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ملخص
حداث اجلاحنة يف االردن، وقد مشل ذلك ىل اخلصائص االجتماعية لألاسعت هذه الدراسة للتعرف 

الوالدين ومستوى سي ومنطقة السكن ومدى تكرار اجلنوح ونوع اجلنحة وعمرالعمر واملستوى الدرا
القات احلدث مع خوته وعب وترتيب احلدث بني إومهنة األسرة والدخل الشهريتعليمهم وحجم األ
ثرهم ف لوالدين. وقد مشلت الدراسة االحداث احملكومني املوجاصدقائه و دين يف مركز حممد و يه وعالقته 

مت توجيه ،جراء الدراسةإعند حد٦٤ربد والبالغ عددهم إسم الثقفي يف منطقة البارحة يف بن القا
سئلة حمددة للعناصر املنوي حبثها.أمشلت هلماستبانة

سنة، ممن هم يف املرحلة ١٦- ١٤ن غالبية افراد العينة هم من فئة املراهقني أظهرت نتائج البحث أ
الرئيسة (عمان، إربد، الزرقاء)، ارتكبوا اجلنوح ألول مرة، خاصة اإلعدادية، جاءوا من املدن الثالث

سنة، ٥٠ن عاألبوين فيها تزيد اعمار السرقة، أما من حيث الوالدين، فغالبية أفراد العينة جاءوا من أسر 
دينار وحجم ١٥٠تعليم ابتدائي فقط، يعملون كعمال مهنيني ودخلهم الشهري أقل من ذوو ن أو يو أم

أفراد، حيث كان ترتيب احلدث إما الوسط أو األخري يف أسرهم، أما من حيث ٧د عن األسرة يزي
مع افراد أن غالبية أفراد العينة يتمتعون بعالقات صداقة قويةعلىالعالقات االجتماعية فقد دلت النتائج

لتايل فإن حوايل نصف أفراد العينة كان سبب جنوحهم األصدقاء.م أما العالقة ن نفس الفئة العمرية، و
هناك ميل واضح بني افراد العينة لتعلم فاخريا، مع األبوين فكانت عند الغالبية جيدة، خاصة مع األم.

مهنة معينة بدال من العودة للدراسة.



Abstract

The aim of this research is to analyze the social characteristics and
traits of juvenile delinquents in Jordan. These characteristics include: age,
school level, area of residence, frequency of criminal acts, type of crime,
ages of parents, education, job, income, family size, age distribution, and
the relationship of the juvenile with friends and with parents.

A questionnaire was designed and distributed to those juveniles
confined at Mohammed Bin Al-Qasem Al-Thaqafi center for Juvenile
rehabilitation in Barha near city of Irbid, where the total number of
juveniles amounted to ٦٤ at the time this study was conducted.

Results indicated that the majority of them were adolescents (١٤-

١٦), going to preparatory schools, living in the three largest cities

(Amman, Irbid, and Zarqa), and most of them had committed crimes-
robbery, in particular- for the first time. Their parents were mainly old
(above ٥٠), with elementary school levels, working as laborers, drivers, or

crafts people, with monthly incomes not amounting to ١٥٠ J.D, and

parenting families that numbered above ٧ individuals, where the juvenile

was the youngest or somewhere in between.

Results also indicated that members of the sample studied enjoyed
reasonably good relation with friends and parents alike, especially with
mother. Half of the juveniles, however, reported that the motivation
behind the crimes they had committed was their friends.

Finally, two thirds of these juveniles preferred training in some
profession or other to going back to school again.



جنوح األحداث، على الرغم من تفاوت  تمعات املعاصرة خيلو من قضا ال يكاد جمتمع من ا مقدمة:
تمعات يف  رجاعهايفذلك.هذه ا إىل أسباب وراثية أو القدمي كان يتم تفسري عملية جنوح األحداث 

ت علم االجتماع احلديث اليت أرجعت اجلنوح كله إىل أس اجتماعية تتمثل بابدينية، حىت جاءت نظر
نفقات إصالح ؤولية و مسل على الدولة حتملذلكيف فشل الفرد يف التأقلم مع احمليط االجتماعي، 

تمع كفرد منتج ومدرك للمسؤولية. اجلانح لكي يعود إىل ا
ت علم االجتماع احلديث، و وقد واكب األردن هذا التطور يف معاملة األحداث اجلاحنني  طبق نظر

رمني البالغني،فتم جنوح خصص و فصل األحداث اجلاحنني عن ا حماكم وقضاة خمتصني يف قضا
األحداث فقط، ووضع قوانني خاصة لألحداث ومؤسسات خاصة لألحداث املوقوفني، وأخرى 

ال من حيثكومنيلألحداث احمل شراف خمتصني مدربني يف هذا ا التوقيف، جراءاتإ. هذا كله يتم 
وغري ذلك.للحدثالرعاية املؤسسية، والرعاية الالحقةو ، ةاحملاكمو 

لرغم من هذا االهتم جنوح األحداث، و يف واضحان هناك نقصا ال اإام الرمسي بقضا
لذلك تسعى هذه الدراسة .الدراسات اليت تتناول دراسة وحتليل واقع جنوح األحداث  يف األردن

دينو االحداث املوجحصراث اجلاحنني يف األردن من خاللىل اخلصائص االجتماعية لألحداللتعرف 
هذا املركز.١٥/٥/٢٠٠٤بتاريخ يف مركز حممد بن القاسم الثقفي لألحداث احملكومني يف مدينة إربد

لتهم املوجهة هلمإحماكمتهم و تحيتوي على أحداث جاحنني من خمتلف أحناء اململكة مت .دانتهم 
ىل اخلصائص االجتماعية مثل (الدخل، حجم اة الدراسة يف التعرف مشكلتتمثل: مشكلة الدراسة

اخل) لألحداث اجلاحنني.…الصف، األسرة،
املمكن تعميمها حول خصائص األحداث التعرف على السمات االجتماعية والتعليمية هدف الدراسة: 

حلاالت املعرضة خلطر اجلنوح.اجلاحنني من أجل  التنبؤ 
الدراسة املسحية جلميع االحداث املوجودين يف مركز حممد بن اسلوب عتماد مت امنهجية الدراسة: 

اجلداول والنسب املؤية يف عرض النتائج كما مت اعتماد القاسم الثقفي يف منطقة البارحة قرب مدينة إربد.  
ت اليت سيتم مجعها من املبحوثني من خالل استبانة موجهةليلها لتسهيل عملية املوحت اىلقارنة للبيا

قاسم الثقفي يف مدينة اربد، حيث بلغ عددهم عند اجراء حداث النزالء يف مركز حممد بن المجيع اال
.حد٦٤البحث 

ال حتدث اجنوح األحداث من املشكالت االجتماعية املعقدة خاصة وإمشكلة تعد خلفية نظرية: 
لك وضعت الدول تشريعات لذ.سلوك احلدثيفامل متداخلة تؤثر نتيجة عامل حمدد بل بسبب عو 

ألحداث حيةحلمايتهم من االحنرافخاصة  حية اخرى,من  . وحملاكمتهم ومعاقبتهم من 
دون سن الرشد الطفلحداث االردين يف قانون األ(juvenile)حدثمصطلح يعين 

اما مصطلح جنوح.)٩ص ١٩٩٧،  اهلمشري ٤٦ص ٢٠٠١شناق سنة (١٨واملسائلة القانونية وهو 



ا يف جمتمع معني (متشل أفيعين كل سلوك  و عمل خمالف للقانون واالعراف االجتماعية املعمول 
عمال املخالفة للقانون ). وعليه فان مصطلح جنوح األحداث يعين السلوكيات واأل٧١ص ١٩٨٦

و , وهذا هردنسنة) كما هو احلال يف األ١٨شخاص دون سن املسائلة القانونية (أعراف من قبل واأل
التعريف الذي سيتم تبنيه يف هذا البحث.

دون نوعان: احنراف إجيايب ويعين ارتكاب احلدث جلرم ما لسبب معني لكنالسلوك احنراف و 
كجزء من ومنافية للقيم  يعين تبين احلدث ملواقف سلبية وشاذة و احنراف سليب , و يرتك بيته وأهلهان

ون). إىل جانب ذلك هناك أحداث معرض١٩٨٣رمحنو عبد ال(جنمواالبتعاد عن بيته واهله شخصيته
ممل يقدموا على ارتكاب أي جرمية بعد لكن من احملتمل وقوع ذلك، أيلكنلالحنراف  أحداث ا

لوقوع يف االحنراف إذا توافرت الظروف الالزمة لذلك ع بني دراسات اذن مييز علماء االجتما .مهددين 
جعة على االحنراف ودراسات و تقليل الفرص والظروف املشأمنعىلإجنوح االحداث الوقائية اهلادفة 

هيل من تورط يف سلوكيات و إىل إحداث العالجية اهلادفة جنوح األ عمال خملة للقانون والقيم أصالح و
ب العامة.آواالد

والرتبية النفس خصائيني يف علمأهتمام إدراك والتعلم عند الطفل كانت جمال ن عملية اإلإ
: ومتتد من زمن املبكرةمرحلة الطفولة-١مراحل منو احلدث عل النحو التايل:(بياجية) الذي قسم مثل

مرحلة الطفولة الوسطى: -٢.أبني الصح واخلطالتمييز الطفل يتعلم سنوات، حيث ٦الوالدة حىت سن 
لطفولة مرحلة ا-٣سنني حيث يبدأ الطفل مرحلة التكيف للعيش مع اآلخرين٩-٦ومتتد ما بني سن 

سنة حيث تبدأ مرحلة التطبيع االجتماعي يف شخصية الطفل كي ١٢- ٩املتأخرة: ومتتد ما بني سن 
سنة حيث تتغري ١٤- ١٢مرحلة املراهقة املبكرة: ومتتد ما بني سن - ٤ينسجم مع احمليط من حوله 

- ١٢تد ما بني سن مرحلة املراهقة الوسطى: ومت- ٥املظاهر اجلسمية والبيولوجية واالنفعالية عند احلدث 
لنضج واالستقاللية١٨ مرحلة املراهقة املتأخرة: ومتتد ما -٦سنة حيث تتولد لدى احلدث الشعور 

.)٥٤ص٢٠٠٤مزون (ر سنة حيث تبدأ عملية اختيار املهنة والزوج ٢٢- ١٨بني سن 
احلدث أما من وجهة نظر القانون، فاحلداثة تسبق سن الرشد. وقانون األحداث األردين حدد 

نه كل شخص أمت السابعة ومل يتم الثانية عشرة من عمره، كما صنف األحداث إىل ثالث فئات هي 
سنة). هذه الفئات العمرية ١٨أقل من -١٥والفىت (،سنة)١٥- ١٢واملراهق (،سنة)١٢- ٧الولد (

ت الدفاع االجتماعي احلديثة  ن اإلدراك إلةالقائروعيت يف قانون األحداث األردين حيث مت تبين نظر
لنسبة لألحداث اوحرية االختيار شرط لرعاية  ن إليقاع املسؤولية على الفرد، لذلك مت استبدال العقوبة 

ا انوردين قشرع األفرد املأ. وقد اجلاحنني ألن احنرافهم ليس برغبتهم ولكن بسبب الظروف اليت مروا 
وقضاة وحماكم خاصة لأل ىل جانب إاي حدث دون وجود ذويه حداث متنع التعامل مععصر

).٤ص١٩٩٨خصائي االجتماعي (صايف األ



؟؟ لقد آخرينال حيدث عندحنراف إبعض األحداث حيدث والسؤال الذي يطرح نفسه هو ملاذا 
لكن مما ال شك فيه أن عملية جنوح احلدث ال ميكن ،تعددت تفسريات الباحثني يف هذا الصدد

جتماعية ونفسية وغري إقتصادية و إإمنا إىل مجلة أسباب بيئية وبيولوجية و إرجاعها إىل سبب واحد فقط و 
ارجاع عملية ان. )٨٩ص٢٠٠٢(اجلميلي ذلك، تسيطر على الفرد وجتعله يسلك سلوك االحنراف

أسباب جيب االخذ يف اإلعتبار وإمنا اغريها اليساعد غي فهمها، الوراثةاجلنوح لسبب واحد فقط مثل 
لفرد، وإىل عملية التنشئة االجتماعية يف سن الطفولة، تعود إىلاخرى   لفرد اليت قد تالبيئة احمليطة  دفع 

لتبين سلوكيات ال تتوافق و القانون. 
Clarizio,and)يف كندا، توصلاجلاحنني ألحداث ايف دراسة أجريت عن 

McCoy,منهامسات مشرتكة ان االحداث اجلاحنني يتقامسون إىل (١٩٧٠:
دون سن العاشرة. هم %٥٠(حوايل معظم األحداث ث السن: من حي

معظمهم من امن حيث اجلنس: 
ث .لذكور حيث بلغت نسيتهم مخسة أضعاف نسبة اإل

أكثر من النصف كانوا من أسر مفككة بسبب الطالق أو غياب رب من حيث االستقرار األسري: 
.األسرة

.سكان املناطق الفقرية، واملناطق الشعبيةمعظمهم كانوا من من حيث احلالة االقتصادية: 
ن هم أقل الفئات ، واليهود واليآالسود واملكسيكان هم أكثر الفئات جنوحمن حيث العرق:  ا

آ.جنوح
.بني املهاجرين للمدن أعلى منها بني أهل املدنلكنها املدن تتساوى مع الريف، : نطقةمن حيث امل

.عريض، وعضالت قوية، وجثة ضخمة، ونسبة ذكاء أقلمعظمهم يتمتع بكتف : الشخصيةمن حيث
رة، يشعر أنه أذكى من غريه، حيب و  من حيث احلالة النفسية، معظمهم ال مبال، حمبط، سهل اإل

.والنظام ورجال االمنالرعب، ويكره السلطة
اث ىل وجود صفات اجتماعية مشرتكة يف موضوع جنوح االحدإويف حبث مماثل توصل (العيسوي) 

والدين كبار يف السن، تفكك اسري، مساكن تتمثل يف كرب حجم االسرة, دخل شهري منخفض, 
صغرية، اصدقاء سوء للحدث، اىل جانب االفراط يف التدليل للحدث خاصة لالطفال االصغر ترتيبا يف 

.)٥٨ص ١٩٨٤العمر (اخر العنقود) (العيسوي 
يت يف املقام االول، يليها اما من حيث نوع اجلرم، فقد بينت عدة دراسا ت ان جرمية السرقة 

لثأر والقتل او االيذاء او هتك العرض.  املشاجرة، مث جرائم اخرى متنوعة تشمل االخذ 
ت علمية تفسر اسباب  مت عند بعض االفراد نوح اجلحاول الباحثني وضع اطار فلسفي ونظر

التايل:) على النحو٩٠ص٢٠٠٢تصنيفها من قبل (اجلميلي 



تمع نفسه، _ النظرية االجتماعية:١ وترجع اجلنوح اىل عوامل اجتماعية وانه حاصل نتاج ا
م ظروف اليستطيعون حتملها، فيلجؤوناالحداث وان بعض  اىل سلوك طرق حرمها القانون حتيط 

م. م وتلبية متطلبا لعصبمثالفاالزدحام السكاينلسد حاجا ية وتكون يرفع من حالة الشعور 
املشاكل.

ت نفسية وعاطفيةالنظرية النفسية: -٢ ضطرا ن األحداث اجلاحنني مصابون  تسبب هلم وتقول 
متقلبو املزاج بسرعة، استعداد فطري لالحنراف وللعقد النفسية. فقد بينت الدراسات ان اجلاحنيني هم

أفالم الرعب، ونبحيوعدم األمان، و لتعاسة، والغرية، واخلوف، والعزلة وناآلخرين، ويشعر ونيرفض
مما يدفعهم اىل كثرة الغياب او التسرب او ترك املدرسة، اىل صعوبة التأقلم مع اآلخرينيعانون من و 

تمع، وضعف الثقة جانب اخلوف من التعامل مع االخرين  ورفض كل أشكال السلطة يف األسرة وا
(١٩٧٦,Bihler)رتكيز الذهينلنفس، وسوء العالقات مع الزمالء، وضعف قوة ال

:املشرتكة التاليةالنفسية وقد مت يف مصر، دراسة جنوح األحداث ومت التوصل إىل اخلصائص 
لألحداث اجلاحنني: كثرة الكذب واهلروب من املدرسة والبيت، والفشل يف الدراسة والتشرد والبطالة 

جرائم والسرقة املخدرات وارتكاب زاج واستخدام وحب إيذاء اآلخرين والتخريب والشغب وحدة امل
(كامل،ضعف الذكاء والتخلف الذهين وضعف املالحظة والتفكري غري الواقعي, اىل جانب واجلنس 
١٩٨٣(.

النظرية الفردية او الوراثية: وترجع ميل احلدث للجنوح اىل اسباب وراثية او بيولوجية خارج قدرات -٣
تمع (شناق احلدث نفسه تدفعه اىل سلوكيات خملة للق ).٤٨ص ٢٠٠١انون وخمالفة لقيم اجلماعة وا

مما سبق تبني لنا خصائص األحداث اجلاحنني يف كندا وأمريكا ومصر، وهي إىل حد بعيد 
ة ومرتابطة مع بعضها البعض. لكن حىت اآلن مل يتم دراسة اخلصائص االجتماعية لألحداث  متشا

مل أن يكون هذا ا لبحث هو جزء من السعي لسد هذا النقص.اجلاحنني يف األردن، و
أما من الناحية القانونية، فقد أشار اخلرباء إىل  أن األردن قد واكب التطور يف التشريعات 
ألحداث اجلاحنني، وضمن القانون كفالة الدولة حلماية الطفولة واألمومة، ومنع املسؤولية  اخلاصة 

أفرد القانون قواعد إجرائية و ،)١٩٩٨ت (العمرات،اجلنائية عن الطفل الذي مل يبلغ سن سبع سنوا
عن العقوبة حبق احلدث، اعوضالالزمة االحرتازيةخاصة، وتبين التدابري الالزمةاحداث وحماكم خاصة

والتوجيه والتدريب الالحقة لذلك مت تبين الربامج الوقائية لألحداث املعرضني لالحنراف وبرامج الرعاية 
شراف اخصاوالدمج لألحداث اجلا هذه الربامج تعتمد .)١٩٩٩سلوك (صايف اليني ومراقيب ئحنني و

التقاليد والتعليم. وقد مت اعتماد األسرة كنواة لعملية و على فلسفة التكامل االجتماعي بني الدستور 
لتعاون مع اجلهات الرمسية واملؤسسات الرتبوية واالجتماعية. إصالح احلدث 



منهجية الدراسة
ملعلومات املطلوب مجعها هلذه الدراسة حول اخلصائص االجتماعية والتعليمية مت وضع ا ستبانة خاصة 

سنة ،وألن الرعاية املؤسسية لألحداث اجلاحنني ١٨- ١٢لألحداث اجلاحنني يف األردن للفئة العمرية 
لفصل بني األحداث املوقوفني واحملكومني اخلطرين يف مؤسسات منفصلة، فتم يف هذا  البحث  تقضي 

م فعال تنطبق عليهم أهداف هذه  دراسة األحداث احملكومني ألنه قد متت إدانتهم وحكمهم. أي أ
ر األحداث اجلاحنني املوجودين يف مركز حممد بن القاسم الثقفي لألحداث حصمت الدراسة. لذلك 

ذا املركز حيتوي . ه١٥/٥/٢٠٠٤زمن اجراء الدراسة وهو احملكومني يف منطقة البارحة يف حمافظة إربد
مت توزيع على األحداث احملكومني  هلذه الفئة العمرية ومن مجيع مناطق اململكة وليس من إربد فقط.

هداف البحث  شراف لباحث أو األخصائي االجتماعي املناوب يف املركز بعد تعريفه  االستبانة 
اون يف تعبئة االستبانة ترك له حرية وموافقة اجلهات املسؤولة يف املركز. ويف حالة رفض أي مبحوث التع

ت كل د مجع املعلومات االنسحاب من عينة البحث. وبع مت تفريغها يف منوذج خاص حبيث تكون إجا
ت هذه اإلمبحوث منسقة يف سطر واحد، ليتم بعده جتميع  ل خاصة من اجل تسهيل يف جداو جا

ت ت بصورة نسبياعرض الكما مت،  عملية املقلرنة والتحليل ب مئوية متثل التوزيع النسيب إلجا
.املبحوثني

عرض النتائج
)١جدول رقم(

توزيع أفراد العينة حسب العمر
لسنوات النسبة%العددالعمر 

١٤١٦٢٥%
١٥١٥٢٤%
١٦٢١٣٣%
١٧١٢١٨%

موع %٦٤١٠٠ا

سنة مث ١٧يف سن %٢٨سنة يليهم ١٦من أفراد العينة هم يف سن %٣٣) أن ١رقم(يبني اجلدول
.سنة١٤يف سن %٢٥سنة ١٥يف سن %٢٤

)٢جدول رقم (
توزيع أفراد العينة حسب املستوى الدراسي(الصف)



النسبة%العدداملستوى الدراسي(الصف)
ر صفصفر         ّ ّ◌◌ّ أميّ 
%١٠١٥لث-أول
%١٧٢٦سادس- رابع

%٢٩٤٦سع–سابع 
نوي- عاشر %٨١٣ين 

موع  %٦٤١٠٠ا
من %٢٦سع يليهم - من أفراد العينة هم من املستوى التعليمي سابع%٤٦) أن ٢ينب اجلدول رقم(

من املستوى %١٣لث يليهم - من املستوى التعليمي أول%١٥سادس يليهم - مي رابعاملستوى لتعلي
نوي- التعليمي عاشر .ين 

)٣جدول رقم (
توزيع أفراد العينة حسب منطقة السكن

%نسبةالالعدداسم املدينة/البلدة

%٢١٣٣عمان
%٨١٢إربد

%١٢١٩الزرقاء
%٦٩جرش

%٦٩الشونة الشمالية
%٤٦البقعة
%١٢الرمثا

%٦١٠قي املناطق
موع %٦٤١٠٠ا

من افراد العينة جاءوا من املدن الرئيسية الثالث يف اململكة %٤٤) ان ٣اجلدول رقم (يبني 
قي النسبة ((عمان قي مدن اململكة%٥٤واربد والزرقاء)، يف حني ان  (جرش ) توزعت على 

من افراد العينة.%١٠-٢والشونة الشمالية والبقعة والرمثا وغريها) بنسب ترتاوح مابني 

)٤جدول رقم (



توزيع أفراد العينة حسب تكرار اجلنوح
النسبة                  العدد       

%١٤٢٢ررمك

%٥٠٧٨غري مكرر
%٦٤١٠٠موعا

هم جاحنني %٧٨والباقي، %٢٢مل تتعدجنوحهم كررتأن نسبة األحداث امل)٤(يبني اجلدول رقم
.ألول مرة

)٥جدول رقم (
توزيع أفراد العينة حسب نوع التهمة

النسبة%العددالتهمة
%٤٢٦٥سرقة

%١١١٧هتك عرض
%٤٦إيذاء وضرر

لوفاة %٣٤تسبب 
%١٢سكر
%١٢تزوير

%١٢محل سالح
%١٢قتل

%٦٤١٠٠موعا
هتك عرض، جرمية %١١يليهم، من أفراد العينة ارتكبوا جرمية السرقة%٦٥أن)٥(يبني اجلدول رقم

لوفاة%٤هم، يليوضررإيذاء%٦يليهم والتزوير والقتل لكل من جرائم السكر%٢يليهم، تسبب 
ح.ومحل السال

)٦جدول رقم(
توزيع أفراد العينة حسب عمر األب

النسبة%العدداألبعمر



%٥٧سنة٤٠- ٣١
%١٩٣٠سنة٥٠- ٤١
%٢٢٣٥سنة٦٠- ٥١
%١٠١٥فأكثر٦١

%٨١٣متوىف
موع %٦٤١٠٠ا

ب هو بني عمر األ%٣٠سنة يليهم٦٠- ٥١من أفراد العينة عمر األب هو بني%٣٥يبني اجلدول أن
سنة ٤٠-٣١عمر األب هو بني %٧سنة فأكثر يليهم ٦١عمر األب هو %١٥سنة يليهم ٥٠- ٤١

.األب متوىف%١٣والباقي 
)٧جدول رقم(

توزيع أفراد العينة حسب عمر األم
النسبة%العددعمر األم

%١١١٧سنة٤٠- ٣١
%٢٢٣٤سنة٥٠- ٤١
%١٩٣٠سنة٦٠- ٥١
%١٠١٥سنة فأكثر٦١

%٢٤األم املتوفاة
موع %٦٤١٠٠ا

عمر األم ٣٠سنة يليهم ٥٠- ٤١من أفراد العينة يبلغ عمر األم ما بني%٣٤) أن ٧يبني اجلدول رقم (
سنة فأكثر،                              ٦١عمر األم يبلغ%١٥سنة، يليهم ٤٠- ٣١يبلغ عمر األم%١٧سنة، يليهم ٦٠-٥١بني 

ة.توفااألم م%٤والباقي 

)٨جدول رقم(
توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي لألب

النسبةالعدداملستوى التعليمي لألب
%١٣٢٠أمي



%٢٣٣٥)٦- ١ابتدائي(
%٧١١)٩-٧إعدادي(

%١١١٧)١١- ١٠نوي(
%٨١٣توجيهي
%٢٤جامعي

%٦٤١٠٠موعا
%٢٥من أفراد العينة كان املستوى التعليمي لألب ابتدائي، يليهم%٣٥أن)٨(يبني اجلدول رقم

املستوى %١٣نوي، يليهماملستوى التعليمي لألب %١٧املستوى التعليمي لألب أمي، يليهم 
املستوى التعليمي %٤يليهماملستوى التعليمي لألب إعدادي،%١١يليهمالتعليمي لألب توجيهي،

.لألب جامعي
)٩اجلدول رقم (

توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي لألم
النسبةالعدداملستوى التعليمي لألم

%١٣٣٥أمي
%٢٣٣٤ابتدائي
%٧١٣إعدادي

%١١٨نوي
%٨٦توجيهي
%٢٤جامعي
موع %٦٤١٠٠ا

املستوى %٣٤يليهممن أفراد العينة املستوى التعليمي لألم أمي،%٣٥أن)٩(يبني اجلدول رقم
املستوى التعليمي لألم %٨يليهماملستوى التعليمي لألم إعدادي،%١٣يليهم تدائي،التعليمي لألم اب
املستوى التعليمي لألم جامعي.%٤نوي، والباقي

)١٠اجلدول رقم (
توزيع أفراد العينة حسب مهنة  األب

النسبةالعددمهنة األب
%١٧٢٦عامل



%١١١٧مهين
%١٣٢٠موظف
%٧١١سائق
%٦٩جر
%٢٤مزارع

%٧١١بال
%١٢أخرى

موع %٦٤١٠٠ا
ءهم%٢٦أن)١٠(يبني اجلدول رقم موظفني،%٢٠يليهمعمال،من أفراد العينة يعمل آ

%٤يليهمجتار،%٩ليهميبالعمل،%١١يليهم ،سائقني%١١يليهم،يدوينيمهنيني%١٧يليهم
.أخرىمهن %٢والباقيمزارعني،

)١١جدول رقم (
توزيع أفراد العينة حسب معدل الدخل الشهري لألسرة

النسبةالعددمعدل الدخل األسري
%١١١٧دينار٩٩- ٥٠

%٢٩٤٦دينار١٥٠-١٠٠
%١٢١٨دينار٢٠٠-١٥١
%٧١٠دينار٢٥٠-٢٠١
%٤٧دينار٣٠٠-٢٥١
%١٢فأكثر دينار٣٠١

%٦٤١٠٠موعا
دينار، ١٥٠-١٠٠من أفراد العينة دخل أسرهم الشهري يرتاوح ما بني%٤٦أن )١١(يبني اجلدول رقم

٩٩- ٥٠يرتاوح مابنيهمدخل%١٧يليهمدينار،٢٠٠-١٥١يرتاوح ما بني هملدخ%١٨يليهم
يزيد دخلهم الشهري %٩والباقيدينار،٣٠٠- ٢٠١يرتاوح ما بنيهمدخل%١٠دينار، يليهم

.دينار٢٥١عن
)١٢(جدول رقم 

توزيع أفراد العينة حسب حجم األسرة
النسبةالعددعدد أفراد األسرة



٢٣٤-١%
٤٩١٤-٣%
٦١٦٢٦-٥%
٨١٩٣٠-٧%
١٠١٣٢٠-٩%

١٢٣٤- ١١%
%١٢فأكثر١٣

موع %٦٤١٠٠ا

حجم %٢٦يليهمأفراد،٨- ٧من أفراد العينة يبلغ حجم األسرة%٣٠أن )١٢(يبني اجلدول رقم
أفراد، يليهم ٤- ٣حجم األسرة%١٤يليهمأفراد،١٠- ٩حجم األسرة%٢٠يليهمأفراد،٦-٥األسرة

.أو أكثرافرد١٣حجم األسرة%٢يليهمفرد،١٣- ١١و، افرد٢- ١حجم األسرة إما %٤
)١٣(جدول رقم

توزيع أفراد العينة حسب ترتيب احلدث يف أسرته
النسبةعددالترتيب احلدث بني إخوانه

%٨١٣األول
%٣٠٤٦األوسط
%٢٦٤١األخري

%٦٤١٠٠موعا
لوسط،%٤٦أن)١٣( يبني اجلدول رقم ترتيبهم يف اآلخر، %٤١يليهم من أفراد العينة يقع ترتيبهم 

.ترتيبهم يف األول%١٣والباقي 
)١٤رقم (جدول

توزيع أفراد العينة حسب عدد األصدقاء
النسبةالعددعدد األصدقاء

%٣٤ال أحد
٢٣٥٥٥-١%
٤٢٤٣٧_٣%
%٢٤فأكثر٥



%٦٤١٠٠موعا

هلم ثالث إىل %٣٧يليهممن أفراد العينة هلم صديق أو صديقان،%٥٥أن)١٤(يبني اجلدول رقم
.ليس هلم أي أصدقاء%٤وكذلكهلم أكثر من مخسة أصدقاء،%٤يليهمأربع أصدقاء،

)١٥جدول رقم (
توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية ألصدقائهم

النسبةالعددمستوى العمر
%٤٧٧٤نفس املستوى

%١١١٧أكرب
%٦٩أصغر

موع %٦٤١٠٠ا
م،يف حني أن%٧٤أن)  ١٥(يبني اجلدول رقم هلم %١٧من أفراد العينة هلم أصدقاء من أترا

.م أصدقاء أصغر منهم سناهل%٩والباقيأصدقاء أكرب منهم سنا،

)١٦(جدول رقم 
صدقائهم توزيع أفراد العينة حسب معدل االلتقاء 

ألصدقاء النسبةالعددمعدل االجتماع 
%٤٥٧٠يوميا

%١٧٢٦أسبوعيا فأكثر
%٢٤ال أصدقاء

موع %٦٤١٠٠ا
صدقائهم يوميا،%٧٠أن)١٦(ني اجلدول رقميب يلتقون %٢٦حني أنيفمن أفراد العينة يلتقون 

.هم بدون أصدقاء أصال%٤والباقيصدقائهم أسبوعيا،



)١٧جدول رقم (
ثري أصدقائهم عليهم من حيث اجلنوح توزيع أفراد العينة حسب 

النسبةالعددثري األصدقاء
%٣٤٥٢نعم
%٢٨٤٤ال

%٢٤ال أصدقاء
موع %٦٤١٠٠ا

ثري عليهم من حيث اجلنوح، يف حني %٥٢ن أ) ١٧(يبني اجلدول رقم من أفراد العينة كان لألصدقاء 
ثري عليهم،والباقي%٤٤أن  .هم بدون أصدقاء أصال%٤مل يكن لألصدقاء 

)١٨( ل رقمجدو 
توزيع أفراد العينة حسب العالقة مع األب

النسبةالعددالعالقة مع األب
%٣٨٥٩جيدة

%١٨٢٨ضعيفة/سيئة
%٨١٣األب متوىف

موع %٦٤١٠٠ا

%٢٨مقابلالعينة يتمتعون بعالقات جيدة مع األبمن أفراد %٥٩أن)١٨(يبني اجلدول رقم
م   األب متوىف أصال.كان %١٣سيئة مع األب يف حني أن كانت عالقا

)١٩اجلدول رقم (
توزيع افراد العينة حسب العالقة مع االم

العالقة مع االم      العدد       النسبة
%٥٢٨٢جيدة   

%٧١١ضعيفة              
%٧٧االم متوفاة     

موع   %٦٤١٠٠ا



كانت %٧من افراد العينة يتمتعون بعالقةجيدة مع االم مقابل %٨٢) ان ١٩اجلدول رقم (يبني 
االم متوفاة اصال.%٧عالقتهم مع االم سيئة، والباقي 

)٢٠دول رقم (ج
م للمستقبل توزيع افراد العينة حسب تطلعا

نوع الرغبة           العدد             النسبة
%٤١٦٥تعلم مهنة معينة        
%٢٣٣٥مواصلة الدراسة        
موع               %٦٤١٠٠ا

من افراد العينة يفضلون الالخنراط يف سلك العمل من خالل برامج %٦٥) ان ٢٠(يبينب اجلدول رقم
.يفضلون مواصلة تعليمهم%٣٥التعليم املهين يف مراكز االصالح والتأهيل مقابل 

مناقشة النتائج
ت هذه الدراسة إىل التعرف على اخلصائص االجتماعية والتعليمية  لألحداث اجلاحنني ممن ثبتت سع

إلقامة يف مراكز إصالح األحداث. فمن حيث العمر يبني اجلدول رقم( أن )١إدانتهم واحلكم عليهم 
- ١٤يةهم من الفئات العمر %٣٩سنة، والباقي١٧- ١٦هم من الفئات العمرية من افراد العينة %٦١
من أن جنوح األحداث (Clorizo&McCoy١٩٧٠)سنة. وهذا يتماشى مع ما توصل إليه١٥

سنة ويكون أقل شيوعا بني الفئات العمرية ١٧يكون أكثر شيوعا بني املراهقني من الفئات العمرية 
رة والتمرد على األعراف والقواسنة)١٧(ففي املراهقة املتأخرةسنة.١٥ نني مييل احلدث إىل حب اإل

يكون ،وكراهية أي سلطة.فإذا ما صاحب ذلك عوامل أخرى مثل أصدقاء السوء والفقر  واإلحباط



احلدث أكثر عرضة للجنوح، ويف هذه احلالة يشعر احلدث أنه أصبح أكثر رجولة واستقالال عن األسرة 
رته من قبل اآلخرين.  واآلخرين، ومن مث من السهل إ

أن حوايل نصف أفراد العينة هم )٢(، حيث يبني اجلدول رقمالدراسيلعمر املستوىيرتبط 
من مستوى الصف الرابع %٢٦يليهم،(اي املرحلة االعدادية)من مستوى الصف السابع إىل التاسع

لصفوف الثالثة الثانوية األخرية، والباقي تتنازعه الصفوف الثالثة األوىل االبتدائية وكذلك اإىل السادس،
نية أن الفئة العمرية  خاصة وانه يف هذه هم األكثر عرضة للجنوح،سع)- (سابع١٧-١٦وهذا يعين 

املرحلة يدخل الطالب يف املراحل اجلدية من التعليم وصعوبة املناهج الدراسية لبعض االحداث اللذين 
لتايل جيب ا،)٢٠٠٢عف الرتكيز (اجلميلي يعانون من نقص الذكاء او صعوبة التعلم او ض لرتكيز على و

لالبتعاد به عن النشاطات اليت من والالمنهجية لنشاطات املنهجية يف هذا العمر ملء أوقات احلدث
ا أن تزيد عرضه احلدث للجنوح. شأ

لنسبة للتوزيع اجلغرايف فإن اجلدول رقم وح هي حاالت اجلنمن%٣٣يبني أن حوايل)٣(أما 
من مدينة %١٢يليهممن مدينة الزرقاء،%١٩يلي ذلك،بني األحداث من منطقة العاصمة عمان

قي مناطق اململكةالشماليةوالباقي يتوزع على مدن جرش والشونةإربد، أي أن حوايل ثلثي .والبقعة و
إلضافة حاالت جنوح األحداث هي يف أكرب ثالث مدن يف اململكة نظرا لرتكز معظم السكا ن فيها 

لقيم والتقاليد والرتابط األسريإىل حقيقة أن املدن الصغرية بعكس املدن ،والريف هم عادة أكثرمتسكا 
الكربى حيث يتجلى فيها التفكك االجتماعي مبختلف أشكاله بسبب الثراء، ووسائل اإلعالم املختلفة 

دة  .)١٩٨٤(جنمعرضة احلدث للجنوحوالتكوين االجتماعي للسكان اليت تدفع مجيعها إىل ز
فتبني )٤(اجلدول رقمالعينة يف وللتأكيد على اجلنوح كجزء من شخصية احلدث، مت سؤال أفراد 

وهذا مؤشر هم جاحنني ألكثر من مرة.%٢٢من أفراد العينة هم جاحنني ألول مرة مقابل%٧٨أن
ذين أصبح اجلنوح جزءا من لملكررين والإجيايب إىل حد معني من حيث تدين نسبة األحداث اجلاحنني ا

تمع. فاحلدث الذي جينح مرة واحدة قد يندم شخصيتهم ومن مث أصبحوا يشكلون عبئا على ا
تمع كفرد صاحل. لكن ويتوب ، وقد ينجح مركز إصالح األحداث يف تعديل سلوكه وإعادته إىل ا

يث يكون عالجه فوق قدرات مركز جزءا من عقليته وتفكريه حباجلنوحاحلدث املكرر قد يصبح
تمع. ان ظروف وهي طبق عليهم النظرية االجتماعية، اذن اجلزء االول من االحداث تناإلصالح أو ا

)، واجلزء الثاين، اي املكررين، تنطبق ٢٠٠٢اجتماعية معينة دفعت هؤالء االحداث للجنوح (اجلميلي،
االحداث مرجعه اعراض نفسية يعاين منها احلدث ان اجلنوح عند بعض وهي عليهم النظرية النفسية، 

لناس (كامل، نفسه  ).١٩٨٣مثل العزلة وتقلب املزاج ورفض االخرين والغرية وسوء الظن 
أن )٥(يبني اجلدول رقمحيث يرتبط خبطورة شخصية احلدث خطورة اجلرمية اليت ارتكبها، 

يليهم ارتكبوا جرمية هتك العرض %١٧يلي ذلكارتكبوا جرمية السرقة، من افراد العينة )%٦٥حوايل (



محل و زعون على جرائم متنوعة مثل السكرارتكبوا جرمية اإليذاء والضرر لآلخرين، والباقي يتو %٦
، وهذا يتماشى مع ماتوصلت اليه احباث مماثلة يف مصر وغريها (شتا القتل وغري ذلكو السالح
فقر والعوز فسره (وال يربره) الذه النسبة الكبرية إمنا يانتشار جرمية السرقة بني األحداثان . )٢٠٠٢

بسبب ورغباته فاحلرمان والفقر قد يدفعان احلدث إىل السرقة لقضاء حاجاته .مبني األحداث وأسره
لطرق املشروعة نظرا لتفكريه احمل ، والغرية من االخريندود وجهله بعواقب أفعالهتعذر احلصول عيها 

هي كانت والزالت صلت إليه عدة دراسات أجريت يف األردن من أن جرمية السرقة  وهذا يؤكد ما تو 
).١٩٨٤م(جناجلاحننيث ااألحدشيعوعا لدىكثر األ

من أفراد العينة يبلغ %٣٥أنحيث)٦(اجلدول رقميبينه فضعف الضبط االسري اما عامل 
عمر يبلغ %١٥مث،سنة١٠-٤١عمر األب ما بنييبلغ%٣٠يلي ذلك،سنة٦٠- ٥١عمر األب

- ٣١عمر األب ما بنييبلغ %٧والباقياصال،األب متوىف%١٣وحوايل ،كثراو ا سنة ٦١األب
، وهذا يتماشى متاما مع نتائج توصلت اليه عدة احباث مماثلة من ان سلطة االبوين تضعف مع سنة٤٠

ألب عن مخسني سنة،عمر افيها ن حوايل نصف أفراد العينة يزيد ). ا١٩٨٤تقدم السن (العيسوي 
ملتابعة تربية األبناءهإىل السكينة والعجز ومن مث إىل قلة الوازع الذايت عندالبوهذا سن مييل فيه ا

. كما أن  هذا السن يعين احياواملرضاإىل جانب الضعف اجلسدي كما جيب، هذا وعموم االبناء  
عند همدلال إىل درجة عدم كبح مجاحي، ا(آخر العنقود)االصغر االبناحلدث هو إمكانية أن يكون 

ا أن تتطور إىل سلوكيات جاحنة ، كما جاء يف نتائج اخلطأ أو ارتكاب السلوكيات السلبية واليت من شأ
فهذا يعين ،من أفراد العينة كان األب متوىف%١٣حقيقة ان . فإذا ما أضفنا)١٩٨٤دراسة (العيسوي 

تمع األردين حيث أن ثلثي أفراد العينة يعانون من غياب  سلطة األب يف جمتمع أبوي حمافظ مثل ا
ب السلوكيات السلبية ايلعب األب دور العمود الفقري يف بناء األسرة وتربية األبناء ومنعهم من ارتك

قد ، لذلكسنة٥٠من أفراد العينة يقل عمر األب فيها عن%٣٧ن هناك لكداخل البيت وخارجه.
غري التفكك االسري او فاق السوء أو هجرة األب إىل اخلارج أو الطالق أو إىل ر هنا يعود سبب اجلنوح 

ذلك.
من أفراد العينة يزيد %٤٥) أن حوايل٧(يرتبط بعمر األب عمر األم حيث يبني اجلدول رقم

من أفراد العينة األم متوفاة. هنا أيضا تكون األم قد %٤إلضافة إىل،سنة٥٠عمر األم فيها عن 
ل ا  وفقدت االهتمام اسن تقدمت  شابة وقوية. يقابل كانت وغري قادرة على ضبط أبنائها كما لو أ

لتايل قدسنة٥٠عنفيها من أفراد العينة يقل عمر األم %٥١ذلك بن يعود سبب اجلنوح لدى اال، و
مل يف و بسبب اغرتاب األب للع، الدى االماو بلوغ سن اليأس، للطفلإىل عوامل مثل الدالل املفرط

.)١٩٩٨، وهذا يعزز النتائج اليت توصلت هلا احباث مماثلة (صايف، اخلارج او غري ذلك



من أفراد العينة %٦٣)يبني أن ٨ملستوى التعليمي لألب فإن اجلدول رقم(عن امهية اأما 
والباقيي، األب أممن أفراد العينة%٢٠إىل جانب، دون التوجيهيكان مستوى تعليم األب فيها  

فإذا أضفنا إىل ذلك املستوى التعليمي لألم يف .جامعيحيمل شهادة الثانوية العامة أواالب%١٧
إىل ،اقل من توجيهيمن أفراد العينة املستوى التعليمي لألم %٥٥والذي يبني أن)٩(اجلدول رقم

أو فقط حتمل األم شهادة الثانوية العامة %١٨والباقي اصال، من األمهات أميات %٣٥جانب
هذه األرقام تؤكد تدين املستوى التعليمي لألبوين بني األحداث اجلاحنني وحقيقة أن ارتفاع ، فانأكثر

بسبل الرتبية احلديثة وتوفري الوالدين مستوى التعليم هذا يقلل من فرص جنوح األحداث من خالل وعي 
ا فاألم املتعلمة.لألبناء صحيا وعقليا وأكادميياديثة سبل الرعاية احل مدرسة لألبناء مبثابة ال شك أ

وهذا يتماشى متاما مع ما توصلت إليه .فاقد الشيء ال يعطيهان .تعمل على نشر الوعي بني أبنائها
.(Bihler١٩٨٦)البحوث يف جمال جنوح األحداث 

لنسبة ملهنة األب وعالقتها جبنوح احلدث فإن اجلدول رقم %٤٣حوايليبني أن)١٠(أما 
امهية وهنا تتجلى. يعلمون سائقني%٢٠إىل جانب،عامل أو مهينفيها األب مهنة العينة من أفراد

املهن هذه ائه. اضف لذلك ان طول ساعات العمل وغياب األب عن رقابة وضبط سلوكيات ابن
ا على عملية بدوره ينعكس سلبوهذا من التعليمأرفيعأتواضعة الدخل الشهري وال تتطلب مستو م

ء على .(Clarizio١٩٧٠)حبثاالجتماعية لألبناء كما جاء يفالتنشئة  قي العينة فيتوزع اآل أما 
. %٢متنوعةومهن أخرى%١١والعاطلني عن العمل%٤ة عازر لاو %٩التجارةمتنوعة مثل مهن 

ء هم موظفون،%٢٠لكن املفارقة اليت تستحق الوقوف عندها هي أن أي يتمتعون مبستوى من اآل
مثل نسبيا مي مناسب وبدخل شهري مستقر، رغم أنه ليس كبريا، وساعات عمل ليست طويلة تعلي

تون١٩٩٨(صايفيفسر ذلك ما توصل إليه.العمال واملهنيني عادة)من أن أغلبية األحداث اجلاحنني 
لضروري أن تكون أسرة احلدث.معدمة وفقرية، وليس من اسر من أسر مستقرة وعادية أي أنه ليس 

شكاله املختلفة ) ٢٠٠٢وهذا يناقض ماجاء به (شتا ،اجلانح تعاين من الفقر والتفكك االجتماعي 
يت من االسر الفقرية.  ان قضية جنوح االحداث التقتصر على من معظم حاالت جنوح االحداث 

، بينهاشرحية اجتماعية معينة دون اخرى، وامنا تطول كل الشرائح والطبقات وان اختلفت النسي فيما
.والجيوز الصاقها بشرحية اجتماعية دون اخرى

أن الغالبية العظمى من أفراد العينة)١١(يرتبط مبهنة األب مهنة األم،حيث يبني اجلدول رقم
ا متفرغة متاما لرعاية بيتها وأبنائها وال يفرتض أن تكون نسبة اجلنوح األم تعمل ربة البيت،%٨٧ أي أ

ذه الش كما مت اإلشارة عندها  يفسر ذلك ليس عمل األم وإمنا املستوى التعليمي املتدين . قدكلمرتفعة 
عمل األم ت%٤وحوايل،من أفراد العينة تعمل األم فيها موظفة%٦)، يلي ذلك٧إليه يف جدول رقم(

مما سبق ال يبدو أن عمل األم خارج يف مهن أخرى متنوعة.االمهات يعملن %١٢والباقيلزراعة،



يئة الظروف املناسبة جلنوح األحداث كما يعتقد البعضاملن وامنا هناك )١٩٩٨(صايفزل يؤدي إىل 
اسباب اخرى مثل املستوى التعليمي لالم وعدد ابنائها واعمارهم ومدى مساعدة االب هلا يف رعاية 

األمهات بنياالحداث جنوح تدين نسبةمن)١١(اجلدول رقمهيبيناضف لذلك ما . االبناء وغريذلك
من احلدثاحملافظة هناك ومراقبة سلوكيات بسبب البيئة. وقد يكون ذلكالريفيات العامالت يف الزراعة

وهذا منطقي ومعقول ويتماشى كثريا مع قبل األهل واألقارب وليس الوالدين فقط كما هو يف املدينة.
ملدينة اكثر من الريف االحباث االجتماعية يف العامل كله من ان االحنالل واجلرمية ظواهر اجتماعية ترتبط 

). ٢٠٠٢شتا (
لنسبة للمعدل الشهري للدخل من أفراد العينة %٦٤يبني أن حوايل)١٢(فاجلدول رقم،أما 

وهذا هو املعدل العام لدخل األسرة ،دينار٢٠٠- ١٠٠ما بنيلالسرة دخل الشهري معدل اليبلغ 
دينار فلم ١٠٠أما من يقل دخله الشهري عنوحده يعمل.الشهري يف األردن إذا افرتضنا أن األب

تدين ان وهذا يعين ببساطة ، %١٩نسبتهمىدينار مل تتعد٢٠٠ومن يزيد عن،%١٧نسبتهم ىتتعد
دته ال يساعد يف تفسري أسباب اجلنوح بني األحداث كما جاء يفاالسرةدخل ، )١٩٩٨غوين(أو ز

يف مراكز إصالح األحداث أن احلدث نيالجتماعيائينيريها االخصافقد أثبتت دراسات احلالة اليت جي
كل ويعيش وإمنا ألسباب أخرى مثل رفاق السوء وعوامل ،ال يسرق أو يرتكب اجلرم أو اجلنحة لكي 

ولو كان تدين الدخل سببا يف جنوح األحداث لكان من املفروض أن تزداد ).١٩٩٨(صايف أخرى
دة الدخل بعكس ما يبينه اجلدولالنسبة مع تدين التدخل وت من %٤٦أما أ ن. )١٢(رقم نعدم مع ز

فهذا هو املعدل العام للدخل يف ،دينار١٥٠-١٠٠ما بني لالسرةأفراد العينة يبلغ الدخل الشهري
اذن ال ميكن تفسري جنوح االحداث من األردن يف ظل ما مير به اآلن من ظروف اقتصادية صعبة. 

ي لالسة فقط.خالل الدخل الشهر 
من أفراد العينة يبلغ حجم %٤٤يبني أن)١٣(أما من حيث حجم األسرة فإن اجلدول رقم

افراد او اكثر. هذا يعترب دليل واضح ٧يبلغ حجم االسرة %٥٦يليهم ،أشخاص) ٦اقل من (األسرة 
بنائها، يفسر ذلك من جنوح االحداث بني اعاينتوقوي من ان االسر االكرب حجما اكثر احتمالية الن 

قوانني يف علم االجتماع تنص على انه كلما زاد حجم اجلماعة كلما ضعفت فيها العالقات االجتماعية 
كرب حجم االسرة يعين ببساطة قلة نصيب ناملباشرة وكذلك الضبط االجتماعي لسلوكيات االفراد فيها. ا

حنن نقف أمام حقيقة اذنتدريس. الاملصروف و حيث رعاية واهتمام االبوين وكذلك من الطفل فيها 
دة يف حجم  األسرة هلا عالقة مباشرة يف ميل احلدث للجنوح كما جاء يف حبوث  واضحة من أن الز

ذا الصدد مماثلة  إن كرب حجم األسرة من شأنه أن يؤدي إىل قلة .(Skolonik١٩٨٠)أجريت 
العالقة الرمسية بدال من ذلك، مما وحلول يف العالقة ما بني احلدث واألبوينوالشعور الوجداين الدفء 



الغرتاب وحلول  كقدوة حتتذى لدى بعض االبوينل منوذج حممنوذج أصدقاء السوء يشعر احلدث 
.   االحداث

حجم األسرة وحده ال يكفي لتفسري اجلنوح الذي ارتكبه ، لذلك مت السؤال احلدثلكن أحيا
من أفراد العينة يف ترتيب %٤٦يبني)١٤(جلدول رقمعن ترتيب احلدث بني إخوانه وأخواته، وا

هذا يناقض ما جاء به . يف ترتيب األول%١٣يف ترتيب األخري، مقابل%٤١الوسط، وحوايل 
) من ان ترتيب احلدث يف االسرة يلعب دورا هاما يف تفسري سلوكياته، خاصة ١٩٨٤(العيسوي 

م اال و االحداث االصغر سنا يف االسرة (اخر العنقود)  كثر ميال الرتكاب سلوكيات غري قانونية بسبب ا
الدالل املفرط.

تبني أن الطفل األول أو الوحيد عادة حيظى برعاية ) ١٤يف اجلدول رقم (إن هذه األرقام 
ألطفال الوسط حيث تقل الرعاية واإلشراف املباشر ، من الوالدينوإشراف مباشر من الوالدين مقارنة 

يرتبط بذلك أن.، خاصة اذا كانت االسرة كبرية احلجمل األخوان األصغر سناهضم حقوقه ألجوا
دة الدالل من الوالدين%٤١ م، وهذا يعين ز او ضعف من أفراد العينة هم يف ترتيب األخري بني إخوا

.رعايتهم له لسبب او الخر 
أفراد العينة من%٥٥يبني أن)١٥(فإن اجلدول رقمأما عن معدل عدد األصدقاء للحدث،

وهذا يعين أنهلم ثالثة أو أربعة أصدقاء.%٢٧يلي ذلك م صديق أو صديقان كمعدل عام،ديهل
من أفراد العينة ال يزيد عدد األصدقاء عن أربعة، وهذا ضمن احلد املعقول ألي شخص عادي.%٨٢

حمليط االجتماعي من وعليه ميكن القول أن أفراد العينة يتمتعون بعالقات صداقة عادية وجيدة مع ا
وبعيدا عن فقط)%٤(ما عدا نسبةحوهلم، بعيدا عن العزلة واالنطواء ألسباب نفسية أو شخصية

فقط).إذن حنن نتكلم عن أحداث يتمتعون بشخصية %٤(ما عدا نسبةراهقني الشللية وتكتالت امل
ألصدقاء وبناء . وهذا ية مع اآلخرينالعالقات االجتماعاجتماعية إىل حد ما من حيث االرتباط 

ة االحداث اجلاحنني من العزلة االجتماعية والعالقات ٢٠٠٢يناقض ماجاءت به (اجلميلي  ) من معا
من %٧٤الذي ينب ان ) و ١٦احملدودة والسيئة مع الزمالء. يثبت صحة ذلك االرقام يف اجلدول رقم (

هلم %٩و هلم اصدقاء اكرب سناَ،%١٧افراد العينة يتمتعون بوجود اصدقاء من نفس العمر، مقابل 
ع العينة هلم صداقات عادية ومن نفس املستوى العمري وبعيداَ عن  اصدقاء اصغر سناَ. اذن ثالث ار

من افراد العينة %٧٠) حيث ١٧الرتهيب. اما شدة او قوة هذه الصداقة فيوضحها اجلدول رقم (
صدقائهم بصورة يومية، وحوايل  ليس هلم اي اصدقاء. هذا يثبت %٤وعية, وبصورة اسب%٢٦يلتقون 

او انطوائية يعاين منها احلدث, وامنا قد تكون نوعية وجودة مرة اخرى ان القضية هنا ليست قضية عزلة
من %٥٢) حيث ان ١٨رقم(اجلدول االرقام يف هذه العالقات االجتماعية والصداقات. وهذا ماتبينه

م ببساطة اصدقاء سوء. اذن مرة اصدقائهم عريافراد العينة اقروا بتأث ليهم عند ارتكاب اجلنحة، اي ا



يلعبون اخرى املوضوع هنا ليس عزلة وضعف يف العالقات االجتماعية وامنا هي اصدقاء السوء اللذين 
الصداقة واألصدقاء تعدان أحد دور القدوة ويروجون لالحداث الرتكاب السلوكيات السلبية. اذن 

لضرورة سببا يف االحنرافاملؤثرات الرئيسية للج ، وهذا ماتوصلت اليه احباث نوح بني األحداث وليست 
.)١٩٨٣(جنم وعبد الرمحناخرى مماثلة 

حميطه األصدقاء يلعبون عادة دورا كبريا يف صياغة الثقافة الفرعية اليت يكتسبها احلدث من ان
Skolnick)من الطبقة االجتماعية اليت يعيش فيهااالجتماعي او وهذه حقيقة ليست (١٩٨٠

ملقارن يقتدي.، النه من املعروف ان  جبديدة كل قرين 
لتأكيد األصدقاءات االجتماعية التقتصر على العالق الوالدين،مع العالقة فقط بل تشمل 

من أفراد العينة يتمتعون بعالقة جيدة مع األب يف حني أن%٥٩أن)١٩(حيث يبني اجلدول رقم
م مع %٢٨ هذه العالقة الميكن تفسريها بعيدا األب متوىف أصال.%١٣األب سيئة والباقيعالقا

يتمتعون بعالقة كانوا من أفراد العينة  %٨٢حيث يتبني أن)٢٠(دول رقمعن العالقة مع االم يف اجل
م مع األم  %١١جيدة مع األم مقابل إذن غالبية .األم متوفاة أصال%٧سيئة والباقيكانت عالقا

ا مع األم األح لرغم أ م مع األبوين جيدة  أفضل منها مع األب. إذن عموما داث اجلاحنني عالقا
نفس يف اخرى دراساتوهذا ما توصلت إليه دث. سبب جنوح احلمع االبوين التفسر كثريا العالقات 

ال  حيث،ةغري مفككيأوطبيعية تون من أسر عادية يف االردن األحداث اجلاحنني %٧٨من أنا
العالقات األسرية بني األبوين من جهة وبني األبوين واألبناء من جهة أخرى هي عالقات فيها تكون 

.سبب جنوح احلدثريتفستساعد يفالالعالقات االسريةإذن.)١٩٩٦عادية (صايف
لنسبة من أفراد العينة %٦٥يبني أن)٢٠(فإن اجلدول رقمللمستقبل،اىل نظرة احلدثاما 

يرغبون مبواصلة تعليمهم األكادميي %٣٥مقابل،الكسب والعملكنهم منمتنة معينةهمرغبون بتعلم ي
إذن األحداث اجلاحنني أكثر ميوال للتعليم املهين والذي توفره مراكز إصالح .االصالحبعد ترك مركز

. ث يعانون أكثر فقد أثبتت الدراسات والبحوث أن األحدااألحداث ومؤسسات التدريب املهين جما
(كامل من غريهم من حيث العجز ن التعبري أو االنتظام يف الدراسة وصعوبة التعلم واالستيعاب

بعكس الدراسة على التدريب واخلربة عادةيعتمدمعينة، وهذا ةن امليل واضح حنو تعلم مهن). اذ١٩٨٣
Clarizio).الفهم واالستيعاب واليت تعتمد  & McCoyالقول بضرورة كنوعليه مي(١٩٧٠

دف ملء  وبنفس ،احلدثفراغ يف حياة التفعيل برامج التدريب املهين يف مراكز إصالح األحداث 
يعين غياب لكن هذا التدريب املهين جيب أال.ش منها وتستقر حياته فيهاتاعالوقت إكسابه مهنة ي

م يف التعليم من أفراد العينة يتطلعون إىل ضرو %٣٥التعليم األكادميي والذي ما زال رة إكمال مسري
ا ستقوي مدارك احلدث حول النواحي اإلجيابية  للتعليم او بعد قضاء فرتة العقوبة يف املركز واليت ال بد وأ

.)١٩٩٨نغوي(التدريب املهين



اخلالصة
الحداث اجلناح تساعد والشك يف فهم ومعاجلةاخلصائص االجتماعيةان معرفة  ذه هاليت حتيط 

املشكلة االجتماعية واليت تطول شرحية الشباب دون سن الرشد. وقد جاءت هذه الدراسة كخطوة يف 
نتائج تتماشى مع :االول.حمورين رئيسينيشكل جاءت نتائج هذه الدراسة على لقدهذا االجتاه.

ربى يف اململكة, ان غالبية االحداث اجلناح جاءوا من املدن الرئيسية والكاالحباث السابقة ويشمل ذلك 
، االبوين فيها كبار يف السن واميني او منخفضشهري وذات دخل , نسبياكبرية احلجمومن اسر

، وان غالبية سائق او عامل اومهينكاالب يعمل  اىل جانب ان مبستوى تعليم يقل عن االعدادية، 
كثري من املعتقدات السائدة احملور الثاين يشمل نتائج ختتلف مع.االحداث اجلناح ارتكبوا جرمية السرقة

) ١٧- ١٤متت يف الغرب ويشمل ذلك ان غالبية االحداث هم من فئة املراهقني (اخرىاحباثمعاو
وان ،)وليسوا مكررين(ارتكبوا اجلرمية الول مرة ،)، اقل من عشر سنواتوليسوا من صغار السن(سنة 

ويتمتع بعالقات اجتماعية وصداقات ،)ترتيب احلدث بني اخوته هو الوسط او االخري (وليس االول
وان هؤالء االصدقاء هم )سنااكرب منهواواصدقاؤه من نفس العمر (وليس،او منبوذ)معزولقوية (وليس

سبب ارتكاب اجلرمية (وليس الطالق او التفكك االسري ) بل ان غالبية افراد العينة جاءوا من اسر 
مع افضلية (، بني احلدث ووالديهاقوية مالعالقات جانب الاىل، معاعادية وتتمتع بوجود االب واالم

.)، ورغبة معظمهم االخنراط يف برامج التعليم املهين (وليس مواصلة التعليم)يف العالقة مع االمراكث
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Summary

Young people usually represent the core element, as
well as the core tool, in future development plans in
any nation. Therefore, this research was initiated in
order to examine the social characteristics and traits of
juvenile delinquents in Jordan, because this group
represents part of the future generation, and they
deserve the efforts to be examined and understood.
Thus, this research focused on the following social
characteristics: age, school level, area of residence,
frequency of criminal acts, age of parents, education,
job, income, family size, age distribution, relationships
of the juvenile with friends and with parents, and his
future outlook to school and job training. Examining
these social characteristics should enable us to
understand delinquency as a process, and, then, protect
future generation from such a threat, or at least reduce
it through better understanding towards this issue.

For this research, a questionnaire was designed
containing questions about the central characteristics
mentioned above. This questionnaire was distributed
to those juveniles confined at Mohammad Ben
Alkasem Althakafy in Barha, near the City of Irbid.
This center contains juveniles who were convicted for
the crimes they committed from all over the country.
The number of juveniles amounted ٦٤ at the time this

research was conducted. Thus, it is safe to say that
these juveniles represent all areas and social classes in
Jordan. After collecting needed data, the researcher
converted that to total number and percentage for each



social character. Final results were presented in form
of tables.
Final results can be summarized as the following:
The majority of these juveniles were:
١- Adolescents ١٦-١٤ (and not less than ten years old

as some Western researcher concluded). It seems
that parents have better care towards their young
children, or friends seem to greater affect.

٢- Most of them were going to preparatory schools.
This is the right school level for such ages.

٣- They live in the three largest cities (Amman, Irbid,
and Zarqa). This is normal because social ties and
family relations are much weaker.

٤- They committed crime for the first time, which
means that there is a good chance for rehabilitation.

٥- The most committed crime was robbery and not
serious crimes.

٦- Their parents were old (above ٥٠ years) where

illness and weakness are widely spread.
٧- Their parents had elementary school level of

education. Higher education for parents seems to
have positive impact in this regard.

٨- Their parents were mainly work as laborers, drivers,
or crafts people. Such professions leave less time
for parents to have better care for children.

٩- Their parents' monthly income is not amounting to
١٥٠ Jordanian Dinar (about $٢٢٥). This means less

money for the child needed to satisfy his needs.
١٠-Their family size numbered about ٧ individuals. If

we add this to the previous point, it explains why
robbery is widely spread among juveniles.



١١- The juvenile was usually the youngest, or

somewhere in between (and not the oldest). In this
case the child might get spoiled (on one hand) or
ignored (on the other hand).
١٢- The juvenile enjoyed reasonably good relations

with friends and parents, especially with the mother
(and not lonely or isolated). This means that he is
socially accepted.
١٣- However, most juveniles reported that their

motivation behind the crimes they had committed was
their friends. Parents might give their best efforts
towards their children, but it seems that friends have
greater influence when the child is out of home.
١٤- Most juveniles preferred vocational training while

they at the juvenile center rather than going back to
school again. Many reasons can stand behind that,
such as low intelligence, low school grades, short
temper, or other emotional problems.

Finally, it can be concluded from this research that
part of the findings were agreed with similar findings
reached by other researchers (Mainly in the Arab
World), while other findings were disagreed with
opposite findings reached by other researchers (Mainly
in the Western World).

Here again, it seems that environment around the
juvenile seems to play an important role in juvenile
delinquency. This includes culture, family ties,
neighborhood relations, child development and raring
ethics.


