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 ملخص البحث:
البحث أثر بعض العوامل االجتماعية يف جنوح األحداث اليت من املمكن أن تؤدي  يتناول

إىل جنوح األحداث، اعتمدت الباحثة يف مجع بياانهتا على استمارة املقابلة، وتوصلت إىل 
ن، كما أن و اجلاحنني لديهم أصدقاء سيئحداث جمموعة من النتائج أمهها: أن أغلب األ

%، وأقـــــل  42.3أعلى مستوى تعليمي لألحداث اجلاحنني هو املرحلة األعدادية بنسبة 
أظهرت %، و  38. 5ـة الثانويـــة بنسبة %، مث مرحلــ 3. 8مستوى تعليمي أمي بنسبة 

، كذلك تلفازخل البيت يف الالنتائج أن أغلب األحداث املنحرفني شاهدوا العنف دا
له األحداث املنحرفني مها العنف  أن أكثر نوعي عنف قد تعرضإىل أشارت النتائج 

سدي املتمثل يف الضرب بنسبة والعنف اجل ،%29.2بنسبة  اللفظي املتمثل يف الشتم
ينما متثل العنف النفسي يف ب%،  25واللكمات بنسبة  ،%29.2والركل بنسبة ، 8.3%
يًضا بينت النتائج أن أكثر املبحوثني وأ، % 4. 2شيء بنسبة يد واحلرمان من التهد

فراغهم يقضون أوقات  الباقنيأن و  ،% 46.2يقضون أوقات فراغهم يف الشارع بنسبة 
 يًضا أن أكثر نوع سلوك احنرايف ارتكبه األحداثأ، وأوضحت النتائج مابني البيت واملقهى

 .  % 28. 5املشاجرة والسرقة بنسبة 
  حنرايف.حداث، العنف اجملتمعي، السلوك االاأل جنوح تفتاحية:الكلمات امل
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THE IMPACT OF SOME SOCIAL FACTORS ON 

JUVENILE DELINQUENCY IN LIBYA 

Abestract: 

There are many reasons of Juvenile Delinquency. The researcher in 

this study views that the main reasons which may cause Juvenile 

Delinquency are some social factors, which could lead to Juvenile 

Delinquency. The researcher used the comprehensive survey method 

and adopted all data by (interview form). After the data was unloaded 

the study reached a set of results: 

1- Most Juvenile Delinquents have bad children. 

2- The highest level of education for Juvenile Delinquents is 

preparatory level (42.3%). The lowest level of education is illiterate 

(03.8%) . The secondary level is (38.5%). 

3- Most Juvenile Delinquents watched domestic violence on TV. 

4- Violent types of Juvenile Delinquency were verbal abuse of 

(23.2%) physical violence of (8.3%), beating (29.2%) kicking 

(25%) and psychological violence in the treat and denial of 

something  (4%).  

 

  Key words: Juvenile delinquency, social violence, deviation attitude. 

 املقدمة.1
ن اجملتمع ألم األن فيها هتديد ؛يعد جنوح األحداث يف العامل من الظواهر األكثر خطرا

كن أن ميالظاهرة يف اجملتمعات، كما ال  ميكن أن حنكم حبدة هذه واستقراره وبنائه، وال
كما أهنا ظاهرة متوغلة   ،ابجلديدةالظاهرة ليست  رها وجنعلها خاصة مبجتمعنا، فهذهنقص

جنوح األحداث ظاهرة غري  لعامل كافة، وال نستطيع اجلزم أنى دول او وممتدة على مست
 خمتصة ومرتبطة ابلدول النامية فقط، لكنها تزداد وترية وتتسارع تداعياهتا يف

 قيم السلوك املتناقض معهو  -نو االجتماعي يعرفونهكما   -اجلنوحو  .اجملتمعات النامية

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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لذا فإن  ؛ة يف اجملتمعفق مع املفاهيم السائدوالف هلا، أي أنه السلوك غري املتاجملتمع واملخا
 سوي يستند إىل السلوك املعياري املرتضى أو الجتماعي للسلوك أبنه سوي أو غريا التقييم

و أأغلبية األفراد يف اجملتمع، فأي اضطراب أو خلل يف عملية النشأة  املتفق عليه من طرف
الفرد حنو السلوك املنحرف، الذي يفسره علماء النفس  التطبع االجتماعي يساهم يف دفع

 األفعال اليت: فاجلنوح هنا مبفهومه العام هو التمرد العلين على قيم اجملتمع، االجتماعي أبنه
أن تتصدى اجملتمعات  بد يجة حلصول الضرر وأتكده كان التضر الفرد واجملتمع معا، ونت

 وحددت العقوابت للمخالفني، كما مت وضعنني اجلنائية، الظاهرة فقامت بسن القو هلذه ا
امها ألعرافها وقيمها املتعارف عليها، والواجب احرت كل املخالفني عقوابت اجتماعّية ل

 تؤثر يف تكوين شخصية الفرد، كما اليت وصفها أقوى العواملألسرة بوتربز ا واالمتثال إليها.
وىل، ومن األسرة يستمد خرباته، وعن ألوتوجهه؛ ففيها ميارس جتاربه ا سلوكهإهنا تتحكم يف 

والصواب، ولعل أهم مظاهر تفكك  خلطأمعىن ا ويعرف ،العادات والتقاليد ألسرة يقتبسا
كليهما معا يف نطاق  ألسرة هو التفكك املادي الذي يراد به غياب أحد الوالدين أوا

 .(8 ،2009)مازن، .األسرة
مهيتها، كلة وأشفصل حتديد امل: البحث يتكون من فصلني رئيسني مهاإن هذا 

 الدراسة امليدانية.ل والدراسة النظرية، مث فص
 مشكلة البحث  1.1

ادها جنوح األحداث ظاهرة اجتماعية خطرية على كل اجملتمعات بكل أبع عدّ ي  
ني لذا انلت هذه الظاهرة اهتمام الباحث ؛منها أي جمتمع هي ظاهرة ال خيلوو  ،اثرهاآو 

 افً واستنزا ،سارة كبريةخو  افجنوح األحداث ميثل ضياعً ، والعلماء من خمتلف االختصاصات
ن دعامة االقتصادية اليت من املمكن أن تكو  كذلك، و اعيةاالجتمن الناحية مللقوى البشرية 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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تلف من جمتمع ختمل املؤدية واملؤثرة يف جنوح األحداث قد فالعوا .للمجتمع يف بقائه ورخائه
إىل عامل واحد، بل  حنرافالاالصعب رد ظاهرة  غري أنه من ،خرآومن بلد إىل  ،خرآإىل 

لذا فإن هذه الدراسة هتتم  ؛بعضها ن العوامل املؤثرة يف هذه الظاهرة متعددة ومتداخلة معإ
أهم العوامل اليت قد  نوح األحداث، كوهنا منج يفاالجتماعية  دراسة أثر بعض العواملب

 مل االجتماعيةالدراسة يف معرفة أثر بعض العوا وعليه تتحدد مشكلة تؤثر على االحنراف.
يف جنوح  )العنف اجملتمعي، احلالة االجتماعية لألب، املشكالت املدرسية، وقت الفراغ(

 -والتأهيل اإلصالحسسة ؤ اجتماعية على عينة من األحداث مب دراسة ميدانية األحداث:
 .طربق

 :بحثأمهية ال 2. 1
 ،لمحاوالت األخرى للدراسةل زيدةذه الدراسة يف كوهنا حماولة مأتيت أمهية ه

 ،ثاملمكن أن تؤثر يف حدوث جنوح األحدا  منوالعوامل اليت ف على أهم األسبابر عوالت
إبضافات معرفية أخرى يف حدود  إلسهام ولةن هذه الدراسة متثل حماإذلك ف وفضال عن

 هذا املوضوع.
 :بحثأهداف ال 3. 1

ن و فون املوجود يعا ي منها األحداث املنحر شكالت اليتلتعرف على أهم امل. ا 1
 .طربق -والتأهيل اإلصالحمبؤسسة 

وعلى  ،بشكل عام جملتمع. إبراز خطورة ظاهرة جنوح األحداث على مستقبل ا 2
 :خاللمن  وذلك ،صألحداث بشكل خاا

لألب، املدرسة،  احلالة االجتماعية)مل االجتماعية املتمثلة يف االتعرف على أهم العو  -
 . من املمكن أن تؤثر يف االحنرافاليت( وقت الفراغ العنف اجملتمعي،

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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وأن هذه العوامل تعترب الواحدة  ،ة يف جنوح األحداثفاعلي األكثر ملمعرفة أي العوا -
 .وابلنسبة للمجتمع بوجه خاص ،االجتماعية الناحية انية منثمكملة إىل ال

 مصطلحات ومتفاهيم الدراسة: 4. 1
العالقات  لبية تعرب عن خلل وارتباك وبعثرةظاهرة اجتماعية ساجلنوح ن إ :األحداثجنوح 

ريات املوضوعية والذاتية وجتسد طبيعة التناقضات يف املتغ ،االجتماعية وابلسلوك االجتماعي
اليت يعا ي  اإلنسانيةتشخص ماهية املشكالت و  ،وحياته االجتماعية اإلنسانيف بيئة  املؤثرة

 .(266 ،2001 ،)احلسن .على حد سواء منهما الفرد واجلماعة
كيات لسلو جمموعة من ا اتعرف الدراسة احلالية جنوح األحداث أبهنالتعريف اإلجرائي: 

 هغري  عتداء على مالاالكالسرقة و   ،مقبولة إجرامية أو غري واألفعال اليت تؤدي أفعاال
 .واملشاجرة

وقد  ،قرابة بينهم من العنف الذي يقع بني أفراد ال ذلك املظهر هوالعنف اجملتمعي: 
 ويشمل عنف العصاابت واألعمال ،ليعرفون بعضهم أو ال، ويقع بشكل عام خارج املنز 

 وأماكن العمل ومحل السالح وملدارس العنف يف اب و اجلنسي واالغتصا االعتداءة و ئيالعشو ا
سواء كضحية أو   ،ض هلا الفردوغريها من املظاهر اليت ميكن أن يتعر  السرقة املخدرات و

 .(2002منظمة الصحة العاملية، ) .كشاهد
ويتم من خالهلا استعمال  ،العنف اجملتمعي ظاهرة سلوكية إيذائيةالتعريف اإلجرائي: 

 .اآلخرين اللفظي أو اجلسدي واالعتداء على العنف
دون  ومتيزه عن غريه من األفراد ،رد معنيفهي العوامل اليت حتيط بالعوامل االجتماعية: 

العالقات أو الروابط الوثيقة فالعوامل تقتصر على  ، حتيط بعامة الناسة اليتالظروف العام
ويرتبط  ،ا من خالل حياتهقً وثي اجً يندمج هبم إندما ،أ خرى من الناسفئات  اليت تنشأ بني

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 .(211 ،1999 )ابره ، هبم لفرتة زمنية معينة.
ر يف حياة ثل تؤ معوا صد الباحثة ابلعوامل االجتماعية أهنا جمموعةتقالتعريف اإلجرائي: 

كل ا اء وقت الفراغ، واملشقضاالجتماعية لألب وأماكن  األحداث االجتماعية كاحلالة
حيث يتعرض هؤالء األحداث إىل  ،ابحلدث يواجهها والعنف اجملتمعي احمليط املدرسية اليت

 .ناسعتداء على أموال الالمثل التعاطي والسرقة والقتل وا ،االحنراف
 الدراسات السابقة 5. 1
 العوامل االجتماعية واالقتصاديةـــ )ــاملوسومة ب( 2007صاحل )دراسة  -1
، تكونت عينة الدراسة من األحداث املنحرفني املودعني يف (االحداثقتها إبحنراف عالو 

( 20)و ،من األحداث الذكور( 40)األحداث ببنغازي، وبلغ عددهم  دار تربية وتوجيه
ملسح الشامل لكل املوجودين يف داري تربية ا اث اإلانث، ولقد استخدم الباحثمن األحد

كالت على أهم املش الدراسة إىل التعرف، وقد هدفت (إانثذكور و )وتوجيه األحداث 
، وإبراز (إانثذكور و )بداري تربية وتوجيه األحداث  منها األحداث املنحرفون يعا ي اليت

، خاصوعلى األحداث بشكل  ،جملتمع بشكل عامخطورة ظاهرة اإلحنراف على مستقبل ا
طئة، ألسرية اخلاية اجتماعية واملتمثلة يف الرتبمل االاخالل التعرف على أهم العو  وذلك من

هما، يوالدين، وفاة أحد الوالدين أو كلالزوجني، طالق أحد ال اخلالفات والصراعات بني
حنراف األحداث، وقد توصلت الدراسة ا واليت من املمكن أن تؤدي إىل ،ئمملالالسكن غري ا

من مرحلة التعليم  ى تعليمي لألحداث املنحرفنيو ى مستأن أعل: منها ،إىل بعض النتائج
 ة ومرحلةميّ أقل مستوى تعليمي هو ا  و  ،%40.0نسبة بـ( املرحلة اإلعدادية)األساسي 

كذلك تبني من خالل الدراسة أن أغلب لكل مرحلة، %15.0ملتوسط بنسبة التعليم ا
 ،% 95.0نسبة بــ( 18 — 15)من الفئة ترتاوح حرفني الفئات العمرية لألحداث املن

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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يقيمون مع  ة إىل أن األحداث غالبيتهم كانواعمرية،كما أشارت الدراسوهي أخطر مرحلة 
وكشفت الدراسة على أن أغلب املبحوثني أجابوا أبن هلم  ،% 46.7الوالدين بنسبة 

 .% 53.3أصدقاء منحرفني بنسبة 
إبحنراف  العنف األسري وعالقتهــــ )بـاملوسومة ( 2006املطريي )يف دراسة  -2

ى العالقة علجم ظاهرة العنف األسري، والتعرف هدفت إىل حتديد حيت وال ،"األحداث
ف حنراا  العنف األسري إبمنأ ضالعنف األسري، واحنراف األحداث، وعالقة بع بني

 علىألسري أن حتد من أتثري العنف ا شأهناتدابري وقائية من صل إىل و الت األحداث، وحماولة
لبحث ة انعييار الوصفي، وتتم اخت لباحث املنهجاستخدم ا حيث احنراف األحداث،

من اجلاحنني أجابوا  %01لبحث أن نسبة ا ائجغري احتمالية. كانت من نت بطريقة قصدية
ألسرية، كطريقة حلسم اخلالفات ا النقاش كان مستخدما داخل أسرهمأبن أسلوب احلوار، و 

لسرقة جنحة ا أن النتائجنون من العنف األسري، كما أثبتت كانوا يعا %21وأن نسبة 
بب ذلك عدم هي أبرز التهم اليت يتم مبوجبها إيداع األحداث دار املالحظة، كان س

ألسرة، أما أبرز أمنا  العنف األسري الذي تعرض له حلدث من قبل االكايف على ا اإلنفاق
ه احلياتية، ومن مث نفاق على احلدث، وتلبية احتياجاتعن اال األحداث فكان امتناع األب

أمنا   ضتوجد عالقة بدرجة متوسطة بني بع لفظي املصاحب، وأكدت النتائج أنهلالعنف ا
رتكاب األحداث قاموا اب من %60 نسبتهالعنف األسري، وجنوح األحداث، وأن ما 

 مما يعكس األثر الواضح للرفقة السيئة. ،الفعل اجلانح برفقة أصدقائهم
 فروض الدراسة  6. 1
 اجملتمعّي وجنوح األحداث؟ إحصائية بني العنفتوجد عالقة ذات داللة هل  .1
 بني احلالة االجتماعية لألب وجنوح األحداث؟إحصائية توجد عالقة ذات داللة هل  .2

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 بني املشكالت املدرسية وجنوح األحدث؟ إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة هل  .3
 بني قضاء وقت الفراغ وجنوح األحدث؟ إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة هل  .4
 املنهج واإلجراءات. 2
ت موقد استخد، يدانيةمالدراسة احلالية دراسة وصفية حتليلية  د  ع  تـ   :منهج الدراسة 1. 2

والتأهيل  اإلصالحؤسسة مقيمني يف امل ك ل :أي ،لماملسح الشا الباحثة يف دراستها امليدانية
 الدراسة. مبدينة طربق وقت إجراء

ن مجيع األحداث املنحرفني املودعني يف ميتكون جمتمع الدراسة  جمتمع الدراسة: 2. 2
، والذين ترتاوح أعمارهم (26)عددهم  والذين بلغ والتأهيل مبدينة طربق، اإلصالحة مؤسس

 عشر. سابعةن السن احلادية عشر إىل السن الم
اعتمدت الباحثة يف مجع البياانت على وسيلة )استمارة  مجع البياانت: أداة 3. 2

استمارة  وقسمت ،ن قبل الباحثةمة الشخصي ث مت مقابلة املبحوثني ابملقابلة، حي(املقابلة
 املبحوث صقسم يتضمن البياانت األولية اليت خت: مها ،أساسينياملقابلة إىل قسمني 

والقسم الثا ي يتجزأ إىل عدة حماور تتناسب مع موضوع  .ى التعليمي..و كالعمر، املست
  الدراسة.

 جماالت الدراسة: 4. 2
سسة ؤ يف م ة من األحداث املنحرفنيلبشري للدراسيتكون اجملال اأ. اجملال البشري:  

 السابعةعشر إىل  احلاديةرهم من السن طربق، والذين ترتاوح أعما والتأهيل مبدينة صالحإلا
على ذمة التحقيق يف مدينة طربق، والذين بلغ  كوم عليهم يف قضية أو متهمنيحملعشر، وا
 .واإلانثحداًث منحرفًا من الذكور ( 26)عددهم 

ل على نطاق مدينة والتأهي اإلصالحل املكا ي مؤسسة حدد اجملا :. اجملال املكاني ب

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 .يف وسط املدينة االصالح والتأهيل سسةؤ طربق، وتقع امل
 ،للدراسة املدة اليت استغرقتها الدراسة امليدانيةيقصد ابجملال الزمين  :. اجملال الزمني ـج

 مثة، الستطالعي مرحلة ا لدراسة امثلعملي، ا اإلعداد النظري ومرحلة اإلعدادوهي مرحلة 
رتة ففال ،اليت توصلت إليها الدراسة  مرحلة النتائجمثمرحلة مجع البياانت وتفريغها وحتليليها، 

 ،م2018-مارس-5 ثة يف إعداد الدراسة بدأت بتاريخيت استغرقتها الباحالزمنية الفعلية ال
 .م2018-أغسطس-30 وانتهت بتاريخ

اانت ومراجعتها، قامت بعد االنتهاء من عملية مجع البي األساليب اإلحصائية: 5. 2
اخلاص ابلعلوم االجتماعية  ياانت عن طريق الربانمج اإلحصائيحليل البالباحثة بت

(SPSS) حادية بسيطة، وجداول ثنائية مركبة.جداول أ، حيث عرض البياانت يف 
 :ومناقشتها . النتائج3

ناول القسم حيث يشتمل على قسمني يت ،يتناول هذا الفصل عرض البياانت وحتليلها
 . ي فيتناول حتليل اختبار الفروض، أما القسم الثااألول التحليل الوصفي

 التحليل الوصتفي لبياانت الدراسة:  1. 3
 ( توزيع املبحوثني حسب العمر01)اجلدول رقم 

 النسبة التكرار العمر
11-14 15 % 57. 7 
15-18 11 % 42. 3 
 100 % 26 اجملموع

ويالحظ ارتفاع نسبة املبحوثني بني الفئات  ،أعمار املبحوثني( 01)يوضح اجلدول رقم 
مث الفئات العمرية اليت ترتاوح  ،%57. 6واليت وصلت نسبتها إىل  ،(14-11)العمرية 

 % 42. 3بنسبة ( 15-18)

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


  أثر بعض العوامل االجتماعية يف جنوح األحداث              2019، يونيو، 13 العدد -اآلداب جملة كلية

17                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                             
ISSN  2664-1682 

 

 

 
 ( توزيع املبحوثني حسب النوع02اجلدول رقم )

 النسبة التكرار النوع
 8 .80 % 21 ذكور
 2 .19 % 5 إانث

 100 % 26 اجملموع
 

ووجد أن أغلب املبحوثني من  ،للرتكيب النوعي للمبحوثني( 02)يشري اجلدول رقم 
فهذا يعين أن الذكور  ،%19.2حني مل تتجاوز نسبة اإلانث  ، يف%80.8الذكور بنسبة 

أكثر مرا قبة من الذكور من قبل إلانث ا إلانث، وهذا السبب راجع إىل أنمن افًا أكثر احنرا
 إلانث أكثر منى الها عتاألسرة، فتوجد بعض األسر تشدد يف مراقب

يف أي وقت عادة ال هتتم األسرة  البيت الذكور، فعلى سبيل املثال عند خروج الولد من
ال خترج  ،ةى عكس الفتالو ساعات متأخرة من الليل، عوللبيت ا ولو أتخر عن ،خبروجه

 .بوجود مرافق من األسرة دها إالحوال يسمح هلا ابخلروج لو  ،ذن إبإال
 ( توزيع املبحوثني حسب املستوى التعليمي للحدث03اجلدول رقم )

 النسبة التكرار املستوى التعليمي لألب
 03.8% 1 ميأ

 11.5% 3 ابتدائي
 46.1% 12 إعدادي
 38.5% 10 اثنوي
 100 % 26 اجملموع

( الذي يشري إىل توزيع املبحوثني حسب 03اانت اجلدول رقم )ييتضح من خالل ب
يف مؤسسة اإلصالح  من األحداث% 46.1يتضح لنا اآليت أن  ى التعليمي،و املست

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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من هؤالء األحداث يف مرحلة  %38.5حني جند نسبة  والتأهيل يف مرحلة اإلعدادية، يف
 .دائيةبتاملرحلة اال من هم يف ،%11.5التعليم الثانوي، بينما جند نسبة 

 اختبار التفروض 2. 3

 األحداثإحصائية بني العنف اجملتمعيي وجنوح  داللةذات  عالقةتوجد : األوىلالتفرضية 

 حنرايفال( ونوع السلوك اعنف داخل البيتالعنف اجملتمعي )شاهد الالعالقة ( 04اجلدول رقم )

اجملتمعي  العنف) 
) 

 شاهدت العنف
 داخل البيت

 نوع السلوك اإلحنرايف
 اجملموع

 إتالف مال دعارة مشاجرة
 ناسال

 تعاطي قتل سرقة

 نعم
08 

% 44.4 
04 

% 22.2 
03 

%16.6 
02 

%11.1 
01 

%05.5 - 
18 

%100 
 

 01 ال
% 12.5 

01 
% 12.5 

01 
% 12.5 

04 
% 50.0 - 

01 
% 12.5 

08 
% 100 

 09 اجملموع
% 34.6 

05 
% 19.2 

04 
% 15.3 

06 
% 23.0 

01 
% 04.7 

01 
%03.8 

26 
100%  

 0.  05 الداللةمستوى  10درجة احلرية = 0.  46=  2كاي 

نوع احلدث للعنف داخل البيت و يبني العالقة بني مشاهدة ( 04)اجلدول رقم 
لعنف داخل البيت، منهم من املبحوثني أبهنم شاهدوا ا (18)يف أجاب الحنراالسلوك ا

كهم و نوع سل( 04)، و%444. رايف املشاجرة بنسبةكهم االحنو كان نوع سل( 08)
( 03)و ،%11.1نوع سلكهم السرقة بنسبة ( 02)و ،%22.2دعارة بنسبة 

بحوثني أبهنم مل ن من املو آخر ( 08)، بينما أجاب %16.6مال الغري بنسبة  تالفإل
كهم هو السرقة بنسبة و نوع سل( 04)داخل البيت، فكان منهم  يشاهدوا العنف

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 لناس،والدعارة وإتالف مال ا كهم املشاجرةو لكل من نوع سل( 01)و  ،50.0%
 بيعي تر أن قيمة كاع كاي تربيع وجد بم مر وابستخدا ،% 12.5ة والتعاطي بنسب

، وجد هناك عالقة 0.05ى داللة و عند مست 10بدرجة حرية  0.46= احملسوبة 
 حنرايف ومشاهدة العنف داخل البيت.إلالسلوك ا داللة إحصائية بني نوعذات 

 حنرايفاالالعنف اجملتمعي )شاهد العنف داخل البيت( وسبب السلوك  العالقة( 05اجلدول رقم )   

 اجملتمعي () العنف 
 شاهدت العنف

 داخل البيت

 اجملموع حنرايفالسبب السلوك ا

 معاملة الوالدين
 املنزل ابستمرار عن غياب األب السيئة

 خمالطة أصدقاء
 السوء

  الفشل الدراسي

 نعم
05 

%31.2 
01 
03.8 % 

80 
50.0 % 

02 
12.5 % 

16 
100 % 

 01 ال
10.0% 

01 
10.0 % 

06 
60.0 % 

02 
20.0 % 

10 
100 % 

 اجملموع
06 
21.4 % 

02 
07.1 % 

14 
53.8 % 

04 
14.2 % 

26 
100% 

 0.  05 الداللةمستوى  3درجة احلرية =                0.  54=  2كاي 

العنف داخل البيت وسبب السلوك  العالقة مشاهدة( 05)نالحظ من اجلدول رقم 
كان ( 08)اخل البيت، منهم من املبحوثني أبهنم شاهدوا عنف د (16)يف، فأجاب االحنرا

فهم هو ان سبب احنر و آخر ( 05)و ،% 50.5 نسبةسبب احنرافهم خمالطة أصدقاء السوء ب
سة لدراشل يف افلا  كان سبب احنرافهم( 02)و ،%31.2معاملة الوالدين السيئة بنسبة 

حنرا فه بنسبة نزل سبب يف املألب عن اكان لغياب ا( 01)و ،% 12. 5بنسبة 
أهنم هلم يشاهدوا ( 10)حني أجاب البقية من املبحوثني والبالغ عددهم  يف ،03.8%

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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( 06)وعددهم  ،احنرافهم خمالطة أصدقاء السوء وأغلبهم كان سبب ،عنف داخل بيوهتملا
 ،%20.0بنسبة  فهما هو الفشل يف الدراسةاسبب احنر ( 02)و ،%60.0بنسبة 

 غياب األب عن املنزل بنسبةيئة و السحنرا فهم معاملة الوالدين لكل من كان سبب ا( 01)و
 ،0.54= حملسوبة ي تربيع اوابستخدام مربع كاي تربيع وجد أن قيمة كا ، %10.0

 .0.05عند مستوى  اإحصائي   ، وهي دالة3بدرجة حرية 
 حنرايفالالعنف اجملتمعي )شاهد العنف خارج البيت ( ونوع السلوك ا العالقة بني( 06اجلدول رقم )

 اجملتمعي () العنف 
 شاهدت العنف

 خارج البيت

 رايفحنالنوع السلوك ا
 اجملموع

 إتالف مال دعارة مشاجرة
 الغري

 تعاطي قتل سرقة

 07 نعم
%29.1 

05 
%20.8 

03 
%12.5 

07 
%29.1 

01 
04.1 % 

01 
04.1 % 

24 
100 % 

 01 ال
50.0 % - - 

01 
50.0 % - - 

02 
100 % 

 08 اجملموع
30.7% 

05 
19.2% 

03 
11.5% 

08 
30.7% 

01 
03.8% 

01 
03.8% 

26 
%100 

 0. 05مستوى الداللة  10 درجة احلرية =  0.  99=  2كاي 

خارج البيت ونوع السلوك لعنف العالقة بني مشاهدة ا( 06)يبني اجلدول رقم 
 أبهنم شاهدوا العنف خارج نينحرفملاألحداث من ا من( 24)حيث أجاب  ،يفاالحنرا

 ،%29.1لسرقة بنسبة شاهدوه ا لذي ايفالسلوك االحنرا كان نوع( 07)منهم  ،لبيتا
، بينما املشاجرة العدد كان نوع السلوك االحنرايف الذي شاهدوه خارج البيت هو نفسو 

العنف  ا الذين مل يشاهدو نياألحداث املنحرفأن ، يف حني %20.8الدعارة كانت بنسبة 
لسرقة االحنرايف املشاجرة وانوع السلوك  لكل من واحد ،(02)خارج البيت كان عددهم 

 0.99= كاي تربيع احملسوبة  ي تربيع وجد أن قيمةع كابوابستخدام مر ، %50.0بنسبة 
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إحصائية  وعليه توجد هناك عالقة ذات داللة، 0.05عند مستوى داللة  10بدرجة حرية 
 .حنرايف ومشاهدة العنف خارج البيتبني نوع السلوك اال

 رايفحنالسبب السلوك ااجملتمعي )شاهد العنف خارج البيت( و العنف  بنيالعالقة ( 07اجلدول رقم )

 ) العنف اجملتمعي (
 شاهدت العنف

 خارج البيت

 حنرايفسبب السلوك اال

 اجملموع
 غياب األب معاملة الوالدين السيئة

 املنزل ابستمرار عن

 خمالطة أصدقاء
 السوء

 الفشل الدراسي

 نعم
05 

% 20. 8 
01 

% 04. 1 
16 

% 66. 6 
02 

% 08. 3 
24 

% 100 

 01 ال
% 50. 0 

01 
% 50. 0 - - 

02 
% 100 

 06 اجملموع
% 23. 0 

02 
% 07. 6 

16 
%61. 5 

02 
%07. 6 

26 
%100 

 0.  05مستوى الداللة  3درجة احلرية =  0.  06=  2كاي 

خارج البيت وسبب السلوك لعنف العالقة بني مشاهدة ا( 07)يوضح اجلدول رقم 
لعنف خارج انحرفون أبهنم شاهدوا ملمن األحداث من ا (24)حيث أجاب ، يفاالحنرا
كان ( 05)و ،أصدقاء السوء الحنرايف خمالطةاسبب السلوك كان ( 16)منهم  ،البيت

شل يف فال حنرفهمسبب ا( 02)و ،%20.8فهم معاملة الوالدين السيئة بنسبة حنراسبب ا
، %04.1ملنزل بنسبة واحد سبب احنرافه غياب األب عن ا ،%08.3الدراسة بنسبة 
 ،(02)كان عددهم   ،ج البيتر نحرفون الذين مل يشاهدوا العنف خاملا بينما األحداث

معاملة الوالدين السيئة وغياب األب عن املنزل  الحنرايفكهم او حد لكل من سبب سلوا
 0. 06= تربيع احملسوبة  مربع كاي تربيع وجد أن قيمة كاي وابستخدام %50.0بنسبة 

 .اي  ، وعليه فإن عالقة دالة إحصائ0. 05عند مستوى داللة  3بدرجة حرية 
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جنوح لألب و جتماعية الة إحصائية بني احلالة االلتوجد عالقة ذات د :التفرضية الثانية
 .األحداث

 .حنرايفاالنوع السلوك و  لألب االجتماعيةبني احلالة  العالقة( 08اجلدول رقم )

 احلالة االجتماعية
 لألب

 االحنرايف السلوك  نوع
 اجملموع

 إتالف مال دعارة مشاجرة
 ناسال

 تعا    قتل سرقة

 متزوج من أمك فقط
05 

%26.3 
01 

%05.2 
04 

%21.0 
08 

%42.1 
01 

%05.2 - 
19 

%100 
 متزوج من أمك

 وأخرى
02 

%50 
01 

%25 - 
01 

%25 - - 
04 

%100 

 متزوج من غري أمك
- 

02 
%66.6 - 

01 
%33.3 - - 

03 
%100 

 اجملموع
07 

%26.9 
04 

%15.3 
04 

%15.3 
10 

%38.4 
01 

%03.8 - 
26 
100% 

 0.  05مستوى الداللة  18درجة احلرية = 14. 42=  2كاي 

يف هو سلوك الحنرالنوع السلوك ا أن أعلى نسبة( 08)جلدول رقم من ا يتضح
ن من أمهم فقط، والذين ارتكبوا و هم متزوجؤ املبحوثني الذين آاب عدد حيث بلغ ،السرقة

 26.3)نوع سلوكهم مشاجرة بنسبة  (05)، (% 42.1)بنسبة ( 08)سلوك السرقة 
، وحالة (%21.0)بنسبة  ناسسلوكهم االحنرايف إتالف مال النوع  (04) ، وهناك(%

لوك االحنرايف . أما أعلى نسبة لنوع الس(% 05.2)واحدة دعارة وأخرى قتل بنسبة 
فكان عدد  ،وأخرى هو سلوك املشاجرة ،ن من أمهاهتمو هم متزوجؤ آاب الذينللمبحوثني 
رة فكان حالة الدعا ارتكب سلوك السرقة و ، أما من(%50)بنسبة ( 02)املبحوثني 
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هم مل ؤ ابآللذين  يف حني كانت هناك حالتا دعارة ،(%25)واحدة لكل سلوك مبا نسبته 
، بينما كانت السرقة حالة (% 66.6)يكونوا متزوجني من أمهات املبحوثني مبا نسبته 

ع كاي تربيع وجد أن قيمة كاي تربيع ا حملسوبة ب، وابستخدام مر (% 33.3)بنسبة  واحدة
وجد هناك عالقة ذات داللة  ،0.05عند مستوى داللة  18 بدرجة حرية 14.42= 

 .لألباالجتماعية  حلالةاالحنرايف واع ا لسلوك ئية بني نو حصاإ

 حنرايفاالسبب السلوك و  لألب االجتماعيةاحلالة  العالقة( 09جلدول رقم )ا

 اجملموع
 احلالة االجتماعية حنرايفاالسبب السلوك 

الفشل  لألب
 الدراسي

 الطة أصدقاءخم
 السوء

 غياب األب ابستمرار
 عن املنزل

 معاملة الوالدين
 السيئة

15 
%100 - 

11 
% 37.3 

01 
%06.6 

03 
 متزوج من أمك فقط %20

04 
%100 - - 

01 
16%  

05 
83.3%  

 متزوج من أمك
 وأخرى

05 
%100 

01 
%20.0 

04 
%80.0 - - 

 متزوج من غري أمك

26 
%100 

01 
%03.8 

15 
%57.6 

02 
%07.6 

08 
%30.7 

 اجملموع

 0.  05مستوى الداللة  6درجة احلرية =              14. 26=  2كاي 

ين ذسبب االحنراف، بلغ عد األبناء اليبني احلالة االجتماعية لألب و ( 09)اجلدول رقم 
لطة أصدقاء افهم خمحنرااسبب ( 11)منهم  ،(15)أمهاهتم فقط  ن منو هم متزوجؤ ابآ

، (%20)لة الوالدين السيئة بنسبة محنرافهم معاا سبب( 03)، و(%37.3)بنسبة  ءالسو 
سبب ( 05)منهم ( 06) ن أمهاهتم وأخرى بلغ عددهمو متزوجهم ؤ أما األبناء الذين آاب

 حنرافه غياب األب عناسبب ( 01)، و (%83.3)إحنرافهم معاملة الوالدين السيئة بنسبة 
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فهناك ، ن من غري أمهاهتمو هم متزوجؤ ابآن الذين و املبحوث، بينما (%16.6)املنزل بنسبة 
، يف حني حالة واحدة فقط (%80.0)بنسبة  ءلطة أصدقاء السو اخم سبب إحنرافهم( 04)

ي تربيع وجد أن ع كابدام مر خ، وابست(%20) فشل يف الدراسة بنسبةلحنرافه ااسبب  
عند مستوى  اي  إحصائ ، وهي دالة6بدرجة حرية  14.26= حملسوبة قيمة كاي تربيع ا

 .0.05داللة 
 األحداثاملدرسية وجنوح  املشكالتإحصائية بني  داللةتوجد عالقة ذات : التفرضية الثالثة

 حنرايفاالنوع السلوك املدرسية و  املشكالت( العالقة بني 10اجلدول رقم )

 اجملموع
 يفنوع ا لسلوك االحنرا

 املدرسية املشكالت
 سرقة قتل تعا   

 مال إتالف
 الغري

 مشاجرة دعارة

10 
%100 - - 

04 
%40 - 

01 
%10 

05 
%50 

سوء معاملة 
 املعلمني

03 
%100 - - 

01 
/33.3 - 

01 
%33.3 

01 
%33.3 

عدم تلبية حاجايت 
 املدرسية

13 
%100 

01 
%07.6 - 

06 
%46.1 

04 
%30.7 

02 
%15.3 - 

عدم القدرة على 
 مواصلة
 الدراسة

26 
%100 

01 
%03.8 - 

11 
%42.3 

01 
%03.8 

02 
%07.6 

06 
 اجملموع %23.0

 0.  05مستوى الداللة          14 درجة احلرية =                      12. 22=  2كاي 

يف، حنراع السلوك االو لعالقة بني املشكالت املدرسية ونا( 10)جلدول رقم يبني ا
نوع  (05)نهم ملة سيئة، معامعهم املعلمني ماملبحوثني يتعامل  نم( 10)حيث هناك 
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%(، 40( نوع سلوكهم االحنرايف السرقة بنسبة )04)و، (%50)حنرافهم مشاجرة بنسبة ا
من عدم تلبية  عانونيأما عدد املبحوثني الذين %(، 10وحالة واحدة للدعارة بنسبة )

حنرايف بني مشاجرة ودعارة ، اختلف نوع سلوكهم اال(03)فبلغ عددهم  حاجاهتم املدرسية
رسية تكمن يف ملدالهتم ان مشكين الذو املبحوث ، أما(%33.3)وسرقة لكل حالة وبنسبة 

بنسبة  دعارة (02) منهم ،(13)صلة الدراسة فبلغ عددهم عدم القدرة على موا
 ناسال المإتالف ( 04)، يف حني كان (%46.1)سرقة، بنسبة ( 06)، و%(15.3)

وجد أن  تربيعستخدام كاي ، واب(%07.6)نسبته  تعاطي مبا( 01)، و%(30.7بنسبة )
وعند مستوى  ،14بدرجة حرية  ذات داللة إحصائية 12.22= سوبة حملقيمة كاي تربيع ا

 .05.0 داللة
 االحنرايف ( العالقة بني املشكالت املدرسية وسبب السلوك11اجلدول رقم )

 0.  05مستوى الداللة  6درجة احلرية =  03. 24=  2كاي

حنراف، أجاب ملدرسية وسبب االالعالقة بني املشكالت ا( 11)يالحظ من اجلدول رقم 

 املشكالت
 املدرسية

 يفحنراا لسلوك اال ببس
 معاملة الوالدين اجملموع

 السيئة
 األبغياب 

 املنزل ابستمرار عن
 خمالطة أصدقاء

 السوء
 الفشل الدراسي

 سوء معاملة
 املعلمني

01 
%11.1 - 

07 
%77.7 

01 
%11.1 

09 
%100 

 عدم تلبية حاجايت
 املدرسية

02 
%25.0 - 

04 
%50.0 

02 
%25.0 

08 
%100 

 عدم القدرة على
 مواصلة الدراسة

02 
%22.2 

01 
%11.1 

06 
%66.6 - 

09 
%100 

 اجملموع
05 

%19.2 
01 

%03.8 
17 

%65.3 
03 

%11.5 
26 

%100 
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حنرافهم اسبب ( 07)ممن يعانون من سوء معاملة املعلمني، منهم  من املبحوثني( 09)
واحدة لكل من معاملة الوالدين السيئة،  ، وحالة(% 77.7)الطة أصدقاء سوء بنسبة خم
 ممن عدم تليب ، يف حني كان عدد املبحوثني(% 11.1)شل يف الدراسة مبا نسبته فوال

 50)لطة أصدقاء السوء بنسبة احنرافهم خماسبب ( 04)منهم  ،(08)حاجاهتم املدرسية 
حنرافهم اسبب  (02ملة الوالدين السيئة، وكذلك )حنرافهم معا( سبب ا02)بينما  ،(%

، أما عدد املبحوثني الذين ليس هلم %( لكلتا احلالتني25.0الفشل يف الدراسة بنسبة )
لطة حنرافهم خمااسبب ( 06) ، بينهم(09)ة الدراسة فبلغ عددهم لالقدرة على مواص

 الوالدين السيئة معاملة مارافهحنسبب ا( 02)، و ( % 66.6)أصدقاء السوء مبا نسبته 
دام كاي خست، واب(% 11.1)لدين مبا نسبته اغياب الو ل حالة واحدةو  ،%(22.2بنسبة )

 16بدرجة حرية  اي  غري داللة إحصائ 03. 24= احملسوبة  وجد أن قيمة كاي تربيع تربيع
 .0. 05وعند مستوى داللة 

 التفرضية الرابعة : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني قضاء وقت التفراغ وجنوح األحداث

لقد و  ،حنرايفقضاء وقت الفراغ ونوع السلوك اال ( العالقة بني12اجلدول رقم )من يتضح 
( دعارة 04( من املبحوثني الذين يقضون وقت فراغهم يف البيت، منهم )06أجاب )

( من املبحوثني الذين يقضون 06، بينما )%33.3ثنان مشاجرة بنسبة ا %66.6بنسبة 
( مشاجرة، يف حني كان 02)و ،وا بسرقة( قام04وقت فراغهم يف املقهى كان منهم )

( كان نوع سلوكهم 04الشارع، منهم )يف ( من املبحوثني الذين يقضون وقت فراغهم 14)
ي، وحالة واحدة التعاطو  ناس،إتالف مال ال (02مشاجرة، و)( 04)حنرايف سرقة، واال

سوبة ن قيمة كاي احملأوابستخدام اختبار كاي تربيع وجد  لكل من الدعارة والقتل.
 .0.05 داللةوعند مستوى  ،20ا بدرجة حرية دالة إحصائي   25.68
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 حنرايفقضاء وقت التفراغ ونوع السلوك اال ( العالقة بني12اجلدول )
 

 0.05مستوى الداللة                       20درجة احلرية =                    25.68=2كاي
 حنرايفقضاء وقت التفراغ وسبب السلوك اال ( العالقة بني13اجلدول )

 
قضاء 
وقت 
 الفراغ

  حنرايفسبب السلوك اال
معاملة الوالدين  اجملموع

 السيئة
غياب األب 

 ابستمرار عن املنزل
صدقاء خمالطة أ

 السوء
 الفشل الدراسي

 03 البيت
42.8% 

- 
- 

03 
42.8% 

01 
14.2% 

07 
100% 

 01 املقهى
14.2% 

02 
28.5% 

04 
42.1% 

- 
- 

07 
100% 

 02 الشارع
16.6% 

- 
- 

09 
0.75% 

01 
08.3% 

12 
100% 

 06 اجملموع
23.0% 

02 
07.6% 

16 
61.5% 

02 
07.6% 

26 
100% 

 0.05درجة احلرية =          مستوى الداللة          8.77=2كاي

قضاء 
وقت 
 الفراغ

 نحرافينوع السلوك اال

 المجموع
 دعارة مشاجرة

إتالف 
مال 

 لناسا
 تعاط   قتل سرقة

 البيت
02 

33.3% 

04 

66.6% 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

06 

100% 

 المقهى
02 

33.3% 
- 
- 

- 
- 

04 

66.6 
- 
- 

- 
- 

06 

100% 

 الشارع
04 

28.5% 

01 

07.1% 

02 

14.2% 

04 

28.5% 

01 

07.1% 

02 

14.2% 

14 

100% 

 المجموع
08 

28.5% 

05 

23.8% 

02 

09.5% 

08 

28.5% 

01 

04.7% 

05 

28.5% 

26 

100% 
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حنرايف، وسبب السلوك اال غالفرا ( العالقة بني قضاء وقت 13) نالحظ من اجلدول رقم    
( كان سبب 03( من املبحوثني أبهنم يقضون وقت فراغهم يف البيت، منهم )07فأجاب )

معاملة الوالدين  احنرافهم( سبب 03٪، و)42.8خمالطة أصدقاء السوء بنسبة  هو احنرافهم
منهم  ،( الذين يقضون وقت فراغهم يف املقهى07٪، وأجاب أيًضا ) 42.8السيئة بنسبة 

 احنرافهم( سبب 02)و ،٪( 42.1خمالطة أصداقاء السوء بنسبة  احنرافهم( سبب 04)
معاملة الوالدين  احنرافه٪(، وحالة واحدة كان سبب  28.5غياب األب عن املنزل بنسبة )

( من املبحوثني الذين يقضون وقت فراغهم يف 12أجاب ) بينما، % 14.2سبة السيئة بن
ثنان او  ،خمالطة أصدقاء السوء احنرافهم( كان سبب 09الشارع، حيث تبني أن منهم )

وابستخدام ( بسبب الفشل يف الدراسة. 01)و ،معاملة الوالدين السيئة احنرافهمسبب 
وعند  ،7ا بدرجة حرية دالة إحصائي   8.77وبة ن قيمة كاي احملسأاختبار كاي تربيع وجد 

 .0.05مستوى دااللة 
 ومن خالل اختبار التفروض السابقة تبني لنا من اجلدول التايل ما يلي:

 ( التفروض وداللتها اإلحصائية14اجلدول رقم )

 املتغري –التفرضية 
نوع السلوك 

 االحنرايف
سبب السلوك 

 االحنرايف

 دالة دالة إحصائية بني العنف اجملتمعي وجنوح األحداثتوجد عالقة ذات داللة 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني احلالة االجتماعية لألب وجنوح 
 األحداث

 غري دالة غري دالة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املشاكل املدرسية وجنوح 
 دالة غري دالة األحداث

 غري دالة غري دالة الفراغ وجنوح األحداث توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني وقت

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 ( الفروض وداللتها اإلحصائية، حيث جزئت الفروض إىل14يتبني من اجلدول رقم )
يتضح لنا من الفرضية األوىل أهنا و  سبب السلوك االحنرايف.جزئني نوع السلوك االحنرايف، و 

بينما يتضح لنا  ،رفضت اجلزئيتنيرضية الثانية فقد ، أما الفقبلت اجلزئيتني األوىل والثانية قد
، والفرضية الرابعة قد رفضت اجلزئيتني األوىل ثالثة قبلت األوىل ورفضت الثانيةمن الفرضية ال

 والثانية.

 . االستنتاجات والتوصيات5
-11يتبني لنا من خالل الدراسة، أن الفئات العمرية لألحداث ترتاواح من الفئة ) -1

 وهي مرحلة عمرية خطرية. ،(17
يف مؤسسة اإلصالح والتأهيل هم من  اتضح من حيث النوع أن أغلب األحداث -2

مع  ،%19.3( بنسبة 05واإلانث ) ،%80.7( بنسبة 21بلغ عددهم ) ،الذكور فقط
مث يتم  ،العلم أن اإلانث املنحرفات يتم توقيفهن أايم داخل مؤسسة اإلصالح والتأهيل

 نقلهن إىل مؤسسة اإلصالح والتأهيل ببنغازي.
%، مث 42.3أعلى مستوى تعليمي لألحداث املنحرفني هي مرحلة اإلعدادية بنسبة  -3

% وأقل مستوى تعليمي هو األمية أي مل يدخل 28.5يليها املرحلة الثانوية بنسبة 
 %.03.8للمدرسة بنسبة 

 والباقني ،%46.2تبني أن أكثر املبحوثني يقضون أوقات فراغهم يف الشارع بنسبة  -4
 هم ما بني البيت واملقهى.يقضون أوقات فراغ

خمالطة أصدقاء حنرايف غلب املبحوثني كان سبب سلوكهم االكشفت الدراسة أن أ -5
بينت الدراسة أن أكثر املشاكل املدرسية اليت يعا ي منها كما   %،61.5السوء بنسبة 
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 وعدم القدرة على مواصلة دراستهم. ،األحداث هي سوء معاملة املعلمني هلم
ج أن أغلب األحداق املنحرفني قد شاهدوا العنف داخل البيت لقد أظهرت النتائ -6

 شاهدوه يف التلفاز.
فقد شاهدوه  ،العنف خارج البيت ابينت الدراسة أن األحداث الذين شاهدو  ايضً أ -7

 %.20.8% يليها املدرسة بنسبة 75.0يف الشارع بنسبة 
ا العنف ن مهعنف قد تعرض له األحداث املنحرفو  أشارت النتائج أن أكثر نوع -8

والعنف اجلسدي املتمثل يف الضرب بنسبة  ،%29.2اللفظي املتمثل يف الشتم بنسبة 
% بينما متثل العنف النفسي 25.0% واللكمات بنسبة 29.2% والركل بنسبة 08.3

 %.4.2يف التهديد واحلرمان من شئ بنسبة 
 %.28.5ة حنرايف املشاجرة والسرقة بنسبالنتائج أن أكثر أنواع السلوك االأوضحت  -9

 التوصيات:
 ،الرتكيز على عمل مراكز تدريبية ودورات مهنية لألحداث الذين حرموا من التعليم .1

 والذين تركوا الدراسة يف السنوات األوىل.
عن  استغالل وقت الفراغ بشكل صحيح بعيدً إنشاء نوادي ومراكز ثقافية على ال. 2

 حنراف.الضياع واال
من حيث ذهاهبم إىل املدرسة وخمالطة األصدقاء  ،أبنائهم بدقةعلى األبوين متابعة  .3

 ومتابعة األبناء أيًضا أثناء مشاهدهتم لشاشة التلفاز.
 من حيث النظافة واملرافق الصحية واخلدمية. ،هتمام مبؤسسة اإلصالح والتأهيلاال .4
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