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 نظام التعامل -العوامل -املفهوم احنراف األحداث
 جوهىر ناجي سرحاى

 هقدهت : 
األحساج ظاُصت احامتغَة ػاصت يف لك جممتع وادذَفت هظصت اًخارخي الاحامتغي إىل ُشٍ حٌوخ ال صم أن 

حىت ال ًعاة اجملمتع  َ ٌس خحق اًؼلاة وال سخِي إىل إظالحَ إال ابًحرتأهاملضلكة، فلسميا اغخرب احلسج امليحصف جمصما و 

 .ابدذالل ثوازهَ

أما اجملمتؼاث احلسًثة فلس أدرهت مبا ال ًسغو ٌَضم أن األحساج ؿاًحا مه حضَة ظصوف احامتغَة أدث هبم إىل 

ن هتَئة اًظصوف الاحامتغَة وثسغميِا ابمللوماث اًعاحلة ًخًضئهتم يف غعف وحٌان يه أو  ،الاحنصاف وسوء اًخىِف

  .(4:  2:93 ،وآدصونػُىس ) وامه واهعالكِم حنو ؿاايث احامتغَة ظاحلةاحلفاظ احللِلي ًل

ًولس ازدادث ُشٍ املضلكة دعورت يف ُشا اًؼرص هدِجة ٌَخلسم احلضاري واًعياغي احلسًر وذاظة يف اجملمتؼاث 

حُئة مع ؿالء املؼُضة، اًيامِة ذما اكن هل أثصٍ ػىل هَان األرست ومتاسىِا، وػىل ازدايد معاًة اًفصد وثؼصضَ ملـصايث اً 

ا واًيت َُأث  فضال غن املضالكث اًيت هخجت غن ُشٍ األوضاع هكضالكث اًؼمي واًحعاةل واًِجصت واإلساكن وؿرُي

 .(59:  2:78 ،حٌوهحم )املـصيب وادصونفصظا خسًست الحنصاف اًعـار وارثفاع وس حة 

شٍ فاألظفال مه هوات اجملمتع ؼَس تياء خشعَاهتم وحتسًس سَووِم يف املس خلدي وأي حس ت  إىلصح ة ًخوكف ػَاها امل ،ُو

مني ملس خلدي األمة وثسغمي ًسالمهتا. ذلزل ثؼخرب رػاًة األرست واًعفوةل أهجس ًوخَ ًصػاٍهتم وحٌلٍهتم ُو يف هفس اًوكت ث

الاحامتغَة، واًلادر  اًؼمََة اًحياءت األساس َة يف أي جممتع ٌسؼى إىل حتلِق اًخعور املخوازن اًحؼَس غن الاحنصافاث واًؼَي

 (.6:  2:88 ،اًرشكاوي) ػىل الاتخاكر واًخجسد واٍمتسم ابًلمي واألذالق اًفاض ة

واًخحََي ظاكاث ثرشًة يف اجملمتع احنصفت يف  رسهوهنا ثدٌاول ابدليف األحساج حوكن أمهَهتا احنصاف ظاُصت  ةساسر ف

وسالمهتم وأغصافِم وأمواهلم ٌَرعص، ويه من انحِة أدصى ابثت هتسد هَاهَ ابًخفىم وثؼصض حِات أفصادٍ  مصح ة مدىصت

ن اخلسارت حمتثي يف اًيخاجئ إف ًخايلواب ،جتؼي من ُشٍ اًفئة كوى مؼع ة وؿري مٌخجة حبَر ثعحح ػاةل ػىل ػاثق اجملمتع

 ػىل وومهم ُشٍ اًعاكاث اًحياءت من هجة أدصى. فِم ًؼُضون ػاةل انمن هجة ومن ثؼعي وفلس ًالحنصاف واجليوخاًضارت 

األسَوة اًسائس يف حِاهتم ًلوم  حِر إنيف مس خلدي حِاهتم ػامي ُسم وإػاكة ًؼمََة اإلهخاح  اوػىل اجملمتع وكس ٍىوهو 

 .(8: 2:95،)حؼفص ػىل اًؼسوان واًالمداالت

من انحِة ُشٍ اًظاُصت ثؼين أًضا أن ُيازل كعورا من كدي األرست واجملمتع يف ثوحَِ وركاتة حِي ٍمنو. ويه ثؼين 

هَ رمغ هلط وس حة أاًثلايف واحلضاري كس ظادفت ػائلا ما يف وهجِا. ًولس دًت اإلحعاءاث  أدصى أن معََة اًخعور

شا ًؼين ثضلك أو تآدص أن ُشٍ املضلكة  الاحنصافن ُيازل زايدت مَحوظة يف وس حة إمؼسل املواًَس ف غيس األحساج، ُو

اهؼاكسا ٌَحَات اًؼرصًة وما ٌضوهبا من سوء اًخيظمي الاكذعادي والاحامتغي وادلاػة وثحسو  ال ثيفعي غن س َاسة األرست

اًوركة احلاًَة حتاول إًلاء اًضوء ػىل األظفال اجلاحنني من حِر املفِوم واملظاُص  ،وثفىم تياء األرست املادي واملؼيوي

اإلحصاءاث اًوكائَة واًؼالحِة  نٌل سُمت اًخعصق إىل تؼغ ،واًخعصق ًألس حاة من وهجاث مذؼسدت ومٌعَلاث مذيوػة 

  .ملواهجة ُشٍ اًظاُصت

 الوفهىم:

                                                 
  والتعلين التربيت  وزارة  –اخصائي تربيت خاصت 
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 حِر إن ،ىغيس مصاحؼة مععَح احنصاف األحساج جنس ثحاًيا واحضا من جممتع إىل آدص ومن فرتت زمٌَة إىل أدص 

 ًُس وابًخايل .(38:  8::2،ؿامن)اًفصق تني اًعفي املِمي واًعفي امليحصف الزال ؿامضا وؿاًحا ما ًعؼة حتسًسٍ 

شا ما أنسثَ اًؼسًس من ادلراساث اًيت  ،ٌَحسج هفسَأو  حٌوخ األحساجأو  ُياك اثفاق ػىل ثؼًصف واحس الحنصاف ُو

م غن اًوكاًة 2:74ثوظَت إىل ػسم وحود مفِوم واحض جلياخ األحساج ومن ادلراساث اًيت كامت هبا األدم املخحست ػام 

 يف ُشا اًعسد : من حٌاخ األحساج ظِصث زالزة اجتاُاث فىًصة 

  .رأي ميَي إىل حتسًس حٌاخ األحساج ػىل أهَ لك ما ًؼخرب حصمية يف اًلاهون اجليايئ ٌَحدل املؼني األول:

حىت ٌضمي اجلصامئ نٌل ًخضمن اًسَوك اذلي ال ًؼخرب حصمية يف  واسؼاً  ياخ ثفسرياً رأي ميَي إىل أن ًفرس اجلج  اًثاين:

ؼخلس أهعار ُشا اًصأي  ،اًلاهون ن اجلياخ ال أ –( :2:5ابٌرس )نٌل ظِص يف حَلة ادلراساث الاحامتغَة األوروتَة  –ًو

حعَ ة جملموػة من املؤثصاث اًفزًيلِة واًؼلََة واًس َىًووحِة والاحامتغَة  ألهَميىن ثؼًصفَ تأًفاظ حبخة ووزل 

  .تَئذَمع نٌل أهَ ميىن ثفسريٍ ثسوء ثوافق احلسج  ،والاكذعادًة واًس َاس َة

أما وهجة اًيظص اًثاًثة فرتى أال ًخضمن اجلياخ ثسل اجلواهة اًيت رأهتا وهجة اًيظص اًثاهَة حفسة تي ًًدـي  ر:اًثاً

 اًسُئة اكإلٌُلل واًَمت وؿري وزل.أن جضمي األحساج اذلٍن حيخاحون إىل رػاًة وحٌلًة ثسخة اًظصوف 

حَلة اًيلاش اًؼَمَة اًيت أكميت يف اًلاُص ُىشا ًفرس حٌاخ األحساج يف ضوء ُشا اًصأي أوسع ثفسري وكس ثحًت 

حساج اجلاحنني وهجة اًيظص اًثاًثة حِامن رأث وحود ػسم اًفصق تني خبعوص اخلصوح تخؼًصف مٌاسة ًأل :2:9س ية 

واًسمة اًحارزت يف  ،األحساج اجلاحنني وؿريمه من األحساج اذلٍن جس خسغي ظصوفِم اختاو ثساتري اذلاًة واًخلومي حِاهلم

اآلراء اًثالزة يه الاثفاق اًؼام فامي تُهنا ػىل وحوة اًيظص إىل األحساج اذلٍن ًأثون من األفؼال ما ًؼخرب حصمية يف ُشٍ 

 (.:3 -39:  8::2،ًوُسوا جمصمني )ؿامن Offendersمشهحني أهنماًلاهون اجليايئ ػىل 

  وميىن ُيا إٍصاد ػسد من اًخؼًصفاث اخملخَفة اًيت ثياًوت األحساج ويه : 

صحىة  اًخؼًصف اًلاهوين : -  ًؼصف ػٌَلء اًلاهون احلسج امليحصف "تأهَ اًضرط اذلي ًؼخسي ػىل حصمة اًلاهون ٍو

  .حٌاًة" مأ حٌحة مأ ظائ ة اًؼلاة سواء اكن ُشا اًفؼي خماًفة تفؼال هنيي غيَ يف سن مؼَية ًوو أاتٍ اًحاًؽ ًوكع حت

ؼصف احلسج اًخؼًصف الاحامتغي : -  هظص الاحامتغَني " تأهَ حضَة ظصوف سُئة احامتغَة اكهت أم من وهجة  ًو

 اكهت اكذعادًة أم زلافِة أم حضاًرة " 

ؼصف احل :اًخؼًصف اًس َىوًويج -  تأهَ وزل اًضرط اذلي ٍصحىة فؼال سج من وهجة اًيظص اًس َىًووحِة "ًو

 زحااتً  ةً انثَ ًرصاػاث هفس َة الصؼورًة اثتخخياًف أمناط اًسَوك املخفق ػَََ ًألسوايء يف مثي س يَ ويف اًحُئة هدِجة مؼا

  .(252 -251:  1::2،)رمضان "اخل…وسخِا ًسفؼَ ال إراداي الرحاكة ُشا اًفؼي اًضاو اكًرسكة أو اًؼسوان أو اٍىشة

ابًصمغ من أن لك ثؼًصف  ثوحض مفِوم احلسج اجلاحنأو  من ذالل اًخؼًصفاث اًساتلة جنس مثة غوامي مضرتنة ثويح 

ة اخلاظة تًَيظص إىل فاًخؼًصف اًلاهوين ًيظص إىل اًظاُصت هوهنا فؼي ضس اجملمتع من خشط مل ًحَؽ اًسن  ، احلسج من اًااًو

و ٍصنا اًخؼًصف الاحامتغي ػىل اًحُئة الاحامتغَة املؤدًة الحنصاف احلسج غن املؼاًري  ،اًلاهوهَة ًخعحَق اًؼلوتة ػَََ

فس َة ػىل اًخفاػي تني اًؼوامي اًضرعَة ٌَفصد وتني اًؼوامي اخلارحِة يف يف حني ثؤنس وهجة اًيظص اًي ، الاحامتغَة

  ابن احلسج ُو وزل اًفصد : وابًخايل ميىن أن خنصح تعَـة مذاكم ة ملفِوم صامي ٌَحسج ويه نٌل ٍصاُا اًحاحر: ،اًحُئة

 .اذلي ارحىة فؼال ًؼاكة ػَََ اًلاهون ملن تَـوا اًسن اًلاهوهَة -

 .اذلي ميىن أن جسِم اًؼسًس من اًؼوامي اًحَئِة جلك ثفاظََِا يف احنصافَ املِميأو  املرشد  -

 .اخلارحِةو اذلي ارحىة اًسَوك امليحصف هدِجة ًخاكًة اًؼسًس من اًؼوامي ادلاذََة   -

 .اذلي ًؼاين من اًرصاع اًيفيس واذلي ًؼرب غيَ تعورت سَوك ؿري سوي  -
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 .ملِام وامليعَلاث وجضرتك وجسامه هبا أنرث من هجةاذلي حيخاح إىل ػسد من جصامج اًخأَُي مذؼسدت ا -

 االتجاهاث الرئيسيت في تفسير السلىك الونحرف لألحداث
ياك حلِلة ُامة ويه أن  ،حٌوخ األحساج وتني احنصاف اًحاًـنيأو  ٍاكد ٍىون ُياك جضاتَ تني احنصاف ُو

 ،مذأثَة غن ظًصق خشعَخَ اًفصدًة مأ َة من اجملمتعأس حاة احنصافِم حصحع ًؼست غوامي سواء اغخربان احنصافِم ظاُصت مذأث 

 امليحصف ٌَحسج ميىن إٍصاد أرتؼة اجتاُاث أساس َة : أو  ويف جمال ثفسري اًسَوك اجلاحن

 االتجاه األول : الودرست الطبيعيت : 
 ةوحِاملسارس واًيظصايث اًيت فرسث سَوك اإلوسان وفلا ًعحَؼخَ اًحًَو أكسمثؼخرب املسرسة اًعحَؼَة من 

 ،وكس تسأُا ملربزو حِر ثخَرط فىصثَ يف أن اإلوسان امليحصف ًودل منووخا ممتزيا غن ؿريٍ من اًياس، ةواًفس ًَووحِ

وكس حلق ُشٍ اًيظًصة نثري من اًخعور غن ظًصق  ،املَالد ودافع حبٌلس غن ُشا اًصأيأو  وحتسج غن امليحصف ابًفعصت

ي اًعحَؼَة املخع ة ابًخىوٍن اًفعصي ٌَجاين إىل غوامي أدصى مصهحة ال ختفِف ؿَوُا األول فأظححت حصحع دور اًؼوام

ا يف اًسَوك امليحصف )اًؼرصت فاملسرسة اًعحَؼَة احلسًثة جسمل توحود هوع من  .(228: 2:89 ،ميىن إؾفال ثأزرُي

شا  ،تيوع ذاص دلى ظائفة من هحار امليحصفني( اًفس َوًويج –اًحًَوويج  –اًيفيس )الاس خؼساد ًالحنصاف اًعحَؼي  ُو

فِو غيس دي تيس ميثي ٍلوػة من اًؼوامي  ،الاس خؼساد ػرب غيَ أحصاة املسرسة اًعحَؼَة لك من وهجة هظصٍ اخلاظة

و غيس هَيرب ٍلوػة من  ،اًفعًصة املخع ة تلوت مبااح امليحصف وهجازٍ اًؼعيب وابًخايل اًؼوامي اًورازَة اًحًَووحِة ُو

وابًخايل فان ُشٍ الاس خؼساداث  .(392:  2:94 ،)غحَس .من ادلافع إىل سَوك مٌحصف اًؼوامي اًفصدًة ثحارش هوػا

خؼشر حتسًس دورُا متاما يف ثوحَِ اًسَوك امليحصف إىل حواهة اًؼوامي األدصى ،ثخفاوث من خشط إىل آدص ولك  ،ًو

ُشا ادلور يف كوثَ غيس تؼغ وكس حيجة  ،ما أمىن ثأهَسٍ يف ُشا اجملال ُو ادلور اًفؼال ًِشا الاس خؼساد امليحصف

 .وكس حيخجة هبا يف ضؼفَ وحصاحؼَ غيس أصزاص آدٍصن ،األصزاص دور اًؼوامي األدصى

 االتجاه الثاني : الودرست االجتواعيت :
صحع احنص   وحصحج دور اًؼوامي اًحَئِة ػىل  ،ف احلسج حسة ُشٍ املسرسة إىل اًظصوف الاحامتغَة احملَعة تَاٍو

ا من اًؼوامي  َس اًحُئة اًيت متارس رضراأو  فاالحنصاف تعورثَ املحارشت ،املخع ة تشاث اًضرطؿرُي أو  ؿري املحارشت ًو

 الاحنصاف ػسًست ومن أمهِا : وأس حاة ،فسادا ػىل احلسج

اًسخة  ٍىونأن ٍىون اًفلص حافااً ػىل اًخفوق واًيحوغ، ٍوىٌَ، من هجة اثهَة، نثرياً ما  حيمتي الاكذعادي: اًوضع

. وكس ًؤدي واملَخسمج ة ما ًؼيََ اًفلص فلص األرست واًسىن احللري، وسوء اًخـشًة واجلوع واملصض  ويف ،حنصافيف الا

ؤثص وزل لكَ يف أحوال  أصاكلاًفلص يف األرست إىل ثفىم اًصواتط تني أفصادُا، وإىل  من اًلَق واٍىآتة واًَأس. ًو

 واثَىون من صأهَ إسلاظَ يف تؤرت الاحنصاف. ٍىن اًفلص يف حس واًثلافِة. وكس ٍ واًرتتوًةاحلسج اجلسمَة واًيفس َة 

ًُسوا من اًفلصاء، ونثرياً ما حيجم غهنا أانس يف حضَغ احلَات. وكس  أانسالاحنصاف ًُس اًسخة احلمتي، فلس ًلسم ػىل 

من اًفئاث  أهنم ًيحسروناكن هلم ضَوع الاحنصاف واجليحة  الاحامتغَة ًحؼغ اًعالة اذلٍن احلاةلزخت من حفط 

ُيا  ومنفإن الاحنصاف كس ًًضأ غن سوء اًصػاًة اذلي ًـَة أن ًالزم احلَات اًفلريت.  وزل وػىلالاحامتغَة اًـيَة املرتفة. 

ا جسِم وحسُا،   مع اًفلص، يف حٌوخ األحساج أوٍىون من اًرضوري اًخًدَ إىل غوامي أدصى احامتغَة وحصَة وؿرُي

 .(42:  2:76،)اًلويص

من  األوىلأن اًحُئة األرسًة ثؤدي دوراً رمٌلً يف ظيع خشعَة احلسج والس امي يف اًس يني  املؤنس من ت:األرس  ثفىم

ىفي أن  اًسخِيمن اًؼوامي اًصئُسة اًيت ثفذح  ًؼس سع احامتغَا  عحِاثَ، فاًحُت املخ اًعـري يف  ًًضاجليوخ األتياء، ٍو

الاحنصاف ًؼخاد ػىل ُشا احنصاف أنرب األتياء أو اًحياث، حىت لكاهٌل، أو  أوالاحنصاف دلى األتوٍن، أحسٌُل  رحاة
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عحح ارحاكة ي، أو يف َ  أمصاً مسدساؿاً وملدواًل. ومن انحِة أدصى إن اإلرساف يف اٌَني واًخسً  غيسٍ احلسج ًالحنصاف ًو

ي ابحلسج إىل اًيدِجة كس ًؤد أحسٌُل،واًلسوت، أو يف اٍهتاون واًسَحَة وػسم الانرتاج من خاهة اًوادلٍن أو  اًرصامة

مهنم ػاصوا يف ظفٍوهتم  63جسني حمىوم ػَاهم تؼلوتة اإلتؼاد أن  ةمئهفسِا. وكس تًَت إحسى ادلراساث اًفصوس َة ألحوال 

 23مؼاً، و اًوادلٍن ػاصوا فاكسي 6س اًوادلٍن، ومهنم جسَياً ػاصوا فاكسٍن أح 32: من تُهنم مضعصتةيف تُئة أرسًة 

اكهوا كس غِس هبم إىل مؤسساث  5و إظالحِة،يف مؼاُس  او أوض 7ٌسودُا اًضلاق األرسي، ووخسوا يف أرست اكن 

 .(72:  2:92 ،اخلضاة)ًرتتُهتماإلسؼاف اًؼام 

شا  ،حنصافالااثعال األحساج اذلٍن مل ثخىون خشعَهتم تؼس تفئة من اجملصمني كس ًوظَِم إىل  إن اًسُئة: اًصفلة ُو

س يفاابث األحساج، مثي غعاابث اًلمعان اًسود ا وسمؼَ اًَوم غن غعػثفسري مل  فصوسة، واًلمعان املشُحة يف اًسًو

ا  .وؿرُي

ا من وسائي اًدسََة واإلػالم، إوا مل  واًعحافةاًسُامن واملرسخ  إن :واإلػالموسائي اًدسََة  واٍىذة واملشايع وؿرُي

وحيسج  ،الاحنصافىل اوس َاق األحساج إىل سَمية يف ظًصلة، أو مضمون، ما ثؼصض، كس جساػس ػ أسسحىن كامئة ػىل 

يف ثـري اًلمي الاحامتغَة دلى األحساج واملصاُلني  أثصٍُشا أحِااًن هدِجة إجصاز ملرتيف تؼغ اجلصامئ مبظِص اًحعوةل ذما ًحسو 

 ابًخلاًَس.  مذأثٍصناجلصمية  وراءتعورت ذاظة فِيسفع تؼضِم 

متِس ٌَحسج ظًصق الاحنصاف. فاألصزاص اذلٍن  مااًؼوامي نثرياً  ُشٍ إن ؿري املياسة: واًؼمياًفصاغ واًحعاةل 

َ ػوأذاليق حس مي ػَََ، ونثرياً ما ًدسخدون تخوحاهَ ثوحاهاً سُئاً ًًهتيي ت مؼيويًؼمي مؼِم نثرياً ما ٍىوهون معسر دعص 

عسق الاحنصافإىل   مٌاظق »سمَهتا ُشا اًلول ػىل رشوط اًؼمي: فاملياظق اًيت ثودل اجليوخ، أو ما ميىن ج  ًو

 املضاد ٌَمجمتع دلى احلسج. واًسَوكمثي تؼغ دور اٌَِو واحلاانث، من صأهنا ثـشًة غوامي الاحنصاف اخلَلي  ،«اجليوخ

أو  تي ًلع حتت ثأزري فصدايً  ىون معالً ٍما  والاحنصاف اندراً  ،وابًخايل ُيا فاًفصد ال ًؼُش مٌفصدا غن اًحُئة احملَعة

  .احملَعة ابًفصد ضـط اًحُئة الاحامتغَة

 االتجاه الثالج الودرست النفسيت :
اجلاحن إىل دور اًؼوامي اًيفس َة ذمث ة أو  ويه واث اًيظصت اًيت تسأُا فصوًس واًيت حصحج يف ثوحَِ اًسَوك امليحصف

ًيفيس ابًـصائا والاهفؼاالث وثؼعي ٌَظاُصت امليحصفة ثفسرياث حمغ هفس َة واث ظ ة وزَلة تعورت اًضشوو اًؼلًل وا

اجلاحن واث اًخفسرياث اًيت ثؼعََ أو  وثؼعي ُشٍ املسرسة ٌَسَوك امليحصف .(246: 2:89 ،واًؼلس اًيفس َة )غحَس

و رصاع ثلوم تَ األتني اًِوى واأل ٌَسَوك اإلوساين توخَ ػام من انحِة وحود رصاع دامئ ان تسور حماوةل ان األػىل ُو

فإوا جنحت يف اًخوفِق فإهنا حىِف سَووِا مع  ،ان األػىلألاِوى وأوامص اًخوفِق تني اًصؾحاث امليحؼثة من صِواث اً 

 .ن سَوك اإلوسان ًعحح مضعصاب وكس ًخحول مع اًوكت إىل اًسَوك اجلاحن امليحصفإمعاًة احلَات الاحامتغَة وإال ف

احلعول ػىل اٌرلت تـغ فاًعفي ًؼرب غن حوافاٍ وحاخاثَ ثؼحريا ساوخا أانهَا هبسف )إص حاغِا( غن ظًصق جتية األمل و 

مًسجمة مع ُشٍ املؼاًري فِيي متص يف فرتت جتصتة ومصان وذربت  اًيظص غن املؼاًري اًسائست يف اجملمتع وٍيك حىون حِات اًعفي

فإوا حعي اًخوافق هدِجة ًِشٍ اًخجصتة تٌَُ وتني املعاًة الاحامتغَة اكن اًعفي ٌسسل مسَاك واكؼَا سَامي ًًسجم مع 

أما إوا مل ًمت ثسًرة اًعفي وحصتُذَ وثؼَميَ ػىل اًوخَ اًسَمي اكن سوء اًخوافق وسوء اًعحة  ،ًؼُش فاهااًحُئة اًيت 

اكألمصاض اًيفس َة واًؼلََة واًسَوك املضاد ٌَمجمتع يف ص ىت  ،اًيفس َة اًيت ثظِص يف أصاكل خمخَفة من األغصاض املصضَة

  (.254: 2:94 ،ظورٍ )املـصيب

  درست النفسيت االجتواعيت :االتجاه الرابع : الو
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هَ ال ًلف غيس اًؼوامي الاحامتغَة أًلس أسفصث تؼغ ادلراساث يف ػمل الاحامتع اجليايئ غن اًسَوك امليحصف 

ٍوىن احملصك األسايس ًِشا اًسَوك ُو الاهفؼال وكس ال ميىن ملاومذَ ابًًس حة ًضرط  ،اًرصفة اًيت كس ثَؼة دورا رمَئا

تُامن ميىن ٌَضرط اًعحَؼي اًخحنك هبشا الاهفؼال ثسخة ثسذي ٍلوػة من اًلوى  ،اإلدراكمًصغ ابًؼعاة أو خمخي 

ومل ًيىص ػٌَلء اًيفس اجليايئ دور اًلوت اًس حخِة ٌَؼوامي الاحامتغَة يف معََة ذَق اًسَوك امليحصف  ،اًيفس َة اذلاثَة

اجتاُاث نثريت حتاول اًخوفِق تني اًيظصت ن ظِصث أوكس هخج غن ُشا اًخفاػي تني ػمل اًيفس الاحامتغي واجليايئ 

ُشٍ اًيظصت اًضام ة ًألس حاة  Leyوكس هظص يل  .اجلصميةأو  الاحامتغَة واًيظصت اًيفس َة ملضلكة أس حاة اجليوخ

ن اًؼوامي الاحامتغَة ثخساذي يف الادذَار احلص ٌَسَوك اًفصدي تسرخة ًعؼة أالاحامتغَة واًيفس َة ًالحنصاف ورأى ت

ومن ُشٍ الاجتاُاث أًضا ما ًلول تَ اًحؼغ من أن اًسَوك  ،تني اًوسط الاحامتغي ومىوانث اًضرعَة مؼِا اًفعي

ن معََة الادذَار احلص ثؤثص فاها أو  ،من ددوهل ابة اًس حخِة أنرثامليحصف يف تؼغ احلاالث ًسذي من ابة الادذَار 

وكس هخج غن ثسل اآلراء ظِور ما  .مي اًيفس َة واًوخساهَةاًظواُص الاحامتغَة والاكذعادًة واًثلافِة نٌل ثؤثص فاها اًؼوا

و ما  ٌسمى تؼمل اًيفس الاحامتغي اذلي ًؼىن جىِفِة جضىِي اًسَوك الاحامتغي دلى اًفصد يف خمخَف أدوار حِاثَ ُو

والاحامتغَة اًيت  نٌل ًدٌاول ابدلراسة املؼاًري واًلمي الاحامتغَة واًؼوامي اًيفس َة ،ًعَق ػَََ معََة اًخًض ئة الاحامتغَة

  .ثؤدي إىل اخلصوح ػىل ثسل املؼاًري وابًخايل اًخفاػي تني اًفصد واجملمتع وغوامي ُشا اًخفاػي وهخاجئَ
 تعقيب على وجهاث النظر السابقت : 

ٍمتخع اًعفي ال ميىن فِم إحصام األحساج إال ػىل ضوء ثسل اخلربت اًيت جضلك حاءا من معََة دًيامِىِة مس متصت، ف

متخع تلسراث ومِول واجتاُاث خمخَفة، ٍوىٌَ ًؼُش أًضا يف ػامل احامتغي جسودٍ  ،ػادت تخىوٍن تًَوويج وهفيس ذاص ٍو

و أن سَوك احلسج  ياك أمص مؤنس ُو اًؼالكاث اًفصدًة والاحامتغَة واًثلافة املخيوػة اًيت ثؤثص يف حىوٍن خشعَخَ، ُو

 أو تآدص يف حىوٍن وزل اًسَوك.امليحصف ٍصحع ألنرث من سخة ٌسامه ثضلك 

ػىل اإلظالق ابًًس حة ٌَؼَوم اإلوساهَة والاحامتغَة،  ملدولففىصت اًححر غن سخة واحس ًخفسري أًة ظاُصت ؿري 

فدياء هظًصة ػامة ألس حاة اًسَوك اإلحصايم ٌس خحَي أن ًؤسس ػىل سخة واحس أو ٍلوػة أس حاة واث ظاتع 

ة أن ثؤذش ابالغخحار اًؼوامي اخملخَفة اًيت جسِم يف إدصاح اًسَوك اإلحصايم واثَ واحس)تَوًويج أو احامتغي(، وإمنا جي

 اذلي ال خيخَف يف وزل غن اًسَوك اًؼادي إال تلسر ادذالف اًؼوامي واهتا داذََة اكهت أم ذارحِة.

، فلس ٍىون تؼغ وجضؼهبا فإهنا ًُست ػىل درخة واحست من األمهَةاحنصاف احلسج ورمغ ثؼسد اًؼوامي ادلافؼة إىل 

ة أو املساػست هل. ُشٍ اًؼوامي سخدا رئُساً   ًالحنصاف وكس ٍىون اًحؼغ اآلدص من األس حاة اًثاهًو

يَ اًؼلًل أو اًيفيس أو  ،ُشا ًياحِة ثؼسد اًؼوامي اًيت كس حصحع أو ثخعي ابًخىوٍن اًضريص ٌَحسج أو حىًو

شا ما هعَق ػَََ اًؼوامي ادلاذََة إلحصام األح ساج، واًيت كس حصحع أًضا إىل اًحُئة اًيت ًؼُش فاها احلسج اًؼضوي ُو

شا ما هعَق ػَََ ابًؼوامي اخلارحِة أو غوامي  ماًؼمي أ ماملسرسة أ مسواء يف األرست أ اًوسط الاحامتغي اًفاسس، ُو

  .األحساجالحنصاف اًحُئة 
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 نظام التعاهل هع األحداث
واًن مبسى ثوفريٍ ثًض  ظً واًؼمي ػىل إػساد حِي كادر  ،ئة سَمية ورػاًة حصَحة ألظفاهلي مس خلدي أي جممتع مُص

ومن ُشا امليعَق اُمت اجملمتع ادلويل تلضااي اًعفوةل ثضلك ػام وكضااي األحساج  ،ًَة جتاٍ هفسَ وجممتؼةوػىل حتمي املس ئو 

من اًلوى اًخرشًة  وميثي فاكس ،احنصاف األظفال ًؤثص ػىل لك ملسراث اجملمتع ثلًصحا حِر إناجلاحنني ثضلك ذاص 

ن حسج اًَوم من املخوكع أن ًخحول إىل جمصم اًـس إوا مل جيس اًصػاًة اًضام ة )س َس وغحس أمفن املؼصوف  ،واملادًة

، واذلي ٌضري يف حاء مٌَ إىل أمهَة :2:6ويف ُشا اإلظار ظسر إػالن حلوق اًعفي ػام  (،86: 3115،املوحود

و يف س يواث حِاثَ املخاكم ة ًألظفال اجل ثلسمي اًصػاًة احنني وثؤنس تؼغ مدادئ ُشا اإلػالن إىل أن احلسج حيخاح ُو

وابًخايل فلس  ،نٌل حيخاح إىل حٌلًة كاهوهَة وإوساهَة أًضاً  ،األوىل إىل اٍمنو اجلسسي واًؼلًل واألذاليق والاحامتغي

ومن مضهنا اٍمين فلس ظسر كصار  ،نيحصفمن اًدرشًؼاث امليظمة ًصػاًة وثأَُي األحساج املي اً أظسرث نثري من ادلول ػسد

تإوضاء دور اًصػاًة  ثمث جصزث ػسد من اًلصارا ،م ثضأن رػاًة األحساج3::2( ًس ية 35م )ــمجِوري ابًلاهون رك

نٌل ظِص خََاً وضاط تؼغ اًَِئاث واملؤسساث وغلسث اًيسواث  ،الاحامتغَة ًألحساج اجلاحنني واملؼصضني ًالحنصاف

ؼ  ،اخلاظة تشزل إجياتَة جتاٍ مضبلك األحساج اجلاحنني وثوفري  أنرثًصػاًة األحساج دعوت مذلسمة  اًلاهون اٍميين خربًو

فلس احذوى اًلاهون ػىل ػسد  ،نٌل ًؼرب غن موكف اٍمين يف اًخوكِع ػىل اثفاكِة حلوق اًعفي اًؼاملَة ،اذلاًة اًلاهوهَة هلم

وضاء ػسد من إو ،ابألحساج ػىل مس خوى احملافظاث وحتسًس ادذعاظاهتامن املسائي اًِامة أمهِا كصار إوضاء حمبمك ذاظة 

  .مصبنا ودور رػاًة األحساج اجلاحنني واملؼصضني ٌَجياخ يف خمخَف حمافظاث ومسن ادلِورًة

، ن ظًصلة اًخؼامي مع األحساج ورػاٍهتم متص تؼست مصاحي مذضمية ٍلوػة من اإلحصاءاثإػىل ما س حق وهصٍ ف وتياءً 

من  اً ن ُياك ػسدإوابًخايل ف ،متزي هظام اًخؼامي مؼِم تأهَ غحارت غن جصانمج مذاكمي مذؼسد اًخرععاث واملِامنٌل ٍ 

  مٌش اٌَحظة األوىل الس خالم احلسج ومتص تؼسد من املصاحي يه: أاألساًَة ًفرتض أن ًمت ذمارس هتا يف ثسل اًربامج ثحس

اُامتم اجملمتؼاث ابًعفوةل وثـري هظصت املؼام ة ٌَمشهحني اًعـار أدذَت  احلسج ورشظة احلسج : مع زايدت املصح ة األوىل :

ُشا وثلوم  .نثري من دول اًؼامل هظام رشظة األحساج ويه كوت من رخال اًرشظة املسرتني ٌَخؼامي مع األحساج ورػاٍهتم

احلاالث اًيت حسدُا رشظة األحساج ابًلدغ ػىل احلسج اذلي ٍصحىة اجليحة أو غيس ثؼصضَ ًالحنصاف يف أي من 

يا كس ًأذش رشظة األحساج تأحس اإلحصاءاث اًخاًَة :   اًلاهون ُو

 .ن اٍهتمة اتفِةووزل ًؼس زحوث األدةل أو أل –اًرباءت ٌَحسج  -2

إًساع احلسج مصنا الاس خلدال يف اًوحساث الاحامتغَة ًصػاًة األحساج ووزل إوا اكهت اٍهتمة من اًيوع  -3

مث إًواء اًعفي  ،هون حِر ًلوم األدعائَون الاحامتغَون ابس خلدال احلسج والاثعال تأرسثَاذلي ًوكؼَ حتت ظائ ة اًلا

 .ملست حمسدت ػىل ومة اًخحلِق حلني اًخرصف يف احلاةل

احلسج وهَاتة األحساج : ثؼخرب هَاتة األحساج يه املصح ة اًلضائَة األوىل اًيت ثخؼامي مع احلسج امليحصف  اًثاهَة : املصح ة

 ذش اًيَاتة تأحس اإلحصاءاث اًخاًَة : وكس ثأ

 .ٌَحسج ووزل ًؼسم زحوث األدةل تاًرباء -2

 .ًَهتموَ ٌَمحبهكة ووزل حتت مس ئو ميجسَمي احلسج ألرسثَ حلني ثلس -3

وػادت ٍىون وزل يف اجليحة اٍىدريت اكًلذي  ،إًساع احلسج تسار املالحظة ٌَحجا املؤكت حلني ثلسميَ ٌَمحبهكة -4

ا.  وؿرُي
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ي احلسج إىل دار اًصػاًة الاحامتغَة ووزل تؼس ادلراسة ًضرعَة احلسج جبواىهبا اخملخَفة حسمَا وهفس َا،  -5 حتًو

ًخلسميَ ٌَمحوكة تلعس اًوكوف ػىل اًؼوامي اًيت أدث  أزياء وحودٍ ابدلاريف حِر ًؼس األدعايئ الاحامتغي ثلٍصصا هنائَا 

 .إىل احنصافَ

هَ حضَة ًظصوف تَئِة أدث تَ إىل الاحنصاف أاألحساج : ًيظص اًلاهون إىل احلسج ػىل  احلسج وحموكة املصح ة اًثاًثة :

ُشا وال ٌسمى احلسج أمام  ،اًوكاًة واًؼالح وإمنا ،ن وظَفة وفَسفة حموكة األحساج ًُست إداهة احلسجإومن مث ف

أذش  .ٌَحسج يف اجلياايث واجليحنٌل أن اجلَساث حىون رسًة مع وحوة اًححر الاحامتغي  ،احملوكة جمصما تي مٌحصفا ًو

 ثَة : واإلحصاءاث واًخساتري اًؼالحِة اآل اًلايض تأحس األحاكم

أو  ،اًخوتَخ ووزل يف حال إوا اكهت اٍهتمة ثس َعةأو  ،حلسج إوا مل ٍىن كس اكرتف اٍهتمة املوهجة إًََاجصاءت  

 (. 268 -267:  1::2،رمضان )حامتغَة أحس دور اًصػاًة الاأو  من ًلوم ملارمٌلأو  األتوٍن ألحساًدسَمي 

 الدور الىقائي والعالجي لظاهرة انحراف األحداث
لعس ادلور اًوكايئ  إن اًيظصت اجلسًست يف رػاًة األحساج اجلاحنني حصنا ػىل اجلاهحني اًوكايئ واًؼاليج ٌَظاُصت ًو

 ،هجات اخلاظة ابألحساج ًوكاٍهتم من الاحنصافاثوثساتري األ ثاًدرشًؼاث واًخيظامي وإػسادػىل ثيظمي اًربامج واملرشوػاث 

 مأ ج من اس خزسام كسراهتم وحمنَهتا سواء أاكهت ُشٍ اًلسراث حسمَةاة اًظصوف واجملاالث اًيت متىن األحسئونشزل هتَ 

 ومن ظور ُشا ادلور : ،احامتغَة مأ هفس َة مأ غلََة

و هظام ًؼمي ػىل اس خلعاة األظفال املؼصضني ُو ،ثفؼَي هظام مؤسساث اًصػاًة الاحامتغَة ًألظفال األحساج -

 .وثلسمي اًصػاًة واًخأَُي اًالزم هلم جلؼَِم غيارص فؼاةل وإجياتَة يف اجملمتع ،ًالحنصاف مثي األًخام واملرشدٍن وؿريمه

ورفسمه ابألساًَة  ،وضع اًربامج اًالزمة ًخوغَة اجملمتع ولك واألرست توخَ اخلعوص مبزاظص احنصاف األحساج -

 .ثىل ٌَخؼامي مؼِمامل 

ا يف اًخؼامي اًسَمي مع األحساج واحلََوةل دون  - ثأَُي املؤسساث الاحامتغَة مثي املسارس واًيوادي وؿرُي

 .احنصافِم

 وكس أزحدت ادلراساث احلسًثة اًيت أحًصت ػىل احنصاف األحساج وػىل حصامئ اًحاًـني إن مؼظم أس حاة الاحنصاف

ٍصحىة أو  فِياك متَزي هحري تني اًفصد اذلي ًيحصف ،اًصمسَة اًيت ًيضم إٍاها اًفصد يف جممتؼة اجلصمية ٍوكن يف ادلاػة ؿريأو 

شا اذلي ًيحصف ألس حاة جممتؼَة فاًيوع األول ًمت ػالخَ غن ظًصق اجلِود اًيفس َة  .اجليحة ألس حاة واثَة ُو

اًيت ًخؼامي مؼِا ػىل افرتاض أن ُشٍ األرست واًيت ًمت ثلسميِا إىل اًعفي ابًخؼاون مع أرسثَ واملؤسساث  ،والاحامتغَة

ابًخايل فان اًربامج اًؼالحِة س خىون  ،وثسل املؤسساث ثخؼامي تإجياتَة ذلاًة احلسج من الاحنصاف وارحاكة اجليحة

ٍصحىة اجليحة هدِجة اًخفىم يف أو  واما اًيوع اًثاين من األحساج فاهَ ًيحصف، ممثصت وميىن أن حتس من اًظاُصت

ويف ُشٍ احلاةل فان اًربامج اًوكائَة ٌَظاُصت س خىون  ،تط الاحامتغَة يف جممتؼَ واهدضار اجتاُاث مضادت ٌَلاهون فَِاًضوا

ن اجلِود ُيا مىثفة إا سدس هتسف أوال اجملمتع مبؤسساثَ اخملخَفة ومن مث سدس هتسف اًظاُصت وابًخايل فحِر إهنأوسع 

  .(56:  2:82،اًًاين)ملكفة يف اًوكت واجلِس واًخاكًَف 

وحمتثي هجود اًوكاًة توضع ػسد من اًرتثُداث اًيت ثحسأ أوال ابالػرتاف ابًظاُصت وأمهَة اًوكاًة مهنا واًوغي اٍاكمي 

ا مث ًًل وزل اإلميان ابًلضاء ػىل اًظاُصت ووزل من ذالل ػسد من  ،ابآلاثر اًفادحة ػىل اًفصد واجملمتع اًياجتة غن اهدضاُر

األسس اًؼَمَة املوضوغَة جلك أصاكًِا تساًة من إحصاء اًححوج  وإثحاعة اًفصظة ذلوي الادذعاص املسذالث أمهِا إاتح

ة اخملخَف من هجة ومؤسسة يف  أنرث وإرشاك ةاًؼَمَة اخلاظة ابًظاُصت مصورا تإظسار ػسد من اًدرشًؼاث واًربامج اًخوغًو
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ومن اإلحصاءاث اًيت ميىن أن ثؼمي  ،خيظميَة ملواهجة ثسل اًظاُصتاجملمتع ٌَلِام تواحداهتا وظوال إىل وضع اًخساتري اًفٌَة واً 

  ًًل : ػىل ثؼٍاا ادلور اًوكايئ ًظاُصت احنصاف األحساج ما

إهساة األظفال اًسَوهَاث الاحامتغَة املصؾوتة واًيت ثدٌاسة مع كمي اجملمتع ومؼاًريٍ من ذالل األرست  -2

  .واملسرسة

  .غن ظًصق اًؼالح ادلاغي وامللاتالث ادلاغَة ثؼسًي تؼغ اًسَوهَاث ؿري املصؾوتة -3

 .حصتَة األظفال وثؼَميِم األدوار الاحامتغَة اًيت ثدٌاسة مع كسراهتم من ذالل حٌلػاث اًًضاط -4

 .مساػست األظفال ػىل ثلدي اجملمتع وهظمَ ومؤسساثَ وس َاس خَ وغن ظًصق اًرتتَة اجملمتؼَة -5

سدضارت اخلرباء يف ثًضئهتم اًضرعَة اًسَمية من ذالل حماوةل حىوٍن واث احلسج ػىل أسس سَمَة وا -6

 .بندساة مؼارف ومؼَوماث خسًست ثؤدي إىل حىوٍن اًضرعَة اًسَمية من ذالل حٌلػاث اًفعي واًِواًة

 . ثؼَمي األظفال وإهساهبم رماراث مؼَية جسِي ػَاهم اًلِام تأدوارمه داذي األرست واملسرسة واجملمتع -7

مؼام ة األحساج فِمتثي تخسل اإلحصاءاث واخلعواث اًيت ثمت تؼس أن ٍصحىة احلسج اجليحة أما ادلور اًؼاليج يف 

مٌش اس خالمَ من كدي اجلِاث اخملخعة ونشزل ثوفري املواظفاث واإلماكهَاث اًسَمية ملصبنا الاس خلدال وهَفِة  أفذحس

  .تي وميخس حىت دصوح اًعفي من دار اًصػاًة الاحامتغَة ،اًخؼامي مؼَ

ي اًؼالح اًيفيس الاحامتغي ٌَحسج يف ضوء هخاجئ ادلراساث اًيت جتصى ٌَحسج واًيت ًفرتض أن جتصى ػىل زالزة وٌضم

 حواهة يه : 

ي الاحنصاف ػارض ،وجضمي اًخؼصف ػىل هوػَ اجليحة:أو  دراسة الاحنصاف -2 ي ُشا  ،مذىصر مأ ُو ُو

وما ثفسري احلسج اذلي ظسر مٌَ وما  ،صاف األحساجوما رأي األرست يف احن ،الاحنصاف مٌدرش يف أرست احلسج أم ال

 .كمسى وغََ خبعورثَ وهوع اجتاُاثَ حنو ُشا اًسَو 

ومن حِر  (،اًؼاُاث –املصض  –من اجلواهة اجلسمَة )مظاُص اًعحة اًيفس َة  دراسة خشعَة احلسج: -3

خساهَة )مسى وظحَؼة اس خجاتخَ ومن حِر اًياحِة اًو  (كسرت ػىل اًخفىري –ضؼف غلًل  –اًياحِة اًؼلََة )واكء 

 مأ يف املسرسة مأ ادلاػاث مأ جتاُي سواء مع األفصاد ،ثيافص ،جتاوة ومن حِر اًياحِة الاحامتغَة (الاهفؼاًَة ٌَمواكف

 .تُئة اًؼمي صـي اًفصاغ وتُئة

وص ة  ،ًوكت فصاؿَ وهَفِة كضاء احلسج ،وػالكذَ تأكصاهَ ،وجضمي اًحُئة ادلاذََة واخلارخة احلسج:دراسة تُئة  -4

  (.278 -277 :1::2 ،رمضان )واملسىن واحلي واملسرسة  ،األظسكاء

 اإلجراءاث الخاصت بالعالج وطرق الىقايت النحراف األحداث 
 أوال : اًؼالح اذلايت ٌَحسج وٌضمي األيت : 

لوم تَ األدعايئ اًيفيس ووزل إلزاةل املضاغص اًسَحَة ا اًخسغمي اذلايت ٌَجاحن : -2 ملصثحعة مبوكف اجليحة اكخلوف ًو

 …. واًـضة واًؼساء واٍىصاَُة واًضؼور ابذلهة واًلَق 

لامئ ػىل اًوذاظة اس خجاابثَ اًسَحَة واًؼسواهَة وسَونَ الاهسفاغي يف اًخفىري ؿري  ثؼسًي اس خجاابث اجلاحن : -3

لوم األدعايئ ُيا يف معََة اًيعح واإلحياء واًخلمط واًخح ،اًرتوي وامليعق ي واًسَعة. ًو  ًو

لوم األدعايئ يف معََاث ثؼَميَة وثحعرًية ثؼسًي ػاداث اجلاحن: -4  (اخل… وثسغمي وإكٌاعمن ثيخَِ وثوضَح )ًو

  (.57: 2:76،راحج)
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  إىل:اثهَا اًؼالح اًحُيئ وًيلسم 

 :وجضميمن اخلسماث  مأ ،من موارد اًحُئة مأ وثلسم ٌَحسج سواء من املؤسسة مدارشت:ذسماث  - 2

ي احلسج إىل هجاث الادذعاص ووزل يف حاالث املصض حسمَا اكن -  (اًصػاًة اًعحَة واًيفس َة)هفس َا  مأ حتًو

 .ًخحشل هل اجلِود اًؼالحِة املياس حة

وػالح ما  ،ثوفري اًصػاًة اًالحلة ٌَحسج غن ظًصق جصامج اًخسًرة املِين واًدضـَي يف معاهع اًحُئة اخلارحِة -

ث ووزل تخددؼِم وثوحاهِم حىت ًمت حىِفِم مع اًحُئة اخلارحِة.ومساػست تؼغ األحساج ًؼاهون من ظؼوابث ومضالك

  .املس خلٍصن سَوهَا واملس خؼسٍن غلََا الس خىٌلل ثؼَميِم يف املسارس اًؼادًة

ووزل يف  (وجس هتسف ثؼسًي اجتاُاث احملَعني ابحلسج )اكًوادلٍن أو من ًلوم ملارمٌل مدارشت:ذسماث ؿري  -3

واًِسف من وزل ختفِف ما حيَط ابحلسج  .ًَة احنصاف احلسج ثلع ػىل ػاثق ُؤالءواًيت ًظِص فاها أن مس ئو احلاالث 

هَ ميىن اسدامثر كوت اذلاث دلًَ يف ثسغمي هجود األدعايئ إمن ضـوط ذارحِة مفثال إوا اكن األة ٍمتخع تشاث مامتسىة ف

ىشا.             اٍىف غنأو  زوخة األة اًسَحَة جتاٍ احلسجأو  ًخؼسًي اجتاُاث أالم مؼامَهتا اًلاس َة هل مثال ُو

 . ( 2:،2:78 ،ؾَر)

 الخاتوت والتىصياث :
ن إو ،احنصاف األحساج متثي دعصاً مهسد اجملمتع ولك يف حارضٍ ومس خلدهلأو  ذما س حق ًخضح ًيا أن ظاُصت حٌوخ

ُشٍ اًظاُص هدِجة ًخفاػي ػسد  أوثًض ،د اًخمنَة فَِوغصك ة اجلِو  د هحري من األظفال ًؤدي ابجملمتع إىل اًخفىمساحنصاف ػ

مؤسسة أو  جلِة توابًخايل ال ميىن أن جس يس رممة مواهجة ثسل اًظاُص  ،من اًؼوامي اذلاثَة والاحامتغَة واًحَئِة اًواسؼة

 .ن ثضافص اجلِود اجملمتؼَة ولك يف ثسل املواهجة مإو التس  ،تؼَهنا

 اًَة ُو : ومن مج ة ما ثويص تَ ادلراسة احل

فعَِم غن  وضع اٌَواحئ واًلواهني واًدرشًؼاث ادلكِلة وامللٌية ًخحسًس األظفال اجلاحنني -2 حتسًسا ًٍاي اٌَخس ًو

 .ؿريمه من اًفئاث

 .اغخحار املضلكة مضلكَ احامتغَة متس اجملمتع جلك ملوماثَ املادًة واًخرشًة  -3

 .اُصتاًرتنزي ػىل جصامج اًوكاًة واًخوغَة أي كدي اهدضار اًظ -4

هَ جمصم حىت ال خنَق دلًَ الاس خؼساد ًإلحصام أوػسم اًخؼامي مؼَ ػىل  ،هَ حضَة ومٌحصفأمؼام ة اجلاحن ػىل  -5

  .فِعحح جمصما

ا ػىل اًفصد واجملمتع -6   .ورش اًوغي املمتثي تددعري اجملمتع ابألس حاة املؤدًة ًخسل اًظاُصت وآاثُر

هنا أن متىن ُشٍ ادلور من أداء رمارما ػىل أمللٌية واًيت من صَجاحنني ثخوفص ًِا املوظفاث اٌثأسُس دور ذاظة  -7

 .اًوخَ األهكي

  .ثوفري املخرععني املسرتني واملِصت من اًخرععاث اخملخَفة الاحامتغَة واًيفس َة -8

  .ظة ابًخؼامي مع األظفال اجلاحننيثوفري اكدر من اًرشظة اًصخاًَة واًًسائَة مذسرة وممتىن من أداء رمامَ اخلا -9
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 الوراجع :
َة اجلاائَة  –( األحساج امليحصفون " غوامي الاحنصاف 2:95ػًل َلس ) ،حؼفص -2 اًخساتري " دراسة  –املس ئًو

 .تريوث ،املؤسسة اجلامؼَة ٌدلراساث واًًرش واًخوزًع ،ملارهة

  .دار اٍهنضة اًؼصتَة، تريوث ،( دراساث يف ػمل الاحامتع اًؼائًل2:92مععفى ) ،اخلضاة -3

  .اًلاُصت ،( األمصاض اًيفس َة واًؼلََة2:76س غاث )امح ،راحج -4

 ،دار اٍىذاة اجلامؼي ،( إسِاماث اخلسمة الاحامتغَة يف جمال رػاًة اًفئاث اخلاظة1::2)اًس َس  ،رمضان -5

  .اإلسىٌسًرة

 .اإلسىٌسًرة ،ادلار اجلامؼَة ،( اخلسمة الاحامتغَة ًألحساج امليحصفني 2:82)َلود َلس  ،اًًاين -6

سَسة نخة جماالث  ،( الاحنصاف واجلصمية يف ػامل مذـري3115أتو احلسن ) ،اجص غوض وغحس املوحودخ ،س َس -7

 . اإلسىٌسًرة ،املىذة اجلامؼي احلسًر ،اخلسمة الاحامتغَة اٍىذاة اًثاين

 .اًلاُصت، دار املؼصفة ،( احنصاف األحساج2:88أهور َلس ) ،اًرشكاوي -8

  .اًلاُصت ،5اًعحؼة  ،حصام واًؼلاة( أظول ػمل اإل2:94امحس رؤف ) ،غحَس -9

 .اًلاُصت ،ادلار اًؼصتَة ًٌَرش ،( احنصاف األحساج ومضلكة اًؼوامي2:85مٌري ) ،اًؼرصت -:

مصنا  ،اًعـرياث واملصاُلاث دراسة جلصامئ اًفذَاث ،( امليحصفاث اًعـرياث8::2)غحسشل غحس اًـين  ،ؿامن -21

 .اإلسىٌسًرة ،رسواث ًألحباج

  .اإلسىٌسًرة ،دار املؼارف ،( املضبلك الاحامتغَة واًسَوك الاحنصايف2:78)َلس ػاظف  ،ؾَر  -22

املصنا اًلويم  ،( ثلٍصص حبر اًرسكة غيس األحساج املصح ة األوىل2:76وغٌوس سؼس ) ،اًلويص غحس اًؼٍاا -23

  .اًلاُصت ،ٌَححوج الاحامتغَة واجليائَة

 .اًلاُصت ،رػاٍهتا اًفئاث اخلاظة وأساًَة ،( اجملصمون2:78سؼس ) ،املـصيب -24
 


