار يف  ومن هنا نستطيع القول أنه ال عالقة بني إطالـة احلكـم أو تقصـريه واال   
، لكنها ختـالف مـا توصـل لـه     ) الشهراين(وهذه النتيجة تتفق مع دراسة . طريق االحنراف 

  . )فاروق عبدالسالم (، وكذلك ) جريدم لوليتست( 

  :مشاركة اآلخرين يف ارتكاب اجلنح والعود إىل االحنراف ) ي ( 
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مـن األحـداث العائـدين قـد ارتكبـوا      %) ٥٨.٥(لقد أظهـرت الدراسـة أن   
حتهم األوىل مبشاركة اآلخرين ، إال أنه ومع تقدم احلـدث يف االحنـراف تقـل مشـاركة     جن

اآلخرين له أو مشاركته لآلخرين يف ارتكاب اجلـنح ، ومييـل احلـدث العائـد إىل اجلنـوح      
الفردي ، فنجد أن األحداث العائـدين يف اجلنحـة األوىل هلـم كانـت نسـبة املشـاركة       

ــبتهم يف %) ٥٨.٥( ــت نس ــة إىل ، واخنفض ــة الثاني ــت يف %) ٥٢(اجلنح ، واخنفض
واستمرت بـنفس النسـبة يف اجلنحـة الرابعـة ، ويف اجلنحـة      %) ٤٨(اجلنحة الثالثة إىل 

  %) .٤٠(اخلامسة اخنفضت إىل 

وبدراسة العالقة بني املشـاركة يف اجلنحـة األوىل وعـدد مـرات العـود جنـد أن       
ـ %) ٥٩.٢( ذه النسـبة تقريبـاً ألصـحاب    من أصحاب العودة ملرة واحدة ، واستمرت ه

العودة ملرتني وثالث مرات ، إال أـا اخنفضـت ألصـحاب العـودة للمـرة الرابعـة إىل       
ومن هنا ميكن القول أن هناك عالقة بـني املشـاركة مـع احلـدث يف ارتكـاب      %) ٤٠(

يف ) الشـهراين  (اجلنحة األوىل واالستمرار يف االحنـراف وهـذه ختـالف مـا توصـل لـه       
  ) ] . ٢٦ - ١٧(جدول [ دراسته ، 

  :التعامل مع احلدث بعد خروجه من الدار والعود إىل االحنراف ) ك ( 

] نظريـة الوصـم   [ يدور ضمن احلديث عـن النظريـات املفسـرة إىل االحنـراف     
وهي اليت ترى أن الفعل املنحرف ما هو إال نتيجة للطريقة الـيت يتعامـل ـا اتمـع مـع      

 مدى انطباق هـذه النظريـة علـى األحـداث العائـدين مت      الفرد املنحرف ، وللوصول إىل
سؤاهلم عن الكيفية اليت واجهها م جمتمعهم احمليط بعد خـروجهم مـن الـدار ألول مـرة،     

مـن  %) ٧٦.٤(فوجد أن النتائج عكس ما تذهب إليه هـذه النظريـة ، حيـث ظهـر أن     
وحـاولوا مسـاعدم ، ويف   األحداث العائدين تقبلتهم أسرهم وأقربائهم تقبالً حسـناً ، بـل   

، يف حـني مل جنـد مـن قامـت     ) الشـهراين (وكذلك ) العتييب (هذا اتفاق مع نتائج كل من 
%) ٦.٥(منـهم ، والبقيـة   %) ١٧.١(أسرته بالتشهري به وحتذير اآلخـرين منـه سـوى    

  .واجهتهم أسرهم بالالمباالة وعدم االكتراث م 

أن أصـحاب العـود ملـرة واحـدة بينـهم      وبدراسة العالقة بني هذين املتغريين جند 
واجهــوا تقــبالً حســناً مــن أســرهم وأصــحاب العــودة ملــرتني بينــهم %) ٧٧.٥(
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، وأصـحاب العـود   %)٧٠(، أما أصحاب العـود لـثالث مـرات فبينـهم     %) ٨١.٥(
ويظهـر االخنفـاض يف النسـبة كلمـا زادت مـرات      %) ٦٠(ألربع مرات يوجد بينـهم  

  .ه بالتشهري به وحتذير اآلخرين منه العود زادت نسبة من قامت أسرت

احملسوبة أصغر مـن قيمتـها احلرجـة عنـد     ) ٢كا(وباختبارها إحصائياً جند أن قيمة 
وهذا يؤكد انعدام العالقة بني هذين املتغريين، وهـذه النتيجـة تتفـق مـع     ) ٠.٠٥(مستوى 
اعتقـادهم   ، ويعزز هذا ما أدىل به األحداث أنفسهم عنـد سـؤاهلم عـن   ) العتييب ( دراسة 

إن كان دخوهلم الدار يف املـرة األوىل هـو سـبب اسـتمرارهم يف االحنـراف ، فأجـاب       
منـهم أن أصـدقاء السـوء    %) ٦٥.٩(منهم أم اليعتقدون ذلك ، وذكـر  %) ٧٠.٧(

، مث احلاجـة للمـال   %) ١٤.٦(هم سبب العود إىل االحنراف ، مث إمهـال األهـل بنسـبة    
  . ] )٢٧-٢١-١٨(انظر اجلداول [ ، %) ٩(بنسبة 

  :متابعة احلدث بعد خروجه من الدار والعود إىل االحنراف ) ل ( 

أظهرت الدراسة ضـعف املتابعـة لألحـداث املفـرج عنـهم ، فحسـب إجابـة        
فقط قدمت هلـم الـدار مسـاعدة وتنحصـر     %) ١٣.٨(األحداث العائدين ال يوجد سوى 

احلدث وأسـرته ، أمـا البقيـة وهـم     هذه املساعدة يف اإلعادة للدراسة أو إعادة العالقة بني 
مل تقدم هلم الـدار أيـة مسـاعدة فهـل ميكـن القـول إن عـدم        %) ٨٦.٢(الفئة الغالبة 

  .مساعدة احلدث بعد خروجه من الدار سبباً للعودة إىل االحنراف ؟ 

أما جمرد السؤال عن احلدث بعد خروجـه مـن الـدار فتظهـر النتـائج اخنفـاض       
قامـت الـدار مبتابعتـهم ، والبقيـة     %) ٢٤.٤(ين يوجـد  النسبة فبني األحداث العائـد 

  .مل تقم الدار بالسؤال عنهم %) ٧٥.٦(

وبدراسة العالقة بني املتغريين جند أن أصحاب العـودة ملـرة واحـدة يوجـد بينـهم      
قامت الدار بالسؤال عنهم ، يف حـني يوجـد بـني أصـحاب العـودة ملـرتني       %) ٢٢.٥(
، أمـا أصـحاب   %) ٣٥(ث مرات فيوجـد بينـهم   ، أما أصحاب العودة لثال%) ٢٢.٢(

) ٢كـا (، مت السؤال عنـهم ، وبتطبيـق اختبـار    %) ٢٠(العودة ألربع مرات فيوجد بينهم 
احملسـوبة أقـل   ) ٢كـا (ملعرفة العالقة بني سؤال الدار والعود إىل االحنراف اتضح أن قيمـة  
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وجـود عالقـة بـني     من قيمتها احلرجة ، وهي عالقة غري دالة إحصائياً ، ممـا يعـين عـدم   
  . ] )٣٧-٢٠-١٩(انظر جدول [ سؤال الدار والعود إىل االحنراف ، 
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مت إجراء هذه الدراسة علـى األحـداث العائـدين يف اململكـة العربيـة السـعودية       

لعـود بينـهم ،   دف التوصل إىل خصائص األحداث العائـدين إىل االحنـراف ، وأمنـاط ا   
  .إضافة إىل حماولة التعرف على أسباب العود

مـن مجيـع دور املالحظـة يف    ) حـدثاً  ١٢٣(وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها 
هــ ، كمـا مت   ١٤١٦اململكة العربية السعودية بطرح استبانة عليهم خالل شـهر صـفر   

. لشـئون االجتماعيـة   االستعانة ببعض التقارير اإلحصائية الصـادرة عـن وزارة العمـل وا   
وعند مجع  البيانات مت جدولتها يف جـداول بسـيطة ومركبـة وإختبارهـا احصـائياً مـن       

  :وأظهرت الدراسة النتائج التالية ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة ) ٢كا(خالل اختبار 

      ينتشر العود العام بني األحـداث العائـدين يف اململكـة العربيـة السـعودية
  .أكثر من العود اخلاص 

      أظهرت الدراسة وجود عالقة إحصائية بـني عمـر احلـدث عنـد ارتكابـه
  .للجنحة األوىل والعود إىل االحنراف مرات أُخر 

    مل تظهر عالقة إحصائية بني عدم االنتظام يف الدراسة بعـد اخلـروج مـن دار
  .املالحظة أول مرة والعود إىل االحنراف 

نـد ارتكـاب اجلنحـة األوىل    مل تظهر عالقة إحصائية بني املستوى الدراسي ع
  .والعود إىل االحنراف 

    ال توجد عالقة إحصائية بني احلالة االجتماعية لوالد احلـدث العائـد والعـود
  .إىل االحنراف 

    مل يتضح وجود عالقة إحصائية بني مستوى تعليم آبـاء األحـداث العائـدين
  .والعود إىل االحنراف 

    ـ كنية لألحـداث العائـدين   اتضح وجود عالقة إحصـائية بـني البيئـة الس
  .والعود إىل االحنراف 



ـ   

     مل تظهر الدراسة وجود عالقة إحصائية بني كميـة وسـائل الترفيـه يف مـرتل
  .احلدث العائد والعود إىل االحنراف 

    مل يتضح وجود عالقة إحصائية بني مكان قضاء وقت الفـراغ لـدى احلـدث
  .العائد والعود إىل االحنراف 

ئية بني وجـود إخـوة منحـرفني للحـدث العائـد      اتضح وجود عالقة إحصا
  .والعود إىل االحنراف 

    يوجد عالقة إحصائية بني نوعية اجلنحة األوىل الىت ارتكبـها احلـدث العائـد
  .والعود إىل االحنراف 

     ال توجد عالقة إحصائية بني مدة بقاء احلـدث بـدار املالحظـة والعـود إىل
  .االحنراف 

ريقة التعامل مع احلدث من قبـل أسـرته بعـد    ال توجد عالقة إحصائية بني ط
  .خروجه من الدار والعود إىل االحنراف 

      أظهرت الدراسة عدم وجود عالقـة إحصـائية بـني متابعـة دار املالحظـة
  .للحدث بعد خروجه من الدار والعود إىل االحنراف

وختاماً يوصي الباحث بإجراء مزيد من الدراسات عن ظـاهرة العـود بشـكل عـام     
األحداث بشكل خاص ، والتركيز على بعض األسباب الـيت قـد يعتقـد أـا خلـف      وبني 

ذلك ، وخباصة ما يتعلق مبتابعة احلدث بعد خروجه من الـدار والرعايـة الالحقـة املقدمـة     
  له
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  %١٠٠  ١٢٣  اموع

  .دالة إحصائياً  -) ١(ح.د -) ٤٩.٩٢= ( ٢كا          
  

    
  املستوى الدراسي لألحداث العائدين) : ٢(جدول رقم 

  %  التكرار  املستوى الدراسي
  %٤٥.٥  ٥٦  املرحلة االبتدائية

  %٤٧.٢  ٥٨  رحلة املتوسطةامل
  %٧.٣  ٩  املرحلة الثانوية

  %١٠٠  ١٢٣  اموع
  

    
  )٣(جدول رقم   

  انتظام األحداث العائدين يف الدراسة قبل دخول الدار ألول مرة     
  

  %  التكرار  االنتظام يف الدراسة
  %٥٢  ٦٤  نعم
  %٤٨  ٥٩  ال

  %١٠٠  ١٢٣  اموع
  



ـ   

  )٤(جدول رقم   
  ث العائدين على قيد احلياةوجود والدي األحدا

  %  التكرار  وجودمها على قيد احلياة
  %٨٧.٨  ١٠٨  نعم

  %٨.١  ١٠  الوالد فقط متوىف 
  %٤.١  ٥  الوالدة فقط متوفاة

  ٠  ٠  الوالدان متوفيان
  %١٠٠  ١٢٣  اموع

  -)٣(ح .د -) ١٦٤.٥٤( ٢كا      
  

  )٥(جدول رقم   
  احلالة املهنية آلباء األحداث العائدين 

  %  التكرار  املهنية احلالة
  %٢٢.٨  ٢٨  موظف
  %١٨.٧  ٢٣  عاطل

  %١٧.١  ٢١  مهين أو مستخدم
  %١٣.٠  ١٦  أعمال جتارية

  %١٢.٢  ١٥  عسكري
  %٨.١  ١٠  متقاعد
  %٨.١  ١٠  متوىف

  %١٠٠  ١٢٣  اموع

  )٦(ح .د) ١٥.٥٥( ٢كا      
  

    
  



ـ   

  عدد اإلخوة واألخوات لألحداث العائدين) : ٦(جدول رقم          
  %  التكرار  إلخوة واألخواتعدد ا

  %١٣.٨  ١٧  إخوة) ٥ - ١(
  %٥٤.٥  ٦٧  إخوة) ١٠ - ٦(
  %٣١.٧  ٣٩  إخوة) ١٠أكثر من (

  %١٠٠  ١٢٣  اموع

  )٢(ح .د) ٣٠.٦٣( ٢كا      
  

  مستوى األحياء اليت تقطنها أسر األحداث العائدين) : ٧(جدول رقم   
  %  التكرار  نوع احلي

  %٣٨.٢  ٤٧  حي حضري شعيب
  %٣٠.٩  ٣٨  حي ريفي

  %٢٥.٢  ٣١  حي حضري متوسط
  %٥.٧  ٧  حي حضري راق

  %١٠٠  ١٢٣  اموع

  )٣(ح .د) ٢٨.٦٣( ٢كا      
  نوع املنازل اليت يسكنها أسر األحداث العائدين) : ٨(جدول رقم            

  %  التكرار  نوع املرتل
  %٥٢.٩  ٦٥  مرتل شعيب

  %٣٤.١  ٤٢  فيــــــــال
  %١٣.٠  ١٦  شـــــــقة

  %١٠٠  ١٢٣  وعام

  )٢(ح .د) ٢٩.٣٠( ٢كا         
  

 
             



ـ   

  عدد الغرف مبنازل أسر األحداث العائدين) : ٩(جدول رقم  
  %  التكرار  عدد الغرف

  %١.٦  ٢  غرف ٣أقل من 
٦١.٠  ٧٥  غرف ٦ - ٣

%  
٢٧.٦  ٣٤  غرف ١٠ - ٧

%  
  %٩.٨  ١٢  غرف ١٠أكثر من 

  %١٠٠  ١٢٣  اموع

  ) ٣( ح.د -) ١٠٢.٣٢( ٢كا           
  

  )١٠(جدول رقم             
  نوعية وسائل الترفيه مبنازل األحداث العائدين        

  %  التكرار  نوع وسيلة الترفيه
٩٤.٣  ١١٦  تلفزيون

%  
٤٦.٣  ٥٧  فديو

%  
٣٩.٨  ٤٩  العاب إلكترونية

%  
٢٧.٦  ٣٤  )ســيكل ( دراجه هوائية 

%  
٢٠.٣  ٢٥  )دش(صحن إستقبال هوائي 

%  
١٠.٦  ١٣  )دباب ( دراجة نارية



ـ   

%  
  %٤.١  ٥  مسبح

  %٣.٣  ٤  طاولة تنس
  وسيلة ترفيه للحدث) ٢.٥: (متوسط وسائل الترفيه  

  

  
           
  

  عدد مرات دخول دار املالحظة) ١١(جدول رقم           
  %  التكرار  عدد مرات الدخول

  %٥٧.٧  ٧١  مرتان
  %٢١.٩  ٢٧  ثالث مرات
  %١٦.٣  ٢٠  أربع مرات
  %٤.١  ٥  مخس مرات
١٠٠  ١٢٣  موعا%  

  ) ٣(ح .د -) ٧٨.٤٦( ٢كا      
  

  )١٢(جدول رقم 
  توزيع األحداث حبسب عودم إىل االحنراف يف نفس اجلنحة السابقة نفسها

  %  التكرار  العودة إىل اجلنحة السابقة نفسها
  %٤٤.٧  ٥٥  نعــــــم

  %٥٥.٣  ٦٨  ال
  %١٠٠  ١٢٣  اموع

  ) ١(ح .د -) ١.٣٧( ٢كا    



ـ   

  اجلنح اليت استمر عليها  األحداث العائدون: ) ١٣(جدول رقم 
  %  التكرار  اجلنح اليت استمر عليها األحداث يف عودم

  %٨٠  ٤٤  الســـرقة
  %١٢.٧  ٧  األخالقية
  %٥.٥  ٣  املضاربة

  %١.٨  ١  املخدرات
  %١٠٠  ٥٥  اموع

  ) ٣(ح .د -) ٩٠.٠٨( ٢كا    
  

         
  )١٤(جدول رقم   

  عند ارتكام اجلنحأعمار األحداث العائدين   
  اخلامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األوىل   ترتيب اجلنحة  

ـــن   الســـــ
  

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢.٤  ٣  سنوات ١٠أقل من 
  -  -  -  -  -  -  ٧.٣  ٩  ٢٥.٢  ٣١  سنة ١٣ـ  ١٠من 
  ٢٠  ١  ٢٤  ٦  ٤٤.٢  ٢٣  ٥١.٢  ٦٣  ٥٦.٩  ٧٠  سنة ١٦ـ  ١٣من 
  ٨٠  ٤  ٧٦  ١٩  ٥٥.٨  ٢٩  ٤١.٥  ٥١  ١٥.٥  ١٩  سنة ١٨ـ  ١٦من 

  ١٠٠  ٥  ١٠٠  ٢٥  ١٠٠  ٥٢  ١٠٠  ١٢٣  ١٠٠  ١٢٣  اموع
  

  
  



ـ   

  )١٥(جدول رقم 
  اجلنح اليت ارتكبها األحداث العائدون يف كل مرة

  اخلامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األوىل   ترتيب اجلنحة  
نوع اجلنحـــة  

  
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ٨٠  ٤  ٦٤  ١٦  ٦٣.٥  ٣٣  ٦٣.٤  ٧٨  ٦٣.٤  ٧٨  سرقة
  -  -  ١٢  ٣  ١١.٥  ٦  ١٤.٥  ١٨  ١٥.٥  ١٩  أخالقية
  -  -  -  -  ٧.٧  ٤  ٦.٥  ٨  ٨.١  ١٠  مضاربة

  ٢٠  ١  ٢٤  ٦  ٩.٦  ٥  ٦.٥  ٨  ٥.٧  ٧  مسكرات وخمدرات
  -  -  -  -  ١.٩  ١  ٣.٣  ٤  ٥.٧  ٧  هروب من املرتل

  -  -  -  -  ١.٩  ١  ٢.٤  ٣  -  -  قتــل
  -  -  -  -  ٣.٩  ٢  ٣.٣  ٤  ١.٦  ٢  أخرى

  ١٠٠  ٥  ١٠٠  ٢٥  ١٠٠  ٥٢  ١٠٠  ١٢٣  ١٠٠  ١٢٣  اموع

  
  
  
  



ـ   

  )١٦(جدول رقم 
  اجلزاءات اليت تلقاها األحداث العائدون يف كل مرة 

  اخلامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األوىل   ترتيب اجلنحة  
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  نوع اجلزاء  

  ٢٠  ١  ١٢  ٣  ٢٧  ١٤  ٣٥.٨  ٤٤  ٦١  ٧٥  أشهر ٣سجن أقل من 
  ٢٠  ١  ٢٠  ٥  ١٧.٣  ٩  ٢٦  ٣٢  ٢٦.٨  ٣٣  أشهر ٦ - ٣سجن 
  ٦٠  ٣  ٢٠  ٥  ٢١.٢  ١١  ١٣  ١٦  ٩.٨  ١٢  سنة -أشهر  ٦سجن 

  -  -  ٢٠  ٥  ١١.٥  ٦  ٥.٧  ٧  ٢.٤  ٣  سنتني -سجن سنة 
  -  -  -  -  ٣.٨  ٢  ٢.٤  ٣  -  -  سجن أكثر من سنتني

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  جلد فقط
  -  -  ٢٨  ٧  ١٩.٢  ١٠  ١٧.١  ٢١  -  -  مل حياكم بعد

  ١٠٠  ٥  ١٠٠  ٢٥  ١٠٠  ٥٢  ١٠٠  ١٢٣  ١٠٠  ١٢٣  اموع
  
  
  
  

  
  
  ) ١٧(جدول رقم 

  املشاركة يف ارتكاب اجلنح لدى األحداث العائدين يف كل مرة
ترتيب اجلنحة  
   

  اخلامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األوىل

املشـــــا
  ركة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ٤٠.٠  ٢  ٤٨.٠  ١٢  ٤٨.٠  ٢٥  ٥٢.٠  ٦٤  ٥٨.٥  ٧٢  نعـــــم
  ٦٠.٠  ٣  ٥٢.٠  ١٣  ٥٢.٠  ٢٧  ٤٨.٠  ٥٩  ٤١.٥  ٥١  ال

  ١٠٠  ٥  ١٠٠  ٢٥  ١٠٠  ٥٢  ١٠٠  ١٢٣  ١٠٠  ١٢٣  اموع
  

  
  
  
  



ـ   

  
  
  ) ١٨(جدول رقم 

  توزيع األحداث العائدين حبسب اعتقادهم أن دخول دار املالحظة 
  سبب يف عودم إىل االحنراف مرة أخــــــرى

  %  التكرار  اإلعتقــــاد         
  %٢٩.٣  ٣٦  نعـــــم

  %٧٠.٧  ٨٧  ال
  %١٠٠  ١٢٣  اموع      

  ) ١(ح .د -) ٢١.١٥( ٢كا      
  

  
  ) ١٩(جدول رقم 

  مدى تقدمي مساعدة من قبل الدار حنو األحداث العائدين عند خروجهم  
  %  التكرار  هل قدمت الدار أي مساعدة

  %١٣.٨  ١٧  نعم
  %٨٦.٢  ١٠٦  ال

  %١٠٠  ١٢٣  اموع
  -) ١(ح .د -) ٦٤.٤( ٢كا

  



ـ   

  )٢٠(ول رقم جد
  مدى السؤال عن األحداث العائدين بعد خروجهم من الدار 

  %  التكرار  السؤال عن احلدث
٢٤.٤  ٣٠  نعم

%  
٧٥.٦  ٩٣  ال

%  
١٠٠  ١٢٣  اموع

%  
  

  
  
  ) ٢١(جدول رقم 

  سبب العود إىل االحنراف مرة أخرى من وجهة نظر األحداث العائدين
  %  التكرار  سبب العود             

  %٦٥.٩  ٨١  ســــوءرفاق ال
  %٧.٣  ٩  احلاجة للمال

  %٦.٥  ٨  سوء معاملة األب
  %١٤.٦  ١٨  إمهال األهل

  %٤.١  ٥  الفـــراغ
        

  
  



ـ   

  ) ٢٢(جدول رقم 
  املشاركة يف ارتكاب اجلنح لدى  األحداث العائدين يف كل مرة

مرتـــا  مرة واحدة   عدد مرات العود  
  ن

  اموع  أربع  ثالث

ة األوىل مدة احلكم يف اجلنح
  

    مرات  مرات    

  ٤٥  أشهر ٣أقل من 
)٦٣.٤(%  

١٦  
)٥٩.٣

(%  

١١  
)٥٥(%  

٣  
)٦٠.٠%

(  

٧٥  
)٦١.٠%

(  
  ٢٦  أشهر فأكثر ٣

)٣٦.٦(%  
١١  

)٤٠.٧
(%  

٩  
)٤٥.٠(%  

٢  
)٤٠.٠%

(  

٤٨  
)٣٩.٠%

(  
  ٧١  اموع

)١٠٠(%  
٢٧  

)١٠٠%
(  

٢٠  
)١٠٠(%  

٥  
)١٠٠(%  

١٢٣  
)١٠٠(%  

  -)٣(ح .د -)٠.٤٩٦( ٢كا
  

  
  
  



ـ   

  ) ٢٣(جدول رقم 
  العالقة بني االنتظام يف الدراسة بعد اخلروج من دار املالحظة والعودة إىل االحنراف

مرتـــا  مرة واحدة   عدد مرات العود  
  ن

  اموع  أربع  ثالث

االنتظام يف 
  الدراســـــة   

    مرات  مرات    

  ٤٤  نعـــم
)٦٢.٠%

(  

١٤  
)٥١.٩%

(  

٨  
)٤٠.٠(%  

١  
)٢٠.٠%

(  

٦٧  
)٥٤.٥(%  

  ٢٧  ال
)٣٨.٠%

(  

١٣  
)٤٨.١%

(  

١٢  
)٦٠.٠(%  

٤  
)٨٠.٠%

(  

٥٦  
)٤٥.٥(%  

  ٧١  اموع
)١٠٠(%  

٢٧  
)١٠٠(%  

٢٠  
)١٠٠(%  

٥  
)١٠٠(%  

١٢٣  
)١٠٠(%  

  -)٣(ح .د -)٥.٦٩١( ٢كا
  
  
  



ـ   

  ) ٢٤(جدول رقم 
  العالقة بني أعمار األحداث عند ارتكاب اجلنحة األوىل والعودة إىل االحنراف

  اموع  أربع  الثث  مرتـــان  مرة واحدة   عدد مرات العود  
أعمار األحداث عند 

  ارتكاب اجلنحة األوىل 
    مرات  مرات    

  ٨  سنة فأقل ١٣
)١١.٣(%  

١٣  
)٤٨.١(%  

٨  
)٤٠.٠(%  

٥  
)١٠٠(%  

٣٤  
)٢٧.٦%

(  
  ٦٣  سنة ١٣أكثر من 

)٨٨.٧(%  
١٤  

)٥١.٩(%  
١٢  

)٦٠.٠(%  
٠  

)٠.٠(%  
٨٩  

)٧٢.٤%
(  

  ٧١  اموع
)١٠٠(%  

٢٧  
)١٠٠(%  

٢٠  
)١٠٠(%  

٥  
)١٠٠(%  

١٢٣  
)١٠٠(%  

  -)٣(ح .د -)٢٩.٤٩٢( ٢كا
  



ـ   

  العالقة بني نوع اجلنحة األوىل والعودة إىل االحنراف) : ٢٥(جدول رقم 
عدد مرات العود  
   

  اموع  أربع  ثالث  مرتـــان  مرة واحدة

اجلنحــة األوىل   
  

    مرات  مرات    

  ٤٧  سرقة
)٦٦.٢(%  

١٣  
)٤٨.١(%  

١٥  
)٧٥.٠(%  

٣  
)٦٠.٠%

(  

٧٨  
)٦٣.٤(%  

  ١١  يةأخالق
)١٥.٥(%  

٦  
)٢٢.٢(%  

٢  
)١٠.٠(%  

-  
)٠.٠(%  

١٩  
)١٥.٤(%  

  ٩  مضاربة
)١٢.٧(%  

١  
)٣.٧(%  

-  
)٠.٠(%  

-  
)٠.٠(%  

١٠  
)٨.١(%  

  ٤  بقية اجلنح
)٥.٦(%  

٧  
)٢٦.٠(%  

٣  
)١٥.٠(%  

٢  
)٤٠.٠%

(  

١٦  
)١٣.٠(%  

  ٧١  اموع
)١٠٠(%  

٢٧  
)١٠٠(%  

٢٠  
)١٠٠(%  

٥  
)١٠٠(%  

١٢٣  
)١٠٠(%  

  -)٩(ح .د -)١٨.٨٨٣( ٢كا
  



ـ   

  ) ٢٦(دول رقم ج
  العالقة بني مشاركة احلدث غريه يف اجلنحة األوىل والعودة إىل االحنراف

مرتـــا  مرة واحدة   عدد مرات العود  
  ن

  اموع  أربع  ثالث

    مرات  مرات      املشــاركة   
  ٤٢  نعم

)٥٩.٢%
(  

١٦  
)٥٩.٣%

(  

١٢  
)٦٠.٠%

(  

٢  
)٤٠.٠%

(  

٧٢  
)٥٨.٥(%  

  ٢٩  ال
)٤٠.٨%

(  

١١  
)٤٠.٧%

(  

٨  
)٤٠.٠%

(  

٣  
)٦٠.٠%

(  

٥١  
)٤١.٥(%  

  ٧١  اموع
)١٠٠(%  

٢٧  
)١٠٠(%  

٢٠  
)١٠٠(%  

٥  
)١٠٠(%  

١٢٣  
)١٠٠(%  

  -)٣(ح .د -)٠.٨٦٩( ٢كا
  



ـ   

  )٢٧(جدول رقم 
  العالقة بني طريقة التعامل اليت واجهها احلدث من أسرته

  بعد خروجه من الدار يف املرة األوىل والعودة إىل االحنراف
مرتـــا  واحدةمرة    عدد مرات العود  

  ن
  اموع  أربع  ثالث

    مرات  مرات      نوع الشعور   
  ٥٥  تقبلٌ حسن وحماولة املساعدة

)٧٧.٥%
(  

٢٢  
)٨١.٥%

(  

١٤  
)٧٠.٠%

(  

٣  
)٦٠.٠%

(  

٩٤  
)٧٦.٤%

(  
  ١٣  التشهري وحتذير اآلخرين منه

)١٨.٣%
(  

٢  
)٧.٤(%  

٥  
)٢٥.٠%

(  

١  
)٢٠.٠%

(  

٢١  
)١٧.١%

(  
  ٣  ال مبـــــاالة

)٤.٢(%  
٣  

)١١.١%
(  

١  
)٥.٠(%  

١  
)٢٠.٠%

(  

٨  
)٦.٥(%  

  ٧١  اموع
)١٠٠(%  

٢٧  
)١٠٠(%  

٢٠  
)١٠٠(%  

٥  
)١٠٠(%  

١٢٣  
)١٠٠(%  

  -)٦(ح .د -)٥.٧٤٢( ٢كا
  



ـ   

  )٢٨(جدول رقم 
  العالقة بني وجود منحرفني يف األسرة والعودة إىل االحنراف

مرتـــا  مرة واحدة   عدد مرات العود  
  ن

  اموع  أربع  ثالث

    مرات  مرات      األسرة  وجود منحرفني يف 
  ٢٢  نعم

)٣١.٠%
(  

١١  
)٤٠.٠%

(  

٨  
)٤٠.٠%

(  

٥  
)١٠٠

(%  

٤٦  
)٣٧.٤%

  ٤٩  ال  )
)٦٩.٠%

(  

١٦  
)٦٠.٠%

(  

١٢  
)٦٠.٠%

(  

٠  
)٠.٠%

(  

٧٧  
)٦٢.٦%

(  
  ٧١  اموع

)١٠٠(%  
٢٧  

)١٠٠(%  
٢٠  

)١٠٠(%  
٥  

)١٠٠
(%  

١٢٣  
)١٠٠(%  

  -)٣(ح .د -)١٠.٣٥( ٢كا
  

  ) ٢٩(جدول رقم 
  يف الدراســة والعودة إىل االحنراف العالقة بني الرســوب

مرتـــا  مرة واحدة   عدد مرات العود  
  ن

  اموع  أربع  ثالث

    مرات  مرات      الرسوب أثناء احلياة الدراسية 
  ٦٣  نعم

)٨٨.٠%
(  

٢٠  
)٧٤.٠%

(  

١٩  
)٩٥.٠%

(  

٤  
)٨٠.٠%

(  

١٠٦  
)٨٦.٢%

  ٨  ال  )
)١٢.٠%

(  

٧  
)٢٦.٠%

(  

١  
)٥.٠(%  

١  
)٢٠.٠%

(  

١٧  
)١٣.٨%

(  
  ٧١  وعام

)١٠٠(%  
٢٧  

)١٠٠(%  
٢٠  

)١٠٠(%  
٥  

)١٠٠(%  
١٢٣  

)١٠٠(%  

  -)٣(ح .د -)٥.٢٨٩( ٢كا



ـ   

  )٣٠(جدول رقم 
  العالقة بني مكان قضاء وقت الفراغ والعود إىل االحنراف

مرتـــا  مرة واحدة   عدد مرات العود  
  ن

  اموع  أربع  ثالث

املكـــــــــان   
  

    مرات  مرات    

  ٢٥  داخل املرتل
)٣٥.٢%

(  

٨  
)٢٩.٦%

(  

٦  
)٣٠.٠%

(  

١  
)٢٠.٠%

(  

٤٠  
)٣٢.٥(%  

  ٤٦  خارج املرتل
)٦٤.٨%

(  

١٩  
)٧٠.٤%

(  

١٤  
)٧٠.٠%

(  

٤  
)٨٠.٠%

(  

٨٣  
)٦٧.٥(%  

  ٧١  اموع
)١٠٠(%  

٢٧  
)١٠٠(%  

٢٠  
)١٠٠(%  

٥  
)١٠٠(%  

١٢٣  
)١٠٠(%  

  -)٣(ح .د -)٠.٧٢٧( ٢كا
  ) ٣١(جدول رقم 

  ه والعود إىل االحنرافالعالقة بني الفئة اليت يقضي معها احلدث وقت فراغ
  اموع  أربع  ثالث  مرتـــان  مرة واحدة   عدد مرات العود  

الفئــــــة   
  

    مرات  مرات    

  ٤٥  األصـــدقاء
)٦٣.٤(%  

١٥  
)٥٥.٦(%  

١٠  
)٥٠.٠%

(  

٢  
)٤٠.٠%

(  

٧٢  
)٥٨.٥%

  ٢٦  األســــــرة  )
)٣٦.٦(%  

١٠  
)٣٧.٠(%  

٧  
)٣٥.٠%

(  

٣  
)٦٠.٠%

(  

٤٦  
)٣٧.٤%

  -  مبفـــرده  )
)٠.٠(%  

٢  
)٧.٤(%  

٣  
)١٥.٠%

(  

-  
)٠.٠(%  

٥  
)٤.١(%  

  ٧١  اموع
)١٠٠(%  

٢٧  
)١٠٠(%  

٢٠  
)١٠٠(%  

٥  
)١٠٠(%  

١٢٣  
)١٠٠(%  

  -)٦(ح .د -)٩.٧٥١( ٢كا



ـ   

  العالقة بني كمية وسائل الترفيه مبرتل احلدث وعدد مرات العود)  ٣٢(جدول رقم 
مرتـــا  مرة واحدة   عدد مرات العود  

  ن
  اموع  أربع  ثالث

    مرات  مرات      كمية وسائل الترفيه 

  ٤٢  وسائل فأقل ٣
)٥٩.٢%

(  

١٨  
)٦٦.٧%

(  

١٥  
)٧٥.٠%

(  

٣  
)٦٠.٠%

(  

٧٨  
)٦٣.٥(%  

وسائل  ٣أكثر من 
  ترفيه

٢٧  
)٣٨.٠%

(  

٨  
)٢٩.٦%

(  

٥  
)٢٥.٠%

(  

٢  
)٤٠.٠%

(  

٤٢  
)٣٤.١(%  

  ٢  الشــيء
)٢.٨(%  

١  
)٣.٣(%  

-  
)٠.٠(%  

-  
)٠.٠(%  

٣  
)٢.٤(%  

  ٧١  اموع
)١٠٠(%  

٢٧  
)١٠٠(%  

٢٠  
)١٠٠(%  

٥  
)١٠٠(%  

١٢٣  
)١٠٠(%  

  -)٦(ح .د -)٢.٤٣٩( ٢كا
  ) ٣٣(جدول رقم 

  العالقة بني املستوى الدراسي عند دخول الدار أول مرة وعدد مرات العود
  اموع  أربع  ثالث  مرتـــان  مرة واحدة   عدد مرات العود  

    مرات  مرات      املستوى الدراسي 
  ٣٩  املرحلة االبتدائية

)٥٤.٩(%  
١٧  

)٦٣.٠(%  
١٦  

)٨٠.٠%
(  

٤  
)٨٠.٠(%  

٧٦  
)٦١.٨%

  ٢٩  املرحلة املتوسطة  )
)٤٠.٠(%  

٨  
)٢٩.٦(%  

٤  
)٢٠.٠%

(  

١  
)٢٠.٠(%  

٤٢  
)٣٤.١%

  ٣  املرحلة الثانوية  )
)٤.٣(%  

٢  
)٧.٤(%  

-  
)٠.٠(%  

-  
)٠.٠(%  

٥  
)٤.١(%  

  ٧١  اموع
)١٠٠(%  

٢٧  
)١٠٠(%  

٢٠  
)١٠٠(%  

٥  
)١٠٠(%  

١٢٣  
)١٠٠(%  

  -)٦(ح .د -)٦.٠٨١( ٢كا



ـ   

  )٣٤(جدول رقم 
  العالقة بني احلالة االجتماعية لوالدي احلدث وعدد مرات العود 
  اموع  أربع  ثالث  مرتـــان  مرة واحدة   عدد مرات العود  

    مرات  مرات       احلالة االجتماعية
  ٤٨  يعيشان معاً

)٦٧.٦%
(  

١٩  
)٧٠.٤(%  

١٥  
)٧٥.٠%

(  

٣  
)٦٠.٠(%  

٨٥  
)٦٩.١(%  

  ١٤  منفصالن
)١٩.٧%

(  

٤  
)١٤.٨(%  

٣  
)١٥.٠%

(  

٢  
)٤٠.٠(%  

٢٣  
)١٨.٧(%  

  ٩  متوىف أحدمها
)١٢.٧%

(  

٤  
)١٤.٨(%  

٢  
)١٠.٠%

(  

٠  
)٠.٠(%  

١٥  
)١٢.٨(%  

  ٧١  اموع
)١٠٠(%  

٢٧  
)١٠٠(%  

٢٠  
)١٠٠(%  

٥  
)١٠٠(%  

١٢٣  
)١٠٠(%  

  -)٦(ح .د -)٢.٣٠٧( ٢كا
  

  )٣٥(جدول رقم 
  العالقة بني مستوى تعليم اآلباء وعدد مرات العود 

مرتـــا  مرة واحدة   رات العود  عدد م
  ن

  اموع  أربع  ثالث

    مرات  مرات      مستوى تعليم اآلباء 
  ٣٩  متعلم

)٥٥.٠(%  
١٢  

)٤٤.٤%
(  

١٣  
)٦٥.٠%

(  

٥  
)١٠٠.٠

(%  

٦٩  
)٥٦.١%

  ٣٢  غري متعلم  )
)٤٥.٠(%  

١٥  
)٥٥.٦%

(  

٧  
)٣٥.٠%

(  

٠  
)٠.٠(%  

٥٤  
)٤٣.٩%

  ٧١  اموع  )
)١٠٠(%  

٢٧  
)١٠٠(%  

٢٠  
)١٠٠(%  

٥  
)١٠٠(%  

١٢٣  
)١٠٠(%  

  -)٣(ح .د -)٦.٥٩٣( ٢كا



ـ   

  )  ٣٦(جدول رقم 
  العالقة بني البيئة السكنية وعدد مرات العود

مرتـــا  مرة واحدة   عدد مرات العود  
  ن

  اموع  أربع  ثالث

البيئــة 
  الســـكنيــة 

    مرات  مرات    

  ٣٨  حضرية
)٥٣.٥%

(  

٢٥  
)٩٢.٦%

(  

١٩  
)٩٠.٥%

(  

٣  
)٦٠.٠(%  

٨٥  
)٦٩.١(%  

  ٣٣  فيةري
)٤٦.٥%

(  

٢  
)٧.٤(%  

١  
)٩.٥(%  

٢  
)٤٠.٠(%  

٣٨  
)٣٠.٩(%  

  ٧١  اموع
)١٠٠(%  

٢٧  
)١٠٠(%  

٢٠  
)١٠٠(%  

٥  
)١٠٠(%  

١٢٣  
)١٠٠(%  

  -)٣(ح .د -)٢١.٤٢٩( ٢كا
  
  



ـ   

  )٣٧(جدول رقم 
  العالقة بني سؤال الدار عن احلدث بعد خروجه منها وعدد مرات العود

عدد مرات العود  
   

مرتـــا  مرة واحدة
  ن

  اموع  أربع  ثثال

مت 
الســــؤال

  

    مرات  مرات    

  ١٦  نعــم
)٢٢.٥%

(  

٦  
)٢٢.٢%

(  

٧  
)٣٥.٠(%  

١  
)٢٠.٠(%  

٣٠  
)٢٤.٤(%  

  ٥٥  ال
)٧٧.٥%

(  

٢١  
)٧٧.٨%

(  

١٣  
)٦٥.٠(%  

٤  
)٨٠.٠(%  

٩٣  
)٧٥.٦(%  

  ٧١  اموع
)١٠٠(%  

٢٧  
)١٠٠(%  

٢٠  
)١٠٠(%  

٥  
)١٠٠(%  

١٢٣  
)١٠٠(%  

  -)٣(ح .د -)١.٤٣٤( ٢كا
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  المراجع
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  .م ١٩٨٥أمحد حبيب السماك ، ظاهرة العود إىل اجلرمية ، جامعة الكويت ،  ) ١
إبراهيم الطخيس ، دراسات يف علم االجتمـاع اجلنـائي ، دار العلـوم ، الريـاض ،      ) ٢

  .هـ ١٤٠٥
  .بريوت ، بدون تاريخ  لسان العرب ، دار صادر ،: ابن منظور  ) ٣
جريوم لوليتست ، دراسـة إحصـائية عـن العـود إىل اإلجـرام ، الـة اجلنائيـة         ) ٤

، املركـز القـومي للبحـوث االجتماعيـة واجلنائيـة ، القـاهرة ، العـدد         القوميـة 
  . م١٩٦٣ ، الثالث

حسن خفاجي ، دراسات يف علـم االجتمـاع اجلنـائي ، مطبعـة املدينـة ، جـدة ،        ) ٥
  . م١٩٧٧

االحنـراف االجتمـاعي ، ترمجـة عـدنان     : جونز . جيبونز وجوزيف ف. ، سي دون ) ٦
  .م ١٩٩٠الدوري ، ذات السالسل ، الكويت ، 

،  سعيد سياف الشهراين ، دراسة عوامل العود للجرميـة يف سـجون منطقـة الريـاض     ) ٧
رسالة ماجستري غري منشورة ، كليـة اآلداب ، جامعـة امللـك سـعود ، الريـاض ،      

  .هـ ١٤١٢
الدين امللك ، جنوح األحـداث وحمدداتـه يف اململكـة العربيـة السـعودية ،      شرف  ) ٨

  .هـ ١٤١١مركز أحباث مكافحة اجلرمية ، وزارة الداخلية ، الرياض ،
عبد العزيـز هيكـل ، األسـاليب اإلحصـائية ، دار النهضـة العربيـة ، بـريوت ،         ) ٩

  .م ١٩٧٤
اجلـة الشـريعة اإلسـالمية    مع( عبد الغين سليمان ، مفهوم احلدث يف اإلسـالم ، يف    ) ١٠

، املركـز العـريب للدراسـات األمنيـة والتـدريب ،      ) ملشاكل احنـراف األحـداث   
  .هـ ١٤٠٧الرياض ، 

عبداهللا بن ناصر السدحان ، وقـت الفـراغ وأثـره يف احنـراف الشـباب ، مكتبـة        ) ١١
  .هـ ١٤١٥العبيكان ، الرياض ، 



ـ   

باشـر يف مواجهـة مشـكلة عـود     عبداملنعم السنهوري ، مدى فعالية أساليب التأثري امل ) ١٢
األحـداث إىل االحنــراف ، الـة العربيــة للدراسـات األمنيــة ، املركـز العــريب     

  .هـ ١٤١٠، رجب  ٩للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض ، عدد 
  .هـ ١٤٠٦عبود السراج ، علم اإلجرام وعلم العقاب ، جامعة الكويت ،  ) ١٣
سـلوك االجرامـي ، ذات السالسـل ،    عدنان الدوري ، أسباب اجلرميـة وطبيعـة ال   ) ١٤

  . ١٩٨٤الكويت ، 
  .هـ ١٤٠٥عدنان الدوري ، جناح األحداث ، ذات السالسل ، الكويت ،  ) ١٥
عران مطلق العتييب ، التنشئة األسرية وظـاهرة العـود عنـد األحـداث املنحـرفني ،       ) ١٦

رسالة ماجستري غري منشـورة ، املركـز العـريب للدراسـات األمنيـة والتـدريب ،       
  .هـ ١٤١١،  الرياض

علي عبد الرزاق جليب ، أثر عمليات الرعاية الالحقـة يف سـلوك األحـداث املفـرج      ) ١٧
عنهم ـ دراسة ميدانيـة ، الـة اجلنائيـة القوميـة ، املركـز القـومي للبحـوث         

  .م  ١٩٧٣، العدد األول ، مارس  ١٦االجتماعية واجلنائية ، القاهرة ، جملد 
١٨ ( تمع السـعودي حنـو السـجناء املفـرج عنـهم ـ       غازي رحيمي اجلهين ، اجتاهات ا

دراسة تطبيقية مبدينة جـده ، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة ، املركـز العـريب        
  .هـ  ١٤١٥للدراسات االمنية والتدريب ، الرياض ، 

فاروق سيد عبدالسالم ، العود للجرميـة مـن منظـور نفسـي اجتمـاعي ، املركـز        ) ١٩
  .هـ١٤٠٩العريب للدراسات األمنية والتدريب ، 

فهد الرويس ، أثر التفكك األسـري يف عـودة األحـداث إىل االحنـراف ، رسـالة       ) ٢٠
ماجستري غري منشورة ، املركز العـريب للدراسـات األمنيـة والتـدريب ، الريـاض ،      

  .هـ ١٤١٢
حممد راشد القحطاين ، انتقال عناصر الثقافـة االحنرافيـة بـني األحـداث ، رسـالة       ) ٢١

ز العـريب للدراسـات األمنيـة والتـدريب ، الريـاض ،      ماجستري غري منشورة ، املرك
  .هـ ١٤١٤
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ارمـون العائـدون ، الـة اجلنائيـة     : املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية  ) ٢٢
  .م ١٩٧٢القومية ، القاهرة ، العدد الثالث ، 

مصطفى العوجي ، التربية املدنية كوسيلة للوقايـة مـن االحنـراف ، املركـز العـريب       ) ٢٣
  .هـ ١٤٠٦اسات األمنية والتدريب ، الرياض ، للدر

مصطفى العوجي ، احلـدث املنحـرف يف التشـريعات العربيـة ، مؤسسـة نوفـل ،        ) ٢٤
  .م ١٩٨٦بريوت ، 

،  -دراسـة عـن ظـاهرة العـود      -مصطفى كاره ، السجن كمؤسسة اجتماعيـة   ) ٢٥
  .هـ ١٤٠٨املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض ، 

العود إىل اإلجرام ، الة اجلنائية القوميـة ، املركـز القـومي للبحـوث      ناهد صاحل ، ) ٢٦
  .م ١٩٦٩االجتماعية واجلنائية ، القاهرة ، العدد األول ، مارس 

جمموعـة تقـارير إحصـائية عـن دور املالحظـة      : وزارة العمل والشئون االجتماعية  ) ٢٧
  .االجتماعية ، تقارير غري منشورة 

جمموعـة نظـم ولـوائح ، مطـابع اخلالـد ،      : تماعيـة  وزارة العمل والشـئون االج  ) ٢٨
  .هـ ١٤١٠،  الرياض
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  الصفحة  املوضوع
  ٥  املقدمة

  ٥  مشكلة الدراسة  



ـ   

  ٦  أهداف الدراسة  
  ٧  تساؤالت الدراسة  
  ٧  أمهية الدراسة  
  ٧  :مصطلحات الدراسة   
  ٨  احلدث) أ (       
  ٨  االحنراف) ب (      
  ٩  العود) ج (       

  ١١  اإلطار النظري: الفصل األول 
  ١١  نظرية دوركهامي) أ (     
  ١٢  نظرية التقليد) ب (     
  ١٣  نظرية االختالط التفاضلي) ج (     
  ١٥  نظرية العصبة) د (     
  ١٦  نظرية الوصم) هـ (     
  ١٩  الدراسات السابقة    
  ٢٦  التعليق على الدراسات السابقة    
  ٢٧  اإلجراءات املنهجية: لثاين الفصل ا
  ٢٧  منهج الدراسة    
  ٢٧  األداة املستخدمة    
  ٢٧  طريقة مجع البيانات    

  ٢٨  جمال الدراسة                   
  ٢٩  حتليل البيانات وتفسريها: الفصل الثالث 

  ٢٩  أمناط العود بني األحداث) أ (   
  ٢٩  املستوى العمري وعالقته بالعود) ب (   



ـ   

  ٣١  املستوى الدراسي وعالقته بالعود) ج (   
  ٣٣  احلالة االجتماعية آلباء األحداث العائدين) د (          

  ٣٤  احلالة البيئية لألحداث العائدين) هـ (   
  ٣٤  وقت الفراغ والعود إىل االحنراف) و (          
  ٣٧  االحنراف داخل أسرة احلدث والعود إىل االحنراف) ز (          
  ٣٧  اجلنحة األوىل والعود إىل االحنراف) ح (          
  ٣٨  اجلزاء الذي تلقاه احلدث والعود إىل االحنراف) ط (          
  ٣٩  مشاركة اآلخرين والعود إىل االحنراف) ي (          
  ٣٩  التعامل مع احلدث بعد خروجه و العود إىل االحنراف) ك (          
  ٤٠  بعة احلدث بعد خروجه و العود إىل االحنرافمتا) ل (          

  ٤٣  خالصة النتائج والتوصيات

  ٤٥  اجلداول

  ٦٥  املراجع

  ٧١  فهرس املوضوعات

  


