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 م0222 – م0222 للسنوات تعز مدينة يف األحداث جنوح يف السائد االجتاه
 (مسحية دراسة)

أ.د.                                                                                                   
  انتكريتي انذين بهاء ثناء

  أ.د. أحـمــذ عهـي األمـيـــري           
 مقذمةان

ًُـد ادلححن فرداً ؿدمي اٍىفحءة من اًيححِة اًيفس َة ًخويل رمحمَ ومسؤوًَحثَ يف اًَِتة الاحامتؾَة، طلا فِو ًدصؽ 

ح اجملمتؽ، ومن ُذٍ األسحًَد يه الاؾخداء واًرسكة واًرشوع ابًلذي  أسحًَد من اًسَوك كري ملصوةل احامتؾَحً وال ًلُر

 وح األحداث واًـوامي املسشصة ًِح فضاًل ؾن ثيوع وهجحت هؼر اًسححثني فهيح.واًلذي... اخل. وكد ثيوؾت مضلكة حٌ

وفامي خيط اصلراسة اذلحًَة فلد ثأًفت من مخسة فعول ويه اًفعي األول وثضمن: مضلكة اصلراسة وأمهَهتح، 

 أُدافِح، حدودُح، فضاًل ؾن حتدًد املععَححت.

 اسة، ًَََ اًفعي اًثحًر وكد ثيحول إحراءات اصلراسة.أمح اًفعي اًثحين فلد ثيحول: اإلظحر اًيؼري ٌضلر 

أمح اًفعي اًراذؽ فلد مشي: هخحجئ اصلراسة ومٌحكضة املـَومحت ارلحظة ابدلححنني يف حمحفؼة ثـز وإحعحاَحت ثضميت 

م( وذكل ذلعد اًخـرف ؿىل الاجتحٍ اًسحاد يف حٌوح األحداث يف حمحفؼة ثـز مـززة 0224 –م 0222اًفرتة من )

 اإلحعحءات ابدلداول واخملععحت اًسَحهَة.  ُذٍ

أمح اًفعي ارلحمس واألخري فلد ثضمن: أمه الاس خًذحخحت اًيت ثوظَت إٍهيح اصلراسة اذلحًَة، مث ثَهتح اًخوظَحت 

 رضأن اًـالج واًوكحًة واًخأَُي ًألحداث ادلححنني ومن مث وضؽ اًسححثحن امللرتححت ًسحوث مس خلصََة.

 بانذراسة   انفصم األول:انتعريف
 أواًل:مشكهة انذراسة وأهميتها:

ًُـد حٌوح األحداث من املضالكت الاحامتؾَة ارلعرية اًيت ثخعَد الاُامتم ارلحص واًـمي اًرسًؽ مليؽ ثوسـِح يف 
ُذٍ اجملمتؽ.ومضلكة حٌوح األحداث من املضالكت اًيت ؿحهت مهنح اٍىثري من دول اًـحمل مبح فهيح اصلول املخلدمة ومح حتمهل 

املضلكة من مضحؾفحت كد جسِم فـاًل يف وكف جعةل اًخلدم واًخعور يف اجملمتؽ، وكد ػِر خََحً الاُامتم اًضدًد واًواسؽ 
صلراسة ومـحدلة ػحُرة ُحٌحح األحداث من كصي ادلِحت اخملخعة واًضخعَحت املِمتة حمََحً وؿىل مس خوى اًـحمل، " ؿَدُح 

ة خعرية ٌَمجمتؽ ". )اثذت: مضلكة مذـددة األوخَ مؤدًة إىل ثسـ ( نٌل إن مضلكة حٌوح 51: 1771حت محدًة ومـيًو
األحداث مل ًُيؼر إٍهيح هكضلكة فردًة ًسـغ األفراد كري اًراصدٍن ذي أظسح ًُيؼر إٍهيح " وؼحُرة اكذعحدًة واحامتؾَة 

 (55: 1771مرثسعة ابجملمتؽ ". )اًيعريي: 
ة اًيت جتحذَ اجملمتؽ هوهنح متس فجة األظفحل واألحداث واًفذَحن، ثكل مفضلكة حٌوح األحداث من املضالكت ادلوُ  ًر

ة املِمة يف ذيحء وثلدم اجملمتؽ.فـيدمح ىىسد األظفحل ص سحب املس خلصي فإهيح حنلق أُدافحً أخرى من ذُهنح كعؽ  اًفجة اًـمًر
رانز اًلوة املضحدة ملسرية اًثورة. طلا روافد اٍمنو ؾن اذلراكت اًس َحس َة األخرى ويف ذات اًوكت هلعؽ روافد اٍمنو ؾن م

مفن اًرضوري اًخأهَد ؿىل ُذٍ اًؼحُرة وإؾعحء ُخي الاُامتم هبح واختحذ اإلحراءات اذلحمسة واًرسًـة إلهلحذ مجحت األظفحل 
َة اًرمسَة  وص سَ اًرمسَة احملََة واًـحملَة جح م مـحةاة مالًني املـرضني ًالحنرافحت اًسَوهَة.وثؤند اًوكحاؽ واإلحعحاَحت األًو

ة من كذاء وهسحء وخدمحت حصَة  األظفحل وخبحظة دول اًـحمل اًثحًر من حِر ثوفري أرسط مذعَسحت اذلَحة اًرضوًر

                                                 
 جامعة تعز –كهية انتربية   –قسم اإلرشاد اننفسي  –ار مشاركأست 
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وثـَميَة. وأصحرت إحعحاَحت مٌؼمة اًعفوةل اًخحذـة ًألدم املخحدة " إىل أن مََحر ظفي يف اًـحمل مـرضني ٌَمجحؿة يف دول 
اًلحدمة، وححًَحً ًُعحب مجة ومخسون مََون ظفي ابألمراض ًومِحً هدِجة هلط اًلذاء"، وال اًـحمل اًثحًر يف اًس يوات 

ختخَف اًوضـَة يف اٍمين ؾن مثَالهتح من دول اًـحمل اًثحًر فال زاًت مـدالت وفِحت األظفحل مرثفـة، فِيحك أؿداد ُحاةل 
يحك كةل من ارلدمحت اًعحَة اًوكحاَة يف جمحل من األرس اًفلرية ال جس خعَؽ ثوفري مذعَسحت اذلَحة األسحس َة ألظف حًِح، ُو

رؿحًة األمومة واًعفوةل فضاًل ؾن كةل فرص اًخـَمي وازدححم اًفعول اصلراس َة ونرثة مذعَسحت اًخـَمي، وػروف أخرى 
امليحزل مـلدة حـَت مجحت األظفحل ُؾرضة ًالحنرافحت اًسَوهَة " واإلحعحاَحت جُضري إىل ارثفحع مـدالت حرامئ رسكة 

ة من األحداث فحملضلكة ححدة وثخفحمق ًومحً ذـد ًوم".)خحن:   (   14: 1771واحملالت اًخجحًر
ت اًـدًد من  وكد ثيوؾت اًـوامي املسشصة دليوح األحداث وثيوؾت وهجحت هؼر اًسححثني يف ثكل املضلكة، وكد أحًر

ذٍ اًفرتة ثيعسق ؿىل اجملمتـحت اًيت ت فهيح ثكل اصلراسحت، وابًخأهَد ال ثيعسق هخحهجِح اصلراسحت حول حٌوح األحداث ُو  ُأحًر
ؿىل اجملمتؽ اًاميين الن ٍلك جممتؽ ػروفَ ارلحظة ذَ. وكد أصحرت ذـغ اصلراسحت امللدمة ٌَيدوة اًـَمَة اًوظيَة حول ُحٌحح 

اخََة واألمٌَة ومن خالل واثاق وجسالت وزاريت اًخأمِيحت واًضؤون الاحامتؾَة واصلم(1771األحداث يف اٍمين )
ح املدسحرع وأذـحدُح اًخمنوًة ارلعرية ذكل من خالل األركحم واإلحعحاَحت  واملرافق اًخحذـة ًِح، " إىل خضحمة املضلكة ومنُو
ني واملرشدٍن يف صوارع  ألحداث مييَني مل ًخـد أنربمه سن اًسَوغ فضاًل ؾن األؿداد اًِحاةل اًيت مل ًمت إحعحهئح ذـد من املدسًو

ن اٍىصرية ؾرضة ًالحنراف واًوكوع فٌرسة ًـحمل ادلرمية"، فضاًل ؾن اصلراسة املَداهَة اًضحمةل ًؼحُرة ُحٌحح األحداث يف املد
ق حبيث ؿَمي ٌَجمـَة اًيفس َة وكدرمح ٌَيدوة واًيت أػِرت جحم املضلكة وجحم املأسحة اًيت ًـحىهيح  اٍمين واًيت كحم هبح فًر

ني واملرشدٍن َمْن مْه ُؾرضة ٌَجيوح والاحنراف. )اًيدوة اًـَمَة اًوظيَة حول ُحٌحح اآلالف من األحداث ادلححنني و  املدسًو
( وملح ُذٍ املضلكة من أمهَة هسرية وخعرة يف اجملمتؽ، فلد صـر اًسححثحن ذرضورة إًلحء اًضوء 12: 1771األحداث يف اٍمين:

 إٍهيح. طلا مفن اًرضوري ذذل ادلِود ٌَحد من ُذٍ اًؼحُرة ؿىل ذكل، وكد دًت إحعحءات حموكة األحداث ؿىل حزاًد احملحًني
وثلََي خعورهتح، كدر اإلماكن، واًخأهَد ؿىل اًـحمَني مؽ اًض سحب أن ًـَموا أٍن حوكن مضلكة حٌوح األحداث ومح دالالهتح 

ر خحهد هيمت ذَ اجملمتؽ ٌَض سحب واًَِتحت اًيت ختدم األرسة واملسؤوةل ؾن مسحؿدة اًض سحب وأرسمه، والذد من أن هذهر أخع
ـُز  من مضلكة حٌوح األحداث ُو ارلوف من ثعور ادليوح صلى األحداث إىل إحرام يف اٍِىرْب حِر "ٌس خـيص اصلاء ًو

 اصلواء" فـيد إذن ال ميىن إظالحَ وابًخحيل ًؤثر سَسَحً ؿىل اجملمتؽ. 
ح يف مدًية ثـز، وكد خحءت اًوركة اذلحًَة حمحوةل مهنح ٌَخـرف ؿىل جحم مضلكة حٌوح  األحداث ومدى اهدضحُر

وجسََط اًضوء ؿىل مسشصحهتح الاكذعحدًة والاحامتؾَة واًيفس َة ألخي حتدًدٍ وؼحُرة مـدة ٌضلراسة حبسد خعحاط 
 اجملمتؽ اٍميين، ومن مث اكرتاح اذلَول وإجيحد املـحدلة امليحس سة فضاًل ؾن س سي اًوكحًة من ُذٍ اًؼحُرة.

 :ثانيًا:أهذاف انذراسة
 -هتدف اصلراسة اذلحًَة إىل مح ًأيت:

َس يوات   -1 إحراء دراسة مِداهَة مسحَة ٌَخـرف ؿىل الاجتحٍ اًسحاد يف حٌوح األحداث يف حمحفؼة ثـز ٌو
 أ.هوع ادلُيحة / ب.حمي إكحمة ادلححن / ج.معر ادلححن / د.رمية ادلححن  -م( ومن خالل املخلريات اًخحًَة:0224 –م0222)

 اصلراسة ٌَجِحت اخملخعة وذات اًـالكة هكضورة ؿَمَة ٌُس خفحد من مـعَحهتح يف مـحدلة املضلكة ثلدمي هخحجئ ثكل  -0
 واًوكحًة مهنح من خالل ثلدمي ٍلوؿة من الاس خًذحخحت واًخوظَحت وامللرتححت.

 :ثانثًا:حذود انذراسة
حًة واسلحًة الاحامتؾَة يف حمحفؼة ثـز، ٍلؽ اًرؿ اثخحدد اصلراسة اذلحًَة ابألحداث ادلححنني من اطلهور فلط ذمن دخَو 

 م(.0224 –م 0222ومضن اًفرتة اًزمٌَة )

 رابعًا:تعريف انمصطهحات:
 Juvenileاذلدث: – 1

                                                 
  (ححةل.1531م(ُو )1772-م 1756الحنراف ٌَفرتة )ًإحٌليل ححالت األحداث امليحرفني واملـرضني 
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ف اذلدث يف اًلحهون ؾيَ يف ؿمل الاحامتع وؿمل  جضري ُذٍ اٍلكمة يف اٌَلة اًـرذَة إىل "ظلري اًسن" وخيخَف ثـًر
 اًيفس.

ؾي واًيفيس ُو " اًعلري مٌذ والدثَ حىت ًمت هضجَ الاحامتؾي واًيفيس وثخاكمي واذلدث وفق املفِوم الاحامت
 (.07: 1761صلًَ ؾيحدض اًرصد " )اًَحسني: 

* ُو " لك خشط م(1770( ًس ية )02( من كحهون رؿحًة األحداث رمق )0وكد خحء ثـًرف اذلدث يف املحدة )
َُ )مخسة ؾرش س ية( اكمةل وكت ارحاكذَ فـ اًل جمرمحً كحهوهَحً أو ؾيد وحودٍ يف إحدى ححالت اًخـرض مل ًخجحوز س ي

 الحنراف ".
 Delinquencyادليوح:  –0

لد ورد ًفغ ادلححن يف ؿدة آايت كرآهَة، إذ خحء يف اآلًة ) ( 136أمح ادليوح مفن اًيححِة اٌَفؼَة ًدل ؿىل اإلمث، ًو

َحَج أو اِعَتَمرَّ فال ُجناٌح عليه أِن َيطوف بهما ومن َتَطَوعَّ  إنَّ الَصَفا وامِلرَوَة من شعاِئر اهلل فمِن" من سورة اًسلرة:

ٍُ اإلمث.". خريًا فانَّ اهلل شاكٌر عليِم  وخحء يف اًخفسري إن ادلُيحح مـيح

ف ادليوح ذأهَ: " لك فـي ًُـحكد ؿَََ اًلحهون ادليحيئ".)اًَحسني:  (11: 1761ومن اًيححِة اًلحهوهَة فميىن ثـًر
ًُس هوؿحً من اًسَوك، وإمنح ُو ًفؼة صحمةل وس خخدرمح ًيعف ٍلوؿة مذيوؿة من اًسَوك حوكن طلا فحدليوح " 

 (114: 1746وراءُح دوافؽ ص ىت ومـحين خمخَفة". )ذَري:
ف الاحامتؾي اطلي ًلول ذَ ؿٌَلء الاحامتع فالكٌُل خيخَف  ف اًيفيس اطلي ًلول ذَ ؿٌَلء اًيفس، واًخـًر أمح اًخـًر

ف حمدد واحد ابًًس سة ملفِوم ادليوح.من ابحر آلخر طل  كل ال ميىن الاثفحق ؿىل ظَلة مـَية وثـًر
س خخدم اظعالح ادليوح ذدل إحرام األحداث ملح يف ُذٍ اًـسحرة من إسحءة ٌَعفوةل وخعأ يف اذلنك ؿَهيح، أي  ٌو

 ًًصلي اًيؼر إىل حٌوح األحداث هؼرة ختخَف ؾن حرامئ اٍىصحر.
 اذلدث ادلححن:  –1

لك حدث ُكِصغ ؿَََ من كصي اًسَعة املسؤوةل وَػَِر أمحم حموكة األحداث وُحنك ؿَََ من كصي احملوكة ُو " 
 (.10: 1751وُأدخي اإلظالحِة " )موىس: 

م(:" ًـخرب اذلدث مـرضحً ًالحنراف إذا 1770( من كحهون رؿحًة األحداث ًس ية )1وهذهر ُيح مح ورد يف املحدة )
 -حًَة:وخد يف أي من اذلحالت اًخ

ُـد من أؾٌلل اًدسول اًلِحم خبدمحت اتفِة ال ثعَح مورداً خداًي ٌَرزق. -1  إذا وخد مدسواًل، ًو
 إذا خحًط املـرضني الحنراف أو املضدصَ فهيم أو اطلٍن اص هتر ؾهنم سوء اًسرية واًسَوك وفسحد األخالق. -0
 إذا اؾخحد اًِروب من اًسُت أو املدرسة. -1
أو اًفسق أو فسحد األخالق أو اًلٌلر أو اخملدرات أو حنوُح أو خبدمة من  إذا كحم ذأؾٌلل ثخعي ابصلؿحرة -2

 ًلومون هبح.
ََ أو قَحذَ  -3 ََ أو وظََ أو ؾن سَعة أمَ يف ححةل وفحة ًو إذا اكن يسء اًسَوك خحرخحً ؾن سَعة أذََ أو ًو

و ؿىل سشِي  الاس خدالل إال ذـد اذلعول ؿىل أو اهـدام أََُخَ وال جيوز يف ُذٍ اذلحةل اختحذ أي إحراء كصي اذلدث ًو
ََ أو وظََ أو أمَ حسد األحوال.  إذن من أذََ أو ًو

 إذا مل ٍىن هل ماكن إكحمة مس خلر أو اكن ًسُت ؿحدة يف اًعركحت أو يف أمخهن كري مـدة ًإلكحمة أو املسُت فهيح.  -4
 إذا ختىل ؾيَ واصلٍ أو مل ٍىن هل ؿحاي مؤمتن وال وس َةل مرشوؿة ٌَـُش. -5

( جضري إىل:إن لك حدث ًُضسط ألول مرة يف إحدى ححالت اًخـرض ًالحنراف امليعوص ؿَهيح يف 3) واملحدة
( من ُذا اًلحهون ثلوم اًيَحذة اخملخعة ذإهذار ويل أمرٍ نخحذًة ملراكصة ُحسن سريثَ 1( من املحدة )3 – 1اًفلرات من )

                                                 
 َم(.1770) ة(ًس ي2ج4ة اًـدد )كرار ازلِورًة اٍمييَة مًضور يف ادلًردة اًرمس 
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حالت اًخـرض ًالحنراف امليعوص ؿَهيح يف وسَونَ يف املس خلصي، ويف ححةل اًخىرار أو ضسط اذلدث يف إحدى ح
( من ذات املحدة املضحر إٍهيح ثخخذ يف صأهَ اًخداذري امليعوص ؿَهيح يف ُذا اًلحهون ".)كحهون رؿحًة 5، 4اًفلرثني )

 (1م: ظفحة 0223األحداث والحئخَ اًخيفِذًة، وزارة اًـمي واًضؤون اًلحهوهَة، 

 انفصم انثاني:اإلطار اننظري
ًسححثحن يف ُذا اًفعي مح ُنخد ؾن حٌوح األحداث ذلعد اًوظول إىل مـرفة من ُو اذلدث ادلححن ومح ًدٌحول ا

 يه أس سحب ادليوح وهَف مـحدلخَ.

األحداث ؾسحرة ؾن مضلكة هفس َة كصي لك يشء ثًضأ وثخحلق هسَوك أوسحين مـني حتوكَ كواهني  ححٌحُ إن تمهيذ: 
جضجـَ وال  و ذَرات ممتثةل ذدوافؽ وححخحت ومعححل حمددة يف ػروف جسمح هفس َة، ُذا اًسَوك ال ًمت إال ؿىل مرب 

ذا املوكف ال  حىصحَ، واًسَوك ادلححن ابًخحيل ميىن فِمَ ومـرفذَ ذمح ٌسحؿد ؿىل ملحومذَ وثـدًهل وؿالخَ واًوكحًة مٌَ."ُو
ن رؤًة ؿمل اًيفس جس خوؾد ٌسدصـد حواهد اًؼحُرة من حِر هوهنح مضلكة كحهوهَة واحامتؾَة وأخالكِة وس َحس َة،أل

ثكل ادلواهد ألن ُحٌحح األحداث، وؼحُرة، يف لك اذلحالت يه أفـحل وسَوك ًخحلق ابالؾامتد ؿىل معََحت وخواص 
 (1771:53هفس َة وهفس َة احامتؾَة صلى ادلححن".)اثذت:

 -ظفحت ادلححن:
ـَد اًفرد خححنحً ؿدمي اٍىفحءة من اًيححِة اًيفس َة ًخويل رمحمَ ومس  -1  ؤوًَحثَ يف اًَِتة الاحامتؾَة.ًُ
ح اجملمتـحت وال حرثضهيح، أي إن ثرصفحثَ ثدٌحىف مؽ   -0 ًَدَصؽ ادلححن أسحًَسحً يف اًسَوك كري ملصوةل احامتؾَحً وال ثلُر

 اًلمي الاحامتؾَة واألخالكِة اًسحادة يف اجملمتؽ.
 ُيحك زالزة أمنحط راُسة ًألحداث ادلححنني:-أظيحف ادلححنني:

و ؾيَد الاؾخدايئ كري الاحامتؾي: ادلححن –1 ٌضـر اذلدث ادلححن يف كرارة هفسَ ابذلرمحن وأهَ مىروٍ وال ًفِمَ أحد ُو
و ؿدايئ ٍمتزي سَونَ ابًلسوة واًـيف وإذلحق األذى  وممترد ونثري اذلرنة كري مس خلر، ال ًثق ذأي خشط حىت واصلًَ ُو

  ًؤهسَ مضريٍ ؿىل مح ًفـي من أخعحء.ابآلخٍرن، وممترد ؿىل األهؼمة وال هيمت ابًيعححئ وال
ُيح ٍىون ادلححن ؿىل اًيلِغ من كري الاحامتؾي فِو ميَي إىل حىوٍن ؿالكحت احامتؾَة ادلححن الاؾخدايئ الاحامتؾي: –0

 مؽ اًسـغ من األفراد وخيَط هلم املودة، وهدِجة ًؼروفَ اًضخعَة واًـحاََة اًسُجة ميخحز زىوهَ مذلَد اًرأي وال ٌس خلر
و كري كحدر ؿىل حتمي املسؤوًَ ن والاهلِحد هلم، ُو خأثر رسِوةل ذآراء اآلخٍر  وكري خدي. ةؿىل ححل، ًو

يح ٍىون ادلححن كري مزتن من اًيححِة الاهفـحًَة واًـحظفِة إذا مح كورن مبن مه يف معرٍ، ادلححن املضعرب اهفـحًَح: –1 ُو
ىون كَلح كري مس خلر ميَي إىل اًـزةل واٍىآذة واً  ضـور ابًيلط، نٌل ًـحين من ارلجي اًضدًد واًضـور ابطلهد ٍو

ـزو ححًخَ إىل سوء هواايمه ضدٍ.   واذلرمحن من اذلد واذليحن وفلدان األمحن، وكحًسح مح ٌضم يف هوااي اآلخٍرن ًو
لكة.فـٌَلء ثدٌوع مضلكة حٌوح األحداث واًـوامي املسشصة ًِح ذدٌوع وهجحت هؼر اًسححثني يف ُذٍ املض-أس سحب ادليوح: 

ق اًورازة.وؿٌَلء اًيفس ٍرحـوهنح إىل ؾوامي  وحِة ثًذلي إىل اًضخط ؾن ظًر اًورازة ٍرحـون ؾوامي ادليوح إىل ؾوامي ذًَو
هفس َة.وؿٌَلء الاحامتع ًـزون األمرإىل ؾوامي احامتؾَة.وأمح أهعحر اًـوامي املخـددة فأهنم ٍرون أن ادليوح ًًذج من ثؼحفر 

ن اًسَوك أنرث من ؿحمي،أي ال  ميىن ثفسري ادليوح ذـحمي واحد فلط ذي ذأن مجَؽ اًـوامي ثَـد دورا ال ٌس هتحن ذَ يف حىٍو
 -ويف ضوء ذكل ثُلسم أس سحب ادليوح إىل مح ًأيت: .ادلححن، أي إن ثكل اًـوامي مذأثرة ومؤثرة اًواحدة ابألخرى

وحِة: –1 ويجاٍرى اًسححثون يف ؿمل The Biological Factors ؾوامي ذًَو ُيحك ؿالكة وزَلة ذني  "أنادليحيئ  ًسًَو
لِة  يف حتدًد اًسَوك  أسحس َحً و  دوراً رمٌلً ثَـد اًورازة  وأن( 14: 1761" )اًَحسني: ًإلوسحنادليوح وارلعحاط اًفزًي

ٍرحؽ حٌوح و حىوٍن اًسَوك ادلححن يف ذـغ اذلحالت. إىلكد ثؤدي  اًسَوًوحِةاًـوامي  أي إنالاحامتؾي ٌَفرد  كري
ُ ـهل ٌُضـر ابًيلط وفلدان اًثلة ابًيفس ومبن حوهل نٌل حسمَة جتهون اًعفي املعحب ذـحُحت  إىلحداث أحِحةًا األ  ٍضـرج

غ ذكل ابٍىذب واًرسكة  إىل واًيفس َة فَِجأ ةفِيح اًعفي كري ُمض سؽ ححخحثَ ادلسمَ كري مرقوب فَِ، ذأهَ ثـًو
د ًًَذلم من هفسَ وذمن حوهل.)ؾسداًـٍزز:  (112: 1752واًخخًر
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ٌَـوامي اًيفس َة  أناًسححثون يف ؿمل اًيفس ادليحيئ  ىٍروThe Psychological Factors اًـوامي اًيفس َة: –0

وس سة ثلرب من  أناصلراسحت اًـَمَة  أزسدت" وكد  ،اًيفس َة كد ًيجم ؾهنح سَوك مضحد ٌَمجمتؽ ابألمراضواًيت حمتثي 

: 1752)ؾسداًـٍزز:"واًلَق هدِجة محٍض وخربات مؤملة  واٍىآذةاًخـحسة  ادلححنني ًـحهون أهواؿحً من األظفحل%( من 73)

اجملمتؽ، فحًعفي احملروم من اذليحن واذلد  أو اآلابءمن حٌوح ُو حمحوةل ًالهخلحم من اذلدث ن مح ٍرحىصَ ، وأ(112

 من اًـعف واذليحن. اجملمتؽ هل أو األباجملمتؽ فِو ًًذلم الصـوراًي من حرمحن  وأفراد األبواًـعف كد ٌرسق من 

ةل وؿىل مضري "و مل ًيضج اكفِحً ًؤُهل ٌَحنك املزتن يف ؿالكحثَ ابطلات  أخاليقثيعوي هفس َة ادلححن ؿىل خشعَة ضـَفة ًُز

ؿىل حنو مذوافق مؽ اًواكؽ وملصول احامتؾَحً، فِو ًفلد اًلدرة ؿىل ضسط اًخـسري واًخحنك يف ُذٍ  اآلخٍرنخرصفحثَ مؽ ذ و 

 رأيوضـف اطلات صلى ادلححن وفلدان كدرثَ ؿىل ضسط ححخحثَ واًخـسري ؾهنح ثـسرياً سواًي ٍرحؽ يف . سحتاصلوافؽ واًرق 

مراحي يف اس خـداد فعري صلى اًفرد واىل خرباثَ املؤملة واضعراابت ؿالكحثَ الاحامتؾَة  إىلمدرسة اًخحََي اًيفيس 

خَ   (.00: 1751" )موىس:األوىلظفًو

حمتثي اًـوامي الاحامتؾَة ٌَجيوح يف احنرافحت اًسُجة ارلحظة، " The Social Factors اًـوامي الاحامتؾَة: –1

اًسُجة اًـحمة واملؤثرات املخسحًية ٌَسُجة اًعسَـَة. فحًسُجة ارلحظة ثخضمن اًـحاةل واملدرسة وذُجة اًـمي واًسُجة  واخذالالت

اًسُجة اًعسَـَة فذمتثي ابًسُجة امليحخِة  أمح، واًس َحس َةِة واًسُجة اًـحمة حمتثي ابًسُجة الاكذعحدًة واًثلحف  اًرتوحيَة،

تاصلراسحت اًيت  وأنرث.واًعسوقرافِة وثفوق اًـوامي الاحامتؾَة  أمهَة إىل إحعحاَحهتحادلححنني جضري  األحداثؿىل  ُأحًر

 (.22 – 15: 1761اًـحاةل " )اًَحسني:  اخذالالتوخبحظٍة 

َد ححدث ؿ حرض أو خربة ظحراة ذي ُو سَسةل مذفحؿةل مذعةل من مذلريات وؾوامي " فحًسَوك ادلححن ًُس ًو

اًخًض تة الاحامتؾَة يف حمَط اًعفي اًـحاًل، وإن لك ححةل حٌوح يه ححةل فذة حبد ذاهتح ًِح خعحاط وظفحت ؿحمة ميىن 

ح من فجحت ادليوح األخرى، وظفحت أنرث خعوظَة متزي ادلححنني ذـضِم ؾن اًسـغ  ح ؾن كرُي متَزُي

(. واًسَوك ادلححن ُو هخحج األسحًَد اًرتذوًة ارلحظتة اًيت وضأ فهيح اذلدث مٌذ ظلرٍ وخبحظة 12: 1751األخر")موىس:

ؿالكة اًعفي ذأذوًَ ومح ًدصـِح من ححالت اًرصاع الاودًيب واضعراب منو اطلات اًـََح وثفىم رواذعِح رسشد مح كد ًخـرض 

حمةل وؿدم اوسجحم اًـالكحت اًـحاََة. "وكد وخد أن ؿدد األرس ذات اًخوحَِ هل اًعفي من أسحًَد اًـلحب وثضحرب املـ

 (02: 1751ارلحظئ ذني ارس األحداث ثسَف مخسة أضـحف ؿدد أرس كري ادلححنني" )موىس: 

خحىٌلن هبم ذمح جي ـي فحًلسوة يف املـحمةل مثاًل ثؤثر يف خشعَة اًعفي فـيدمح ًفرض اًواصلان ؿىل أوالدمه سَعة خحةرة ًو

األظفحل ًفلدون اًثلة ابًيفس واًلدرة ؿىل اًست يف األمور وثلدٍر ؾواكهبح. وكد أػِرت اصلراسحت " أن ادليوح ًؼِر رضلك 

(، ففي ُذٍ املرحةل ٌضد اًفذَحن واًفذَحت ؾن اًعوق 117: 1742واحض يف ؾِد املراُلة اًوسعى واملخأخرة " )أذو اذلد: 

سَلون مقة هضجِم يف هواحٍ مذـد ن اًـالكحت الاحامتؾَة اًيت ال ثخالءم مؽ األفراد احملَعني ًو دة فِـمتدون ؿىل أهفسِم يف حىٍو

ذا ًـود إىل هون اًرتذَة واٍهتذًد مل ٍىوةا اكفِني يف ؾِد  هبم صحؾٍرن ذـدم احذَحخحهتم إىل ؾون أو مضورة اٍىصحر، ُو

ن أو الكٌُل ؾن اًسُت وثـرض اًعفي إىل املعحؾد يف اًعفوةل، وهلط اًركحذة ؿىل اًعفي ذعورة مس مترة ًلَحب أحد األذ ٍو

َـد املس خوى ارلَلي ًألرسة دور هسري يف حتدًد هوع اًسَوك ادلححن  املدرسة أو اًضحرع وخمحًعة األفراد سُيئ اًسَوك.نٌل  "ًو

د اًعفي مٌذ ظلرٍ ؿىل ارحاكب ادلرامئ و إؿدادٍ الحرتافِح أو كري ادلححن، وأخعر اًعور أن ثخوىل األرسة هفسِح ثدًر

 (.07: 1751مس خلصاًل" )موىس: 

يحك  وجضري اًسحوث واصلراسحت اًضحمةل ؾن أس سحب ادليوح إىل مسؤوًَة اًخعدع األرسي يف حٌوح األحداث، ُو

 أس سحب ؿدًدة ًخعدع األرس اطلي ًيـىس أثرٍ ؿىل اًعفي.

 " وححالت ثداؾي األرسة وثعدؾِح ميىن إحٌلًِح إىل اًفجحت اًخحًَة: 
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 أظفحل ُكل أَُِم يف اذلرب وثـرضوا إىل اذلوادث. -1

ن أو الكٌُل. -0  أظفحل محت أحد األذٍو

 أظفحل اهفعي آابؤمه رسشد اًعالق أو اًِجر أو الاهفعحل حسد اثفحق ذُهنٌل. -1

 أظُد أحد واصلهيم ابدليون أو دخي اًسجن رسشد اإلحرام أو إدمحن رب األرسة ؿىل اشلر.  -2

يحك ححالت ٍىون ًأل ذٍ اًفجحت  يذوٍن فهيح وحود محدُو ىن دورٌُل كد اخذي وخرج ؾن اًيعحق اًعسَـي ًألذوة ُو ٍو

 -يه:

ن ذـجز إثر ححدث أو مرض مس خـيص أكـدٍ ؾن اًلِحم ذدورٍ أحسن كِحم. -1  أظفحل أظُد أحد أو الك األذٍو

ظيحً ظحذلحً وثـحين أرمحهتم من أظفحل اذخىل آابؤمه ابألذوة اًضحذة فال ٌس خعَؽ مـحمةل ظفهل مـحمةل جتـي مٌَ موا -0

 األمومة اًضحذة ذمح ًؤثر يف خشعَهتم ثأزرياً سُجحً. 

ازدايد جحم األرسة ؾن اذلد املـلول حبَر ًخـذر ؿىل اًواصلٍن اإلرشاف اًفـحل واًـيحًة اٍاكفِة هبذا اًـدد  -1

خورط األظفحل يف ارلروج ؾن متحســم األسػرة  ". )أمح  (.052: 1757د: اٍىصري، فِفَت اًزمحم ًو

وكد ًًذج ادليوح ؾن ثأخر اًعفي يف املدرسة وماكذدثَ املعحؾد يف دروسَ أو ًخأخرٍ ؾلََحً ذمح ٌسشد اًرسوب 

( أحداث خححنني من 124املخىرر صلًَ واًِروب ؾن اصلوام.ووحضت هخحجئ احد اًسحوث ابن ؿحمي رفحق اًسوء كد دفؽ )

حاكب اخملحًفحت وادلرامئ ارلَلِة اخملةل ابآلداب اًـحمة واًرشف، فحألحداث %( ؿىل ار 44( حداًث وذًس سة )142ٍلوع )

ًخأثرون ررسؿة ذأظدكحهئم ورفحكِم اطلٍن ال خيخَفون ؾهنم مبزااي اًـمر واًثلحفة واملَي والاجتحُحت واألذواق.نذكل اخنفحض 

حت أظفحهلم اًرضوًرة، ذمح ًؤدي إىل ثـرض املس خوى الاكذعحدي ٌَـحاةل وفضي اًواصلٍن يف أكَد األحِحن يف ثَسَة مذعَس

ن ؿالكحت مؽ حٌلؿحت مٌحرفة،  اًعفي إىل ػروف معي ظـسة وكري مالمئة ويف وكت مصىر من معرٍ ذمح ًدِح اًفرظة يف حىٍو

ح اكًسىن يف األمخهن املزدمحة ابًساكن أو يف مٌحظق ظيحؾَة خحظة  حترم اًعفي من  وثـرضَ ًؼروف اذلَحة اًضحكة وأخعحُر

 (157: 1761اٍمتخؽ ذيـم اذلَحة املرحية. )اذلسن: 

أهعحر ُذا الاجتحٍ ٍرون "أن ؾوامي ادليوح ؿدًدة The Multiple Factorsاًـوامي املخاكمةل واملخـددة: –2

رحؽ اًسـغ اآلخر إىل ذُجة اًفرد هفسَ اًيت  وحِة وهفس َة، ٍو ومدضحزىة، ٍرحؽ ذـضِح إىل اًفرد هفسَ أي إىل ؾوامي ذًَو

ش فهيح، طلا ال ميىن رد اًسَوك امليحرف إىل ؿحمي واحد وإمنح ُو حعَةل ؾوامي خمخَفة مذفحؿةل ذـضِح مؽ اًسـغ ًـُ

سواء اكهت حسمَة آم هفس َة أم ذَثِة، إذ ميىن اًيؼر إىل اًفرد مبـزل ؾن اًسُجة وال ميىن اًيؼر إىل اًسُجة مبـزل ؾن 

خأثر ذَ" )ا  (.22: 1761ًَحسني: اًفرد فلك مهنٌل ًؤثر يف األخر ًو

 انفصم انثانث: منهجية انذراسة وإجراءاتها
يف ضوء أُداف اصلراسة فلد اؾمتد اًسححثحن املهنج اًوظفي املسحي يف إحراء دراس هتم املَداهَة ٌَحعول ؿىل 

م( ًلحًة 0222املـَومحت ارلحظة ابدلححنني يف ازلِورًة اٍمييَة )حمحفؼة ثـز(، من إحعحاَحت رمسَة ثضميت اًفرتة من )

م(، وذكل من ٍلؽ اًرؿحًة واسلحًة الاحامتؾَة، ذلعد اًخـرف ؿىل الاجتحٍ اًسحاد يف حٌوح األحداث يف حمحفؼة 0224)

ة وؾرض األصاكل اًسَحهَة اًخوضَحَة ذلحالت ادليوح.ثـز.   وكد اس خخدم اًسححثحن اًًسد املتًو
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 انفصم انرابع:عرض اننتائج وتفسيرها
 -ي من انذراسة:انجانب انميذان

ًخضمن ُذا ادلحهد ؾرض ومٌحكضة املـَومحت ارلحظة ابدلححنني يف مدًية ثـز ذػ )ٍلؽ اًرؿحًة واسلحًة الاحامتؾَة( 

م(، وذكل ذلعد اًخـرف ؿىل الاجتحٍ اًسحاد يف حٌوح 0224م ًلحًة  0222وإحعحاَحت رمسَة ثضميت اًفرتة من )

 -رض وامليحكضة ؿىل وفق املخلريات اًخحًَة:األحداث يف ُذٍ اًفرتة، وس َدٌحول اًـ

 -هوع ادليحة: –1
 أ(  هوع ادليحة -1ادلدول )

 اًس ية

 هوع ادليحة

 ذمحرسحت خًس َة كري مرشوؿة رسكة كذي
أخرى )رشوع ذلذي، 

 اؾخداء اخل...(
ة اجملموع  اًًس سة املتًو

 1.44 01 5 4 2 4 م0222

 4.1 16 12 4 11 11 م0221

 10.7 61 06 17 02 12 م0220

 14.50 123 16 02 11 12 م0221

 02.6 134 34 16 34 4 م0222

 02.24 104 23 16 30 11 م0223

 13.54 77 15 03 20 13 م0224

 %122 406 021 114 016 51 اجملموع

ة  %122 10.22 01.45 12.51 11.40 اًًس سة املتًو

 
 م0222/0224( رمس ذَحين ًوحض أهواع ادليح ٌَس يوات 1اًضلك )

أ( أن ُيحك أهواؿحً مذـددة من ادليح اخملخَفة، وًالحغ إن اًرسكة يه أنرث ادليح  -1ًؼِر من مالحؼة ادلدول )

ذٍ اًيدِجة ثخفق نثرياً 12.51( رسكة واكهت وسشهتح )016م، إذ ذَف ؿددُح )0224/  0222اهدضحرا ًألؾوام  %(. ُو

م( 1771 ذضلان ومٌحظق مذـددة ومهنح اًسودان ندراسة مػحمد )مؽ مح ثوظَت إٍهيح أحبحٌث نثرية يف ُذا املوضوع ويف

اصلراس خحن إىل أن اًرسكة ثأيت ابملرثسة األوىل من أهواع  نم( إذ جضري ُحات1771وازلِورًة اٍمييَة ندراسة اًزذَدي )

، الاؾخداء ( وهالحغ أًضحً أن ادليح األخرى )اًرشوع ابًلذي102: 1771( )اًزذَدي: 133: 1771ادليح.)مػحمد: 

%(.مث ثَهتح ادليح ادلًس َة كري 10م( ، فلد ذَلت وسشهتح )0224 – 0222( حٌحة ًألؾوام )021اخل..( كد ذَف )

%(. وكد 01.45م( أي ذًس سة )0224 – 0222( حٌحة ًألؾوام )114املرشوؿة )اٌَواط اخل...( إذ ذَف ؿددُح )

إذ إن حزوًد اًفرد ابملـَومحت  اًعحَحة وثـَميَ األًفحظ اًـَمَة  ٍرحؽ ُذا إىل هلط يف اًرتذَة واًثلحفة ادلًس َة ٌَحدث،
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املخعةل جبسمَ وإهسحذَ اًخـحًمي اصلًًِة واملـحًري الاحامتؾَة واًلمي األخالكِة ًِح دور يف اًوكحًة من أخعحء وخمحظر اًخجحرب 

(.وخحءت حٌح اًلذي ًخحخي آخر 22: 1771ادلًس َة كري املسؤوةل وحىوٍن اجتحُحت سَمية حنو األمور ادلًس َة.)كحمس:

%(.نٌل وهالحغ 11.40( حٌحة وذًس سة )51م( ُو)0224 – 0222مرثسة إذ ذَف ؿددُح ٌَس يوات اًس خة املحضَة )

م( كد اكهت ذمزية يف نرثة ؿدد ادليح كِحسحً ابًس يوات اًيت كصَِح واًيت ذـدُح إذ ذَف 0222من ادلدول أؿالٍ إن ؿحم )

( حٌحة أي ذًس سة 104م( إذ ذَف ؿدد ادليح فهيح )0223%(. مث ثَهتح س ية )02.6س سة )( حٌحة أي ذً 134ؿددُح )

م( إذ ذَف ؿدد ادليح املسجةل يف ٍلؽ اًرؿحًة واسلحًة الاحامتؾَة يف مدًية 0224%(.مث ثَهتح اًـحم )02.24)

اًلواهني اًيت جضدد من %(. وكد ًـزى ُذا الاخنفحض إىل اذلزم واًضسط وإظدار 13.54(حٌحة، أي ذًس سة )77ثـز)

مـحكصة اخملحًف.وىرى إن اًلحًسَة اًـؼمى من ادليح يه اًرسكة" إذ ثـزى اًرسكة إىل اًـوامي الاكذعحدًة فواكؽ ُأرس 

األحداث الاكذعحدي ثـُس ذمح ًدفؽ األرس إىل معي أذيحهئح ٌَسحر ؾن ًلمة اًـُش ذمح ًـرض األحداث ٍاكفة مؼحُر 

وثـرضَ إىل الاحنراف، فال حيعي اذلدث ؿىل اًـمي اطلي ًدٌحسد ومعرٍ اًزمين ذمح ًدفـَ الاس خلالل يف سوق اًـمي 

ذا أًضحً مح أندثَ دراسة خحن ؿحم) م(، 1771ٌَرسكة حمحوةل ايبسة مٌَ ٌَحعول ؿىل مح ميىن ًسد رمق اًـُش. ُو

در من ُأرس وضـِح الاكذعحدي م(إذ أصحرات إىل أن ُيحك وس سة ؿحًَة من ادلححنني ثيح1771)يودراسة خحن واًرس ور

 (21: 1771:ي()خحن واًرسور 01: 1771مذدين.)خحن:
 ب( -1ادلدول )

 األظفحل املـرضون ٌَجيوح )املرشدون( ملسمني حبسد اًس يوات و اًًسد املتوًة

ة اجملموع ثفىم ارسي قَحب األب ظالق ًدمي اًس يوات  اًًس سة املتًو

 11.14 43 06 2 2 07 م0222

 5.43 13 5 - - 6 م0221

 12.57 07 13 - 3 7 م0220

 12.51 01 01 - - - م0221

 11.05 04 12 - 0 12 م0222

 7.0 16 10 - - 4 م0223

 11.00 00 11 - 0 7 م0224

 174 126 2 11 51 اجملموع
122% 

ة  %122 33.12 0.22 4.41 14.01 اًًس سة املتًو
 

 
 (0اًضلك )

 م0224-0222َس يوات رمس ذَحين ًوحض املـرضون ًالحنراف ٌ 
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م ًلحًة 0222ب( أؿالٍ ًخضح أن ؿدد املـرضني ًالحنراف من األحداث ٌَفرتة من  -1من مالحؼة ادلدول )

و ؿدد ًُس ابًلََي وكد ثفحوثت ححالت اًدرشد واكن أؿىل ؿدد ًِح رسشد 174م ذَف)0224 ( مـرض ًالحنراف ُو

ة ذَلت ) ( حدث مـرض ًالحنراف أي ذًس سة126اًخفىم األرسي ُو ) %(، ثَهيح األحداث األًخحم إذ ذَف 33.12مجًو

ح)51ؿددمه ) ة ملداُر %(، مث ًَهيح األحداث من أذوٍن مٌفعَني رسشد اًعالق حِر 14.01( حدث أي ذًس سة مجًو

ح )11ذَف ؿددمه ) ة كدُر ( 2%(، وخحء األحداث ذمن ًـحهون من قَحب األب ذـدد)4.41( حدث أي ذًس سة مجًو

م( اكن ؿدد املـرضني ًالحنراف هسري كِحسح 0222%( نٌل هالحغ من ادلدول أن س ية ) 0.22)أحداث أي ذًس سة

ح )43ابًس يوات اًيت ثَهتح إذ ذَف ؿددمه) ة ملداُر  %(.11.14(حدث أي ذًس سة مجًو

إذ  واحامتؾَحً  –هفس َحً  –ُوثـد األرسة يه اًوحدة الاحامتؾَة األسحس َة املسؤوةل ؾن حرذَة وثًض تة اًعفي حسمَحً 

 هتئي هل وسحاي إؿدادٍ ٌَحَحة ومعََة ثأكَمَ احامتؾَح مؽ ذلِة املؤسسحت الاحامتؾَة اًرمسَة وكري اًرمسَة.

وكد ٍرحؽ سشد اًدرشد إىل ثعدع اأُلرس اطلي ًيـىس أثرٍ ؿىل اذلدث مصحرشًة وخبحظٍة ثـرض اذلدث ًفراق أحد 

ىل هفسُذَ فِجد ظـوذة يف اًخوافق اًيفيس والاحامتؾي يف حِحثَ واصلًَ هوفحة األب أو األم أو لكهيٌل مثاًل ذمح ًؤثر ؿ

وخبحظٍة ؾيدمح جيد اذلدث أن أمَ كد حزوحت زرخي أخر مرًة أخرى أو اًـىس فِجد ظـوذة يف اًخوافق مؽ زوخة األب 

 (. 157: 1761( )اذلسن:14: 1761)اًَحسني:ذمح ًدفـَ إىل حرك املزنل واًدسىؽ يف اًضوارع.

اسحت واألحبحث يف اًـَوم اًسَوهَة إىل أمهَة ثكل اًوحدة األسحس َة يف حتدًد خشعَة اًفرد وسَوهَحثَ وجضري اصلر 

ُس ذكل وحسد، ذي ثذُد  األرسة ثأزرياًعسَـَة واملرضَة، وأن  يف حىوٍن خشعَة اًعفي ثسدأ من كصي والدثَ ًو

األمومة اٍاكمةل يف اًزوخني كد ثوخد كصي اًزواج ذـغ اصلراسحت إىل أذـد من ذكل إذ جضري إىل ؾيحدض األذوة اًعحذلة و 

( نٌل 112: 1750هفسَ وثلوم ؿىل أسحس اًخوافق والاوسجحم ذني اًزوخني واإلؿداد ًِح يف اذلَحة اًزوحِة.)ؾسداًـٍزز: 

 ةاألرس أن جسَح اًزوخني ابًـمل واملـحرف وحعوهلم ؿىل مس خوى ثـَميي مفِد ًُـد من رشوط اإلؿداد اٍاكيف ًخىوٍن 

: 1771:آخرونفصـغ اصلراسحت جضري إىل اًـالكة اصلاةل ذني املس خوى اصلرايس ٌَواصلٍن وُحٌحح األحداث. )ؾوض و 

ة، ذمح ًدفؽ 07 ( أو كد ٍىون ًسوء اذلحةل الاكذعحدًة ألرسة اذلدث وفضي اًواصلٍن يف ثَسَة مذعَسحت أظفحهلم اًرضوًر

( ؿىل أن ػروف 1771وثؤند دراسة كحمس وؾسد هللا ) اذلدث إىل إجيحد وس َةل سِةل وكري مرشوؿة ٌَىسد.

اًراُسة يف جرشد  األس سحبميىن أن جضلك أحد  ألمهَهتحادلححنني الاكذعحدًة وحِحهتم املـُض َة مذدهَة فِيي   األحداث

 ( 05: 1771وابًخحيل حـَِم ؾرضة ًالحنراف واًوكوع يف مسدٌلؽ ادلرمية.)خحن وؾسد هللا: األظفحلوجسول نثري من 

ٌَحدث وؿدم ثعمني ححخحثَ ورقسحثَ ذمح ًدفـَ إىل اٍهترب من املزنل ابحثحً ؾن وس َةل كري  األرسةإن إٌُلل 

واايثَ. أو كد ٍرحؽ اًسشد إىل ؿدة ؾوامي جسحمه جممتـة يف ثـرض اذلدث  مرشوؿة ًخعمني رقسحثَ وححخحثَ ُو

من األب وأفراد اجملمتؽ، فِو ًًذلم الصـوراي من  ًالحنراف.فضاًل ؾن هون اذلدث احملروم من اذلد واذليحن كد ٌرسق

( إضحفة إىل مح ذهر أؿالٍ كد ٍىون اذلدث كري كحدر 00: 1761حرمحن األب أو اجملمتؽ هل من اًـعف واذليحن.)اذلسن: 

َد ححدث ؿحرض 17: 1751ؿىل ضسط اًخحنك يف دوافـَ ورقسحثَ )املـروف:  (، ونٌل هـرف أن اًسَوك ادلححن ًُس ًو

                                                 
 :ًـد اذلدث مرشداً إذا- 

 وخد مدسوال يف األمخهن اًـحمة أو ثَعيؽ اإلظحذة ابدلروح أو اًـحُحت أو اس خـمي اًلش هوس َةل ٍىسد ؾعف ازلِور ذلعد اًدسول. -

 س يوات. 3محرس مذجوال رمية )ظسف األحذًة، ذَؽ اًساكٍر...اخل( ثُـرضَ ٌَجيوح واكن معرٍ اكي من  -

 مل ٍىن هل حمي إكحمة مـني أو اختذ األمخهن اًـحمة مأوى هل. -

 مل حىن هل وس َةل ٌَـُش أو ًُس هل ويل أمر أو مريب. -

ََ أو املاكن اطلي وضؽ فَِ ذدون ؿذر مرشوع. -  حرك مزنل ًو
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ُو سَسةل مذفحؿةل مذعةل يف املخلريات يف ؾوامي اًخًض تة األرسًة والاحامتؾَة يف حمَط اذلدث، وأن ٍلك ححةل ذي 

 (11: 1761()اًروايح: 13: 1761حٌوح، حبد ذاهتح، فّذة ًِح خعحاعِح املمزية.)إزراُمي: 

 ملسمة حبسد اًس يوات ووس هبم املتوًةادلححنني و املـرضني ٌَجيوح األحداثج(  -1ادلدول )

 اجملموع ؿدد املـرضون ٌَجيوح ؿدد ادلححنني اًس ية

 66 43 01 م0222

 31 13 16 م0221

 112 07 61 م0220

 104 01 123 م0221

 160 04 134 م0222

 122 16 104 م0223

 101 00 77 م0224

 602 174 406 اجملموع

ة  %122 01.57 54.01 اًًس سة املتًو

 

 
 (1اًضلك )

 م0224-0222ادلححنني واملـرضني ٌَجيوح ٌَس يوات  األحداثرمس ذَحين ًوحض 

َس يوات  األحداثج( أن ؿدد  -1ًخضح من ادلدول ) م 0224-0222ادلححنني واملـرضني ٌَجيوح جممتـة ٌو

 س هتحن هبح.% من املـرضني ٌَجيوح ويه وسد ال ٌ 01.57% مهنم من ادلححنني ومهنم 54.01( حداًث 602ذَلت )

                                                 
  َني ٌَس يوات اًسحذلة )أي اضـني حتت اًرؿحًة واسلحًة الاحامتؾَة" وال جضمي ؿدد املرحُذٍ األركحم جضمي فلط األحداث اصلاخَني جملمؽ اًرؿحًة واسلحًة الاحامتؾَة "أي أهنم و

 /ب(.1/أ ومَحق 1-م(، وال جضمي أًضحً ؿدد ارلحرخني من اجملمؽ الىهتحء حمىومِهتم )اهؼر مَحق 0222كصي س ية
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 حمي إكحمة ادلححن: –0
 (0ادلدول )

 حمي إكحمة ادلححن

 حمي إكحمة ادلححن اًس ية

 اجملموع وسط ثـز صٌلل ثـز حٌوب ثـز رشق ثـز قرب ثـز

 66 10 03 15 01 11 م0222

 31 3 16 7 12 5 م0221

 112 14 15 17 01 13 م0220

 104 17 12 03 07 17 م0221

 160 11 36 12 04 11 م0222

 122 14 24 13 02 05 م0223

 101 7 21 05 16 02 م0224

 602 126 041 144 131 116 اجملموع

ة  %122 11.12 11.45 02.13 16.11 14.53 اًًس سة املتًو

 

 
 (2اًضلك )

 م0224 -0222رمس ذَحين ًوحض حمي إكحمة ادلححنة ٌَس يوات 

( 041اًيت ٍىرث فهيح ادليوح، إذ ذَف ؿدد ادليح فهيح ) ( أن صٌلل ثـز يه من أنرث امليحظق0ًخضح من ادلدول )

%( .وهالحغ أًضحً أن امليحظق اًيت ارثفؽ فهيح ؿدد 11.45م(، أي ذًس سة ) 0224 – 0222حٌحة يف اًس يوات )

%(. ثَهتح رشق ثـز،إذ 02.13( حٌحة، أي ذًس سة )144ادليح رضلك واحض يه: حٌوب ثـز، إذ ذَف فهيح ؿدد ادليح )

(،أي ذًس سة 116%(. مث ثَهتح قرب ثـز، إذ ذَف فهيح ؿدد ادليح )16.11(،أي ذًس سة )131ؿدد ادليح ) ذَف فهيح

( حٌحة ٌَس يوات 126%(.أمح وسط ثـز فلد اكن ؿدد ادليح فهيح أكي ؿدداً من امليحظق األخرى، إذ ذَلت )14.53)

 (.11.12م( وذًس سة ) 0224 – 0222)

حظق مـَية دون األخرى إىل اًعسَـة اصلميلرافِة ٌَميعلة، وابألخط صٌلل وكد ٍرحؽ سشد نرثة ؿدد ادليح يف مٌ

سة وجمحورة من مٌحظق كروًة سححََة هكيعلة رشؾد واًخـًزة ومن املـروف أن ُذٍ امليحظق ٍىرث فهيح  ثـز فِيي كًر

ف إىل  املدًية سشصحً إصاكل اًـيف واًـدوان فساكن مٌعلة صٌلل ثـز مٌحدٍرن من ُذٍ امليحظق، إن ٌَِجرة من اًًر

ذا مح ًخفق مؽ هخحجئ اصلراسحت األحٌسَة  واًـرذَة ندراسة خحن ) ( واًيت أندت أن 1771راُسحً يف ازدايد ؿدد ادليح ُو

ف إىل املدًية ثُـد إحدى اًـوامي اًراُسة يف احنراف األحداث  يف اٍمين أًضحً.)خحن:   ( 01: 1771اًِجرة من اًًر
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ًساكن، ونرثة رفحق اًسوء واطلٍن ال خيخَفون ؾهنم مبزااي اًـمر واًثلحفة واملَول والاجتحُحت نٌل إن األمخهن املزدمحة اب

أو األنرب س يحً من اذلدث، ونرثة فرص الاخذالط مـِم، ووحود امللحيه ووسحاي اإلؿالم اخملخَفة. فضاًل ؾن أن ازدايد 

سحرش ؾن ُذا اًـدد اٍىصري يف األرسة ذمح ًفَت زمحم جحم األرسة ؾن اذلد املـلول ذمح ًخـذر ؿىل اآلابء اإلرشاف امل 

خورط األظفحل يف ارلروج ؾن متحسم األرسة.)اًَحسني:  (162: 1761( )اذلسن: 22: 1761اًس َعرة ؿىل أظفحهلم ًو

أمح اخنفحض ؿدد ادليح يف وسط ثـز فلد ٍرحؽ إىل هون امليعلة اكرب إىل اًخحرض واًخفذح ونرثة ؿدد املدارس 

ة.واملؤسسح  ت اًخـَميَة اًرتذًو

 معر ادلححن: –1
 معر ادلححن (1ادلدول )

 اًس ية
 معر ادلححن

 ( س ية10 – 5من )

 معر ادلححن

 ( س ية مفح فوق11من )
 اجملموع

 66 54 10 م0222

 31 14 15 م0221

 112 60 06 م0220

 104 76 06 م0221

 160 10 132 م0222

 122 71 31 م0223

 101 77 00 م0224

 602 312 112 عاجملمو 

ة  %122 40.16 15.40 اًًس سة املتًو

 
 (3صلك )

 م(0224 – 0222رمس ذَحين ًوحض معر ادلححن ٌَس يوات )

(س ية، فٌالحغ أن ؿدد ادليح 11( أن ؿدد ادليح ٍزداد لكٌل ارثفؽ معر ادلححن وجتحوز اًـمر )1ًؼِر من ادلدول )

%(، 40.16( س ية مفح فوق،أي ذًس سة )11ؾٌلر )( حٌحة حعَت يف األ312م ذَف ) 0224/ 0222ٌَس يوات 

( حٌحة أي ذًس سة 112( س ية،إذ ذَف ؿدد ادليح فهيح )10 - 5ملحرهة ذأؿداد ادليح اًيت حعَت يف األؾٌلر )

ذا ًخفق مؽ هخحجئ اٍىثري من اًسحوث واصلراسحت اًيت جضري إىل أن األحاكم ادليحاَة أنرث ص َوؿحً ذني 15.40) %( ُو

( أن أؿداد 1( نٌل هالحغ من ادلدول )102: 1771حدًة ؾرش واًثحمٌة ؾرش من اًـمر.)اًزذَدي: األحداث ذني اذل

م( إذ 0222ادليح ًدٌحسد ظرداًي مؽ اًـمر، إذ ٍزداد اًـدد لكٌل ارثفؽ معر اذلدث، ابس خثٌحء ادليح اًيت حعَت يف ؿحم )

ة يف حني ذَف ؿدد ادليح اًيت حعَت يف ( حٌح132( س ية ُو )10 – 5ذَف ؿدد ادليح اًيت حعَت يف األؾٌلر )
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( حٌحة. وميىن أن ًـزى ازدايد ؿدد ادليح يف فرتة املراُلة إىل أن مِي املراُق حنو ادليوح 10مفح فوق ُو ) 11األؾٌلر 

ًُـد من املضالكت اًراُسة يف ُذٍ اًفرتة اًزمٌَة من معر اذلدث، ففي املراُلة كد ال ًخوافر اًخيؼمي اًعحَح ألوكحت 

اًفراغ صلًَ، ذمح ًدفؽ ذَ حنو اًضوارع إلرضحء رقسحثَ واًيت كد ثخعور فامي ذـد إىل أسحًَد ؿدم اًخوافق الاحامتؾي.فضاًل 

( إن مـؼم اصلراسحت أػِرت أن 17: 1751ؾن سِوةل اًخأزري ؿىل املراُق واس خلالهل ًخيفِذ أمور نثرية. )املـروف: 

سَف ادليوح ًؼِر رضلك واحض يف ؾِد املراُلة  ة ٌضد املراُق ؾن اًعوق ًو اًوسعى واملخأخرة،إذ يف ُذٍ اًفرتة اًـمًر

مقة هضجَ يف هواح مذـددة،فِـمتدون ؿىل أهفسِم يف حىوٍن اًـالكحت الاحامتؾَة اًيت ال ثخالءم مؽ األفراد احملَعني هبم 

ذا ًـود إىل55: 1764صحؾٍرن ذـدم احذَحهجم إىل ؾون أو مضورة اٍىصحر )ذَري:   هون اًرتذَة واٍهتذًد مل ٍىوةا (، ُو

(،  فضاًل ؾن هلط اًركحذة ؿىل اًعفي ذـحمٍة ًلَحب احد األذوٍن أو 17: 1751يف ؾِد اًعفوةل )املـروف:  اكفِني

 ( 21: 1761()اًَحسني:1761:161الكٌُل ؾن املزنل وثـرضَ ٌَمعحؾد يف املدرسة وخمحًعة رفحق اًسػػوء.)اذلسن: 

( ؿىل أمهَة اإلًـحز املسحرش ٌَحدث من داخي حٌلؿة اًعداكة أو من خحرهجح 1771ذدر )وكد أندت دراسة خحن و 

ق مرحـي ؿىل ضـف وهضوج  خشعَة اذلدث ادلححن وكحذََخَ ًإلحيحء والاوس َحق حنو  وكري مصحرش من حٌلؿة أو فًر

و ذـَد ؾن ثوحهيحت األرسة أو  إرشاف املـيَني من اٍىصحر اًسَوك  اًال سوي، نٌل أن كضحء أوكحت اًفراغ ٌَحدث ُو

د من األحداث يف اٍمين.)خحن وذدر:   ( 17: 1771ميىن أن ٌضلك حرذة خعسة الحنراف مًز

 رمية ادلححن: –2
 ( رمية ادلححن 2خدول )

 اًس ية
 رمية ادلححن

 اًًس سة املتوًة اجملموع ؿحظي جيمؽ ذني اصلراسة واًـمي ًـمي ظحًد

 12.46 66 11 - 4 27 م0222

 4.21 31 16 1 0 10 م0221

 11.13 112 21 - 11 36 م0220

 13.07 104 07 - 01 54 م0221

 00.27 160 55 5 11 63 م0222

 15.26 122 25 2 17 52 م0223

 12.46 101 01 0 7 67 م0224

 602 044 12 61 241 اجملموع
122% 

 %122 10.06 1.52 7.61 34.17 اًًس سة املتوًة
 

 
 (4اًضلك )

 (م0224 – 0222 ًوحض رمية اذلدث ٌَس يوات )رمس ذَحين
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( خححنحً، 241( أن أنرث ادليح حدزت يف ظفوف اًعَسة إذ ذَف ٍلوع ادليح ذمن مه ظَسة )2ًخضح من ادلدول )

ًل ُذا اًرتثُد من ادلححنني مه اًـحظَني، إذ ذَف 0224 – 0222%(، وذكل ٌَس يوات )34.17أي ذًس سة ) م( ًو

%(، مث ثَهتح ادلححنني اًـحمَني، إذ ذَف 10.06م(، أي ذًس سة )0224 – 0222يوات )( ٌَس  044ٍلوع حٌحِم )

%(. يف حني اكن ٍلوع األحداث ادلححنني ذمن جيمؽ ذني اصلراسة واًـمي 7.61( حٌحة أي ذًس سة )61ٍلوع حٌحِم )

حالت ادليوح ؾيد %( ومه أكي وس سة من ادلححنني.وكد ٍرحؽ أس سحب ازدايد ح1.52( خححنحً، وذًس سة )12ُو )

اًعالب، إىل املدرسة اًيت مل ثأخذ دورُح اًعحَح يف ثوحَِ وإرصحد اًعحًد حنو اًسَوك الاحامتؾي اًعحَح، وؿدم 

ثفِمِح ٌَمضالكت اًشس َعة اًيت ًخـرض ًِح اذلدث واًيت كد ثخعور إىل ادليوح، وؿدم ثـحون املدرسة مؽ ؿحاةل اذلدث أو 

راس َة اًيت ًخَلحُح اذلدث.فضاًل ؾن ححخة اذلدث ألحد األذوٍن أو لكهيٌل حىون ذات أثر كد ٍىون اًسشد يف امليحجه اصل

 (05: 1753فـحل يف لك وخَ من أوخَ اًـمي املدريس.)ؾرمي: 

وكد اثضح يف اًس يوات  األخرية ٌَمض خلَني واملخخععني ذـمل اًيفس وذرتذَة اًًيشء أن ٌَمدرسة وػَفة احامتؾَة 

ػَفة األرسة اًثلحفِة، فِيي ًُست ؾسحرة ؾن جحرات ٌضلراسة وثالمِذ ثخَلى اًـمل إذ جبحهد ذكل، ال ثلي أمهَهتح ؾن و 

ق مح خيَلَ من  ُيحك ؿدة أوخَ ًٌَضحط الاحامتؾي اطلي ميىن اًخالمِذ من اندسحب املـحًري الاحامتؾَة اخملخَفة ؾن ظًر

َة اًخـَمي يف حِحة اإلوسحن اٍميين، اًزتمت اصلوةل ذخوفري مواكف احامتؾَة مذيوؿة يف ذيحء خشعَة اًفرد الاحامتؾَة. وألمه 

اًخـَمي األسحيس ٌَجمَؽ وخفغ وسد األمِة إىل اًيعف وإًلحء اًفوارق ذني اطلهور واإلةاث، ومن أخي ذكل ثوسـت 

ذا الازدايد ػِرت اصلوةل يف إوضحء املدارس الاذخدااَة واملـحُد اًخـَميَة وابًخحيل ازدايد جحم أؿداد اًخالمِذ وهدِجة ًِ

 (                              11: 1771اًـدًد من املضالكت والاضعراابت اًسَوهَة اكًِروب من املدرسة.  )ابُحرون: 

ًخضح أن اصلور األنرب ًلؽ ؿىل األرسة واملدرسة يف جتيُد وحٌلًة األحداث من الاحنراف، فـيدمح حُيس يح يف حرذَة 

 خجَ إىل الاحنراف. وثـَمي اذلدث فإهَ ال ً 

َس يوات ) م(،  0224 – 0222ومن خالل الاظالع ؿىل جسالت ححالت ادليوح احملحةل إىل حموكة األحداث ٌو

 -اثضح أن ؾوامي ومسشصحت ادليوح ثـود إىل مح ًأيت:

نرب س يحً مهنم، أنزنول األظفحل إىل سوق اًـمي يف سن مصىرة والاخذالط مبن مه  اًـوامي الاكذعحدًة، -1

 ف اصلخي اًضِري ًألرسة، وسِوةل اذلعول ؿىل اًرحب ذسـغ األؾٌلل.وضـ

وخبحظٍة اًـحدات واًخلحًَد املوروزة ارلحظتة هكسأةل اًثأر ومحي اًسالح واًرشوع ابًلذي  اًـوامي الاحامتؾَة، -0

درس َة اكًِروب من واًخأزري اًسَيب ًوسحاي اإلؿالم اًسمـَة واملراَة. فضاًل ؾن اًسُجة امل والاخذالط زرفحق اًسوء،

ف إىل أاملدرسة وؿدم  خذ املدرسة صلورُح اًعحَح يف إؿداد ادلَي وثًضثذَ اًخًض تة اًعحَحة.فضاًل ؾن اًِجرة من اًًر

 املدًية.وضـف اًوازع اصلًين واًلميي وارلَُلي.

ـاكسحهتح اكًخفىم األرسي رسشد اًعالق أو اًرتمي أو ارلالفحت األرسًة املس مترة واه اًـوامي األرسًة، -1

اًسَسَة ؿىل األظفحل وسوء املـحمةل والاضعِحد زاكفة أهواؿَ املوهجة من األذوٍن ألظفحهلم، فضاًل ؾن ثـدد اًزوخحت 

 وهجي األذوٍن ذأسحًَد اًخًض تة األرسًة اًعحَحة واًزواج املسىر وػروف اًسىن املزدمح وكري املرحي.

ني رقسحثَ وححخحثَ ادلسمَة واًيفس َة واًـلََة.فضاًل وضـور اذلدث ابذلرمحن وؿدم ثعماًـوامي اًيفس َة، -2

ة ٌَحدث وؿدم ثلدٍر هخحجئ ثرصفحثَ واًسَوك   ٍهتوري واًعحبش.اؾن املرحةل اًزمٌَة اًـمًر
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 انفصم انخامس:االستنتاجات و انتىصيات وانمقترحات
 أواًل:االستنتاجات:  

م(يه 0224/  0222ُح اهدضحرا ًألؾوام )ن أؿىل ادليح وأنرث إمذـددة من ادليح، و حً إن ُيحك أهواؿ -1
%(، ثَهتح ادليح األخرى ويه )اًرشوع ابًلذي والاؾخداء(، إذ 12.51( حٌحة وذًس سة )016اًرسكة، إذ ذَف ؿددُح )

( 114ة وكد ذَف ؿددُح )ؿ%(.مث ثَهتح حٌحة املٌلرسحت ادلًس َة كري املرشو10( حٌحة وذًس سة )021ذَف ؿددُح )
( حٌحة وذًس سة 51(.وخحءت حرامئ اًلذي ًخحخي املرثسة األخرية، إذ ذَف ؿددُح )%01.45حٌحة وذًس سة )

(11.40.)% 
 ًالحنراف من األحداث )املرشدون رسشد اًخفىم األرسي، اًخُمت، اًعالق قَحب نيإن ؿدد املـرض -0

و ؿدد ال ٌس هتحن ذَ. ( حداثً 174م( ذَف )0224/ 0222األب( ٌَس يوات )  ُو
م(.مهنم 0224/  0222( حداًث وذكل ٌَس يوات )602ـرضني ٌَجيوح ذَف ؿددمه )إن ؿدد ادلححنني وامل -1

 %(.01.57(مـرض ٌَجيوح ذًس سة )174%( و)54.01ذًس سة ) حً ( خححن406)
( حٌحة 041إن صٌلل ثـز يه من أنرث امليحظق اًيت ٍىرث فهيح ؿدد ادليح، إذ ذَف ؿدد ادليح فهيح ) -2

%(، ذُامن اكهت وسط ثـز يه من امليحظق اًيت اخنفغ فهيح ؿدد 11.45م( وذًس سة )0222/0224ٌَس يوات )
َس يوات)126ادليح، إذ ذَف ؿدد ادليح فهيح)  م(.0224/ 0222(حٌحة ٌو

إن أؿداد ادليح ثدٌحسد ظرداًي مؽ معر اذلدث، إذ ٍزداد ؿدد ادليح لكٌل ارثفؽ معر اذلدث، وهالحغ  -3
( س ية مفح فوق وذًس سة 11ٌحة يف األؾٌلر )( ح 312م( اكن ٍلوع ادليح )0224/  0222ٌَس يوات )

 %(.15.40( س ية وذًس سة )10 – 5( حٌحة ًألؾٌلر )112%(.و )40.16)
( خححنحً أي 241م( مه اًعَسة، إذ ذَف ٍلوؾِم )0222/0224إن أنرث األحداث ادلححنني ٌَس يوات ) -4

%(ثَهتح ادلححنني اًخحرنني 10.06ة )(خححنحً ذًس س044%( يف حني اكن ٍلوع ادلححنني اًـحظَني ُو)34.17ذًس سة )
(. ذُامن اخنفغ ؿدد ادلححنني من اطلٍن جيمؽ ذني اصلراسة واًـمي 7.61(خححنحً وذًس سة)61ٌضلراسة واطلٍن ًـمَون ومه)

 م(.0224/ 0222(خححنحً ٌَس يوات )12إذ ذَف ٍلوؾِم)
، وؾوامي أرسًة، و املرحةل إن أس سحب وؾوامي ادليوح ثـود إىل )ؾوامي  اكذعحدًة، وؾوامي احامتؾَة -5

ف إىل املدًية فضاًل ؾن ضـف اًوازع اصلًين واًلميي واألخاليق(. ة ٌَجححن، واًـوامي اًيفس َة، واًِجرة من اًًر  اًـمًر

 ثانيًا:انتىصيات:
حٌلًة حلوق اًعفي األسحس َة وثـٍزز هجود اٌَجية اًوظيَة ذللوق اًعفي ابًخًس َق مؽ ازلـَحت اًيفس َة  -1

 ة والاحامتؾَة اٍمييَة اًيت هتمت ابألظفحل وثوس َؽ وضحظحهتم يف معوم حمحفؼة ثـز. واًرتذًو
 خي ماكحفة حٌوح األحداث زاكفة اًوسحاي املخوافرة وخبحظٍة ؾيد ػِور اًسوادر األوىل هل.أحاكزف ادلِود من  -0
من فـي ًُـد حٌوححً،  الاندضحف املسىر ذلحالت حٌوح األحداث، وحتذٍر اًعفي أواًل مليؽ حىرار مح كحم ذَ -1

و ًـرف محذا س َىون اًـلحب، فحرلوف األسحس ُو من ثعور اًعفي  ومٌحَ اًفرظة ٍيك ال خيرق األظول واًلواؿد ُو
 ادلححن إىل جمرم هسري وؾيدُح ال ميىن إظالحَ. 

 خي ثلَري سَوك ادلححن يف الاذخـحد ؾن ادليوح إىل سَوك احامتؾي سَمي، أيأرضورة ذذل ادلِود من  -2
ىون ذكل ذـد إخضحؿَ إىل معََحت ؿالحِة واسـة اًيعحق ثخضمهنح  إظالحَ وإؿحدثَ وضخط سَمي ظححل يف اجملمتؽ ٍو

ة ورميَة.  زرامج زلحفِة وحرذًو
ٌَمؤسسحت اإلظالحِة املخخععة ذإًداع األحداث ادلححنني واملـرضني ٌَجيوح دور ُحم يف حتلِق اًرؿحًة  -3

ذلَة ثلوميَ وإظالحَ وإؿحدثَ فرداً سواًي وذكل ابالس خـحهة ابألخعحاَني اًيفسحهَني  اًـالحِة ٌَحدث ادلححن وامليحرف
 واًسححثني الاحامتؾَني.
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رضورة ثوفري اًرؿحًة اًالحلة، أي رؿحًة اذلدث ذـد اىهتحء مدة إًداؿَ يف املؤسسحت اإلظالحِة مبح ًضمن  -4
 .اهدمحخَ يف اجملمتؽ وضٌلن ؿدم ؾودثَ إىل ادليوح مرة اثهَة

ًرشظة األحداث دور رمم مبجحل اًرؿحًة اًوكحاَة يف اًخحري ؾن األحداث املرشدٍن واملـرضني ًالحنراف  -5
ة ًضسحط اًرشظة يف  واختحذ اإلحراءات اًالزمة ًخوحهيِم حنو اًسَوك اًسَمي وذكل من خالل ثيؼمي حمحرضات ثيوًٍر

 األظفحل ادلححنني.ةل ؾن اًسَوك أالحنرايف وهَفِة اًخـحمي مؽ واألكسحم املس تو 
شِة واًخأَََُة دور هسري يف معََة إؿداد وثأَُي وإظالح األحداث  -6 ٌَمؤسسحت اإلظالحِة اًـالحِة واًخدًر

ادلححنني من خالل زراجمِح املـدة ًِذا اًلرض وخبحظٍة جسَِي معََة اًخححق اًراقسني من األحداث ادلححنني يف اصلراسة 
د املِين   واًخلين اًعيحؾي مبح ٌسحؿد ؾودهتم ٌَمجمتؽ نلوى مٌخجة.مبرانز اًخأَُي واًخدًر

اًخأهَد ؿىل دور األرسة يف اذلد من ػحُرة ادليوح ورضورة متحسم األرسة واذلد من ػحُرة اًعالق وؿدم  -7
 م ورضورة ثوفريهئإػِحر ارلالفحت األرسًة أمحم األذيحء وحر األذوٍن ؿىل الاًزتام مبسدأ املسحواة يف مـحمَهتم ألذيح

احذَحخحهتم  من اًلذاء واٍىسحء واًسىن واًرؿحًة واذلد واًعمأهٌُة وجتيد اًـلحب اًسدين اًلحيس فضاًل ؾن رضورة 
مذحذـة األذوٍن ألذيحهئم ومراكصة سَووِم اًَويم واملدريس واخذَحر األظدكحء امليحس سني والاس خفحدة من أوكحت فراقِم 

 ًزهجم ذأوضعة ًومِة. 
ة ٌَحدث وذكل ذخًضثذَ ؿىل اًلمي األخالكِة والاُامتم ذدرس اًرتذَة اصلًًِة رضورة ثوفري اًرؿحً -12 ة اًرتذًو

ة  واًيححِة ارلَلِة، إذ ال صم فَِ إن اًرتذَة اصلًًِة واألخالكِة أكوى ؿحمص من ملرايت الاحنراف إذ ثـمي ؿىل ثلًو
 اًوازع اطلايت يف اذلدث ًخجيد الاحنراف. 

من خالل ثيؼمي حَلحت ثثلِفِة مـِم يف مسحاي اًرتذَة  حهلم إىل اًـمي املسىر،إرصحد األذوٍن ذـدم دفؽ أظف -11
 األرسًة وثوضَح اآلاثر اًسَسَة ٌَـمي املسىر ًألظفحل.

واٌَجوء إىل املخخععني رضؤون اًرتذَة وؿمل اًيفس  رضورة مـحدلة األذوٍن ملضالكت املراُلة ذدصرص، -10
 اًرضورة.  والاحامتع ؾيد

َحء  -11 األمور اكفة من خالل وسحاي اإلؿالم اخملخَفة من اًعححفة، اإلذاؿة، واًخَفحز، إذ يه من ثوؾَة أًو
اًوسحاي املؤثرة يف هفوس ازلحُري فضاًل ؾن الاس خـحهة ابمليؼٌلت املِيَة واًضـسَة ذفذح دورات خحظة إلرصحدمه 

 ذأسحًَد املـحمةل اًعحَحة. 
اًيوادي اًرايضَة واًرتفهيَة واًيت حتخوي ؿىل سحححت ًألًـحب رضورة ثيؼمي أوكحت فراغ املراُلني، ذإوضحء  -12

وكحؿحت خحظة ابٍمتثَي واملوس َلى واًسُامن واملىذسحت،السدامثر أوكحت فراقِم ذأمور ةافـة وذأرشاف أصخحص خمخعني 
ة واًيفس َة والاحامتؾَة،وإاتحة اًفرظة هلم يف اخذَحر اًفـحًَحت اًيت حيسون املسحمه ة فهيح ويف اًخخعَط ابًضؤون اًرتذًو

ًِح وثعمميِح وثعسَلِح من دون فرضِح من كصي اٍىصحر.والاُامتم مبواد اًرايضة واملوس َلى يف املدارس وثوفري مذعَسحهتح مبح 
 يف ذكل من ثعوٍر اًلدرات اًسدهَة واًروحِة ًألحداث.

احامتؿحهتح وثوظَحهتح وثيؼمي  ثـٍزز ظةل األرسة ابملدرسة من خالل ثفـَي جمحًس اآلابء واملـَمني ومذحذـة -13
َحء األمور وثلَري اجتحُحهتم كري اًسَمية حنو حرذَة أذيح م واًخـحون ذني اًسُت واملدرسة هئاحملحرضات ًسر اًوؾي واإلرصحد ألًو

ذلي أي مضلكة ًخـرض ًِح أظفحهلم فضاًل ؾن مراكصة األظفحل مراكصة ححزمة واًخـحون مؽ أرسمه ؿىل حي مضالكهتم 
ة اًؼواُر اًيت ثؼِر ؿىل سَووِم اكًلش واًِروب من املدرسة،اًرسكة...اخل، ومـحدلهتح مٌذ اًسداًة كصي أن ومالحؼ

ح.  ٌس خفحي أمُر
من اًرضوري ثأَُي مـمل املدرسة ثأَُاًل حرذواًي ألهَ ُو املسؤول ؾن اًعحًد ًُس فلط يف اًخدٌرس وإمنح  -14

 ؾن حترمي اًـلحب اًسدين واملسحًلة يف اًلسوة والاضعِحد يف اًرتذَة املدرس َة. يف رؿحًخَ حرذواًي وثوحهيَ ثوحهيحً سَاميً فضالً 
رضورة إؿداد وثأَُي ابحثني هفسحهَني واحامتؾَني وثـَُهنم هكرصدٍن احامتؾَني يف املدارس ودور اًرؿحًة  -15

 الاحامتؾَة مؽ ضٌلن احملفزات املحدًة اًرتقَشِة. 
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د ظالب املدارس ؿىل ذـغ املِن يف املـحمي اذلىومِة واألََُة ميىن الاس خفحدة من اًـعي اًعَفِة ذ  -16 خدًر
لة سَمية، نٌل ٌس خفِد فهيح اطلٍن  وذكل هبدف هتَتة من ًرتك اصلراسة يف املراحي اخملخَفة ٌَـمي وهسد اًرزق ذعًر

 املـحمي واذللول.ًفلدون مـََِم و ال ًوخد من ًـََِم وذكل من خالل ثعوٍر اًربامج الاس خعالؾَة ملواكؽ اإلهخحج و 
ذٍ اًـيحًة ثوفر حٌلًة يف ثوفري اًرؿحًة اًعحَة يف اجملحًني اًوكحيئ واًـاليج كصي اًوالدة و -17 أزيحهئح وذـدُح، ُو

ود  ح. طلا جيد إححظة املًو ًِة اكًخخَف اًـلًل وكرُي ًعحة األظفحل مس خلصاًل وجتيد ثـرضِم ًإلظحذة ذأمراض حىًو
يَ ادلسٌلين واًـلًل واًيفيس.ابًـيحًة اًعحَة مٌذ ذلؼة اًوال  دة ٌَحفحظ ؿىل سالمة حىًو

ة وخبحظة اًض سحذَة مهنح و وزارة اًرتذَة واًخـَمي دور رمم يف وضؽ ارلعط هبدف اًوكحًة من  -02 ٌَميؼٌلت ازلحُرًي
رشاف ِح واإلن ُذٍ ارلعط وإماكهَة ثعسَل أحٌوح األحداث ورفـِح إىل ادلِحت اًـََح اخملخعة هبذا ادلحهد آخذة رأهيح رض

ـّحل هبذا ارلعوص.  ؿىل ثيفِذُح ومذحذـهتح ًضٌلن معي ُذٍ امليؼٌلت رضلك ف
اًركحذة ؿىل وسحاي اإلؿالم ومٌؽ جرسب )األكراص املرهة( واجملالت املميوؿة،والاس خـحهة  من اًرضوري ثوفري -01

ة وزرامج اًخَفحز ًخلدمي ذإرشاف األخعحاَني اًيفسحهَني يف دلحن املراكصة واًفحط ًألفالم اًسُامناَة واً  فِدًًو
 الاسدضحرات اًيفس َة اًسَوهَة ملضحر مح ًُـرض فهيح.

مني  -00 رضورة إؿحدة اًيؼر ابمليحجه اًخـَميَة اًـحمة واًخخعط مبح ًـزز اًلمي األخالكِة واًسَوك اذلسن ٍو
ة حىت ٌس خعَؽ األحداث اًلدرات اًـلََة ًألحداث مؽ رضورة الاُامتم ذخدٌرس محدة ؿمل هفس اٍمنو يف املراحي  اًثحهًو

 فِم اًخلَريات اًيفس َة والاحامتؾَة واًـلََة اًيت ثعرأ ؿَََ يف مراحي منوٍ وخبحظٍة فرتة املراُلة.
دؾوة رخحل األؾٌلل واًخجحر وأُي ارلري إىل ثلدمي اًخربؿحت اًـًَِة ًألحداث ادلححنني يف دور اًرؿحًة  -01

 امتسم األرسة اٍمييَة. ًاألظفحل من ذوي األرس اًفلرية مسحمهة مهنم إوسحهَحً ودؾٌلً  دمع الاحامتؾَة واإلظالحِحت فضاًل ؾن

 ثانثا: انمقترحات:   
من اًرضوري الاس مترار يف إحراء اًسحوث واصلراسحت الندضحف األس سحب اًيت حوكن وراء حٌوح األحداث 

 -ومـحدلهتح واذلد مهنح.طلا ًلرتح اًسححثحن إحراء اًسحوث اًخحًَة:

دراسة ثدصـََ ًألحداث ادلححنني اًلحظيني يف ٍلؽ اًرؿحًة واسلحًة الاحامتؾَة ملالحؼة اًخعور اذلحظي يف ثلَري   -1

 سَووِم حنو اًسَوك الاحامتؾي اًسَمي.

 دراسحت وظفِة ذلحالت خحظة من األحداث ادلححنني ٌَوكوف ؿىل أس سحب حٌوهحم.  -0

ة وحتََي حمخوى ُذٍ امليحجه ٌَوكوف ؿىل دورُح دراسة مسحَة ٌَميحجه اصلراس َة يف املدارس الا  -1 ذخدااَة واًثحهًو

ة أخالكِة ؿَمَة حصَحة.  يف ثًض تة ادلَي ثًض تة حرذًو

 دراسة ثلوميَة ٌَمـَمني ًخـرف ظرااق ثدٌرسِم ومـحمَهتم ٌَعَسة ودورمه يف إرصحد وثوحَِ ظَسهتم.  -2

 احملحفؼحت األخرى يف ازلِورًة اٍمييَة.دراسحت حصَّة ًخـرف الاجتحٍ اًسحاد يف حٌوح األحداث يف   -3
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 انمالحق
 /أ(1املَحق )

 هسذة اترخيَة ؾن ٍلؽ اًرؿحًة واسلحًة الاحامتؾَة

-اطلٍن اكهوا فامي ٌسمى جسن اًض سىة األحداثم حِر مت يف اًسداًة هلي 1762ثأسس دار اًرؿحًة الاحامتؾَة ؿحم 

م مت افذخحح املسىن اذلىويم اًرمسي 1760ىن وسط مدًية ثـز.ويف ؿحم ومت فعَِم ؾن ذلِة اًسجيحء وإًواؤمه يف مص -ثـز

ق اًضسحب ًرؿحًة  م مت إوضحء وثأزُر مصحين خدًدة السدِـحب 0224واألًخحم ذيني.ويف أواخر  األحداثاطلي ًلؽ يف ظًر

 واألًخحم ذيني ونذكل ًرؿحًة فجة األًخحم واألحداث )ذيحت( "مل ًمت اًسدء هبح". األحداث

 -ٍلؽ اًرؿحًة واسلحًة الاحامتؾَة ذخلدمي ارلدمحت اًخحًَة: ًلوم

 ثلدمي خدمحت اإلًواء واًلذاء واملالرس زلَؽ اًزنالء.  -1

ة واًخـَميَة مضن مدرسة اجملمؽ من اًعف األول األسحيس إىل اًثحًر اًثحهوي.  -0  ثلدمي ارلدمحت اًرتذًو

 ثلدمي ارلدمحت اًعحَة واًـالحِة.  -1

 ن اٍىرمي.آإلرصحد اصلًين وثدٌرسِم اًلر اًلِحم ابًوؾغ وا  -2

 ثلدمي ارلدمحت الاحامتؾَة و اًيفس َة.  -3

د واًخأَُي املِين )اًيجحرة واٌَححم(.  -4  اًخدًر

 ثلدمي خدمحت اًرؿحًة اًالحلة ًألحداث اطلٍن مل هتمت هبم أرسمه ذـد اهلضحء فرتة اًـلوذة متَِدا ًرذعِم ذأرسمه.  -5

 َة واًثلحفِة واًرتفهيَة.اًلِحم مبزاوةل األوضعة اًرايض   -6

شِة وذكل إلظالهحم وهتذٍهبم -ظسَـة اًـمي: خيخط اجملمؽ ذخلدمي ارلدمحت الاحامتؾَة واًيفس َة واًخأَََُة واًخدًر

 وثـدًي سَوهَحهتم وإؿحدهتم إىل اجملمتؽ أفراداً ظحذلني. 

عحهتم اخملخَفة )أخعحاَني احامتؾَني، ًلوم اًـحمَون ذخأدًة واحصحهتم حبسد ختع -اًـحمَون يف اجملمؽ واخذعحظحهتم:

ني واملرصدٍن اصلًيُني وكريمه مثي املدرذني املِيَني واألظسحء  أخعحاَني هفس َني، مرشفني احامتؾَني، مدرسني حرذًو

ة.  واملمرضني( حتت رؿحًة وإرشاف وزارة اًضؤون الاحامتؾَة واًـمي ودمع ذـغ ادلِحت ارلرًي

 /ب(1املَحق )

 م0224-0222ٌَس يوات  األحداثون من املرحَون وارلحرح

 ؿدد ارلحرحون ؿدد املرحَون اًس ية

 51 126 م0222

 123 101 م0221

 111 151 م0220

 75 150 م0221

 100 103 م0222

 143 111 م0223

 62 113 م0224
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 انمصادر:
 اًلران اٍىرمي  -

َة واًـالحِة ملواهجخَ، ٍلوؿة حبوث وأؾٌلل ( حٌوح األحداث ؾوامهل واًرؿحًة اًوكحا 1761إزراُمي، أهرم وضأت: ) -

 ، ذلداد: معسـة اًرشظة.1761جرشٍن اًثحين / – 17 – 15اذلَلة اصلراس َة ارلحظة ذوكحًة األحداث من الاحنراف 

 ، ذلداد معسـة صفِق.1( اًعفوةل اًسـَدة وذـغ مٌلعحهتح، ط 1742أذو اذلد، ضَحء اصلٍن: ) -

 ، ذلداد: معسـة اجملد.1ارلدمة الاحامتؾَة يف خدمة اًفرد، ط ( مٌحجه 1757أمحد، أمحد نٌلل: ) -

وحِة املراُلة ٌَمرذني، ط 1746ذَري، خحن محٍزر: ) -  ، ذلداد: معسـة دار اًسالم. 1( س َىًو

( املدرسة و ُحٌحح األحداث، ؿدد خحص )مَخعحت أحبحث اًيدوة اًـَمَة 1771ابُحرون، مػحمد ؾَدروس: ) -

( / جمةل اًعحة 1771دٌسمرب  04- 02ث يف اٍمين "املضلكة، األس سحب، املـحدلحت"اًوظيَة حول:حٌحح األحدا

 . 11م.اًعفحة  1770اًيفس َة. ازلـَة اًيفس َة اٍمييَة. اًـدد ارلحمس ًيحٍر / محرس 

( ُحٌحح األحداث مفِومَ ومحَُخَ، ؿدد خحص )مَخعحت أحبحث اًيدوة اًـَمَة اًوظيَة 1771اثذت، خََي سـَد: ) -

( / جمةل اًعحة اًيفس َة. 1771دٌسمرب  04- 02ٌحح األحداث يف اٍمين "املضلكة، األس سحب، املـحدلحت"حول:ح 

 .51م.ظفحة 1770ازلـَة اًيفس َة اٍمييَة. اًـدد ارلحمس ًيحٍر / محرس 

ل ( دراسة مِداهَة ؾن دور اًـحاةل يف حٌوح األحداث يف اًـراق،ٍلوؿة حبوث وأؾٌل1761اذلسن، إحسحن مػحمد: ) -

 ، ذلداد:معسـة اًرشظة.1761جرشٍن اًثحين/ – 17 – 15اذلَلة اصلراس َة ارلحظة ذوكحًة األحداث من الاحنراف

–( اصلراسة اًيفس َة والاحامتؾَة اًضحمةل ًؼحُرة ُحٌحح األحداث/ مدخي اصلراسة 1771خحن، حسن كحمس:) -

ؿدد خحص )مَخعحت أحبحث اًيدوة اًـَمَة  ارلَفِة الاحامتؾَة،-ؾَية اًسحر-مٌحجه اًسحر-الافرتاضحت -األُداف

( / جمةل اًعحة 1771دٌسمرب  04- 02اًوظيَة حول:حٌحح األحداث يف اٍمين "املضلكة، األس سحب، املـحدلحت"

 .13م.ظفحة 1770اًيفس َة. ازلـَة اًيفس َة اٍمييَة. اًـدد ارلحمس ًيحٍر / محرس 

اًعداكة و ُحٌحح األحداث ، ؿدد خحص )مَخعحت  (حٌلؿحت1771خحن، حسن كحمس )و( ذدر، هؼرية ظحُر: ) -

دٌسمرب  04- 02أحبحث اًيدوة اًـَمَة اًوظيَة حول:حٌحح األحداث يف اٍمين "املضلكة، األس سحب، املـحدلحت"

 .15م.اًعفحة 1770( / جمةل اًعحة اًيفس َة. ازلـَة اًيفس َة اٍمييَة. اًـدد ارلحمس ًيحٍر / محرس 1771

( األؿالم ازلحُريي وُحٌحح األحداث، ؿدد خحص )مَخعحت 1771ًرسوري، فذحَة : )خحن، حسن كحمس )و( ا -

دٌسمرب  04- 02أحبحث اًيدوة اًـَمَة اًوظيَة حول:حٌحح األحداث يف اٍمين "املضلكة، األس سحب، املـحدلحت"

 .21اًعفحة م.1770( / جمةل اًعحة اًيفس َة. ازلـَة اًيفس َة اٍمييَة. اًـدد ارلحمس ًيحٍر / محرس 1771

(اًـوامي الاكذعحدًة وُحٌحح األحداث، ؿدد خحص 1771خحن، حسن كحمس )و( ؾسد هللا، ارلرض مػحمد: ) -

 04- 02)مَخعحت أحبحث اًيدوة اًـَمَة اًوظيَة حول:حٌحح األحداث يف اٍمين "املضلكة، األس سحب، املـحدلحت"

 .03م.اًعفحة 1770َة. اًـدد ارلحمس ًيحٍر / محرس ( / جمةل اًعحة اًيفس َة. ازلـَة اًيفس َة اٍميي 1771دٌسمرب 

ح ؿىل الاحداث ادلححنني، ؿدد خحص )مَخعحت 1771كحمس، مـن ؾسد اًسحري: ) - ( اًرتذَة واًثلحفة ادلًس َة وأثُر

دٌسمرب  04- 02أحبحث اًيدوة اًـَمَة اًوظيَة حول:حٌحح األحداث يف اٍمين "املضلكة، األس سحب، املـحدلحت"

 .22م.ظفحة 1770اًعحة اًيفس َة. ازلـَة اًيفس َة اٍمييَة. اًـدد ارلحمس ًيحٍر / محرس  ( / جمةل1771

( أمنحط اًسَوك ادلححن يف حمحفؼة ظيـحء ، ؿدد خحص )مَخعحت أحبحث اًيدوة اًـَمَة 1771اًزذَدي، ؾسد اًلوي: ) -

( / جمةل اًعحة 1771ٌسمرب د 04- 02اًوظيَة حول: حٌحح األحداث يف اٍمين "املضلكة، األس سحب، املـحدلحت"

 .102م.ظفحة 1770اًيفس َة. ازلـَة اًيفس َة اٍمييَة. اًـدد ارلحمس ًيحٍر / محرس 
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 ( اًعحة اًيفس َة ٌَحَحة اًزوحِة. ط ذال، اًلحُرة: اًَِتة املرصًة اًـحمة ٌَىذحب.1750ؾسد اًـٍزز، ظححل: ) -

 وثأَُي اجملرمني وادلححنني،ط ذال،ذلداد:معسـة املـحرف.( اًعرق اًـَمَة اذلدًثة يف إظالح 1753ؾرمي ؾسد ادلسحر:) -

( األرسة وُحٌحح األحداث، ؿدد خحص )مَخعحت أحبحث اًيدوة اًـَمَة 1771: )آخرونؾوض، مَوك راصد )و(  -

( / جمةل اًعحة 1771دٌسمرب  04- 02اًوظيَة حول:حٌحح األحداث يف اٍمين "املضلكة، األس سحب، املـحدلحت"

ـ   .07م.اًعفحة 1770َة اًيفس َة اٍمييَة. اًـدد ارلحمس ًيحٍر / محرس اًيفس َة. ازل

 ، ذلداد: وزارة اًثلحفة واألؿالم. 1( اثر اًخفىم اًـحاًل يف حٌوح األحداث،  ط1761)  اًَحسني، حـفر ؾسد األمري: -

اًـراق:  ( ؿمل هفس اًعفي واملراُق ومضالكت احنراف األحداث، ط ذال،1751املـروف، ظسحي ؾسد اٌَعَف: ) -

 معسـة ذلداد.

( جترذة اًسودان يف اًخـحمي مؽ مضلكة األحداث، ؿدد خحص )مَخعحت أحبحث 1771مػحمد،  حسن خََي: ) -

( / 1771دٌسمرب  04- 02اًيدوة اًـَمَة اًوظيَة حول:حٌحح األحداث يف اٍمين "املضلكة، األس سحب، املـحدلحت"

 .133م.اًعفحة 1770اًـدد ارلحمس ًيحٍر / محرس  جمةل اًعحة اًيفس َة. ازلـَة اًيفس َة اٍمييَة.

( اآلرسة واحنراف األحداث،  ٍلوؿة حبوث وأؾٌلل اذلَلة اصلراس َة ارلحظة ذوكحًة 1761)  مػحمد، زهَة ؾسد اًفذحح: -

 ، ذلداد: معسـة اًرشظة.1761جرشٍن اًثحين / – 17 – 15األحداث من الاحنراف 

اصلٍن وؿالكهتح جبيوح أذيحهئم، رسحةل مححس خري كري مًضورة، لكَة اًرتذَة / ( مـحمةل اًو 1751موىس، سـدي ًفذة: ) -

 خحمـة ذلداد. 

(اًلحهون اٍميين وُحٌحح األحداث،ؿدد خحص )مَخعحت أحبحث اًيدوة اًـَمَة اًوظيَة 1771اًيعريي، مػحمد ؿًل: ) -

( / جمةل اًعحة اًيفس َة. 1771دٌسمرب  04- 02حول:حٌحح األحداث يف اٍمين "املضلكة، األس سحب، املـحدلحت"

 .55م.اًعفحة 1770ازلـَة اًيفس َة اٍمييَة. اًـدد ارلحمس ًيحٍر / محرس 

م/ كرار إوضحء حمخمك األحداث وحتدًد اخذعحظحهتح / كحهون 1770كحهون رؿحًة األحداث والحئخَ اًخيفِذًة ًس ية  -

 م.0223حلوق اًعفي / وزارة اًض تون اًلحهوهَة، أقسعس 

 

 
 
 

 


