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  عبيد شبيب العجمي ثـــــاسم الباح
دراسة ميدانية  : التفكك األسري وجنوح األحداث    ثــــعنوان البح

  في المجتمع الكويتي
  المنيا ةـــــــجامع

  اآلداب ةــــــــليك
  االجتماع م ــــــــقس

  )م١٩٩٠(دكتوراه  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

التعرف على محددات التفكك األسري، وأثر ذلك التفكك في األبناء 
  .الذين ربما يصبحون جانحين فيما بعد

  :ويتفرع عن هذا الهدف الرئيسي األهداف الفرعية التالية
  . لألسرة في جنوح األحداثيى أثر التفكك المادي والفيزيقالوقوف عل -
  .الوقوف على اثر التوترات األسرية في جنوح األحداث -
  .الوقوف على دور التنشئة االجتماعية غير السوية في جنوح األحداث -
  . الجانحكالكشف عن التوجهات القيمة األسرية وأثرها في إفراز السلو -

  منهج الدراسة
تنا هذه تستهدف اختيار بعض الفروض التي نود أن         ولما كانت دراس  

أي نختبـر فروضـا تتنـاول       . نتأكد من صدقها عن طريق الميدان العلمي      
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 تقوم عليـه    اًعالقات سببية فكان لزاما علينا أن نتخذ المنهج التجريبي أساس         
تفكك األسرة، وانحراف األحداث،    (وقد حدد ارتباط المتغيرين     . هذه الدراسة 

أي أن الزيادة في أحد المتغيرين يتبعهـا زيـادة          ). يةدلسببية الطر بالعالقة ا 
  .نسبية في المتغير اآلخر

بمعنى أن الزيادة في األسر المتفككة يتبعها زيـادة فـي انحـراف             
أي أن تفكك األسر عند األحداث المنحـرفين يـزداد عنـه عنـد              . األحداث

  .األحداث الغير منحرفين
  استنتاجات الدراسة

باحث من نتائج هذه الدراسة أن معظم األطفال الجـانحين          فقد وجد ال  
والتي تمثلت مظاهرها في وفاة أحد األبوين       (جاءوا من أسر متصدعة ماديا      

يهما والطالق وترك األسرة، أي في عدم الوجود المادي لألبوين ممـا            لأو ك 
  ) .يؤدي إلى عدم قيامهم بأدوارهم األساسية في تربية األطفال وتنشئتهم

 نتائج الدراسة إلى أن األنماط الخاصة بتفكك األسرة تعد نتاجا           أكدت
 الواضح  رمن العوامل والعناصر المتشابكة التي تؤدي في النهاية إلى االنهيا         

إذا أن الزواج وهو الدعامة األساسية لتشكيل بنـاء         . في بناء الوحدة األسرية   
 مجموعة تعمل   األسرة كما يرى بيرجس يعد اتزانا بين مجموعتين من القوة،         

على التكامل وأخرى تعمل على عدم التكامل في الحياة األسرية، وتسود في            
الزواج المستقر القوي المتكاملة على القوى غير المتكاملة، أما الزواج الغير           

مة دمستقر فهو الذي تكثر فيه العوامل المهددة لبقائه وتسيطر عليه القوى الها           
  .على بقية العوامل األخرى
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 أو المفككـة    ةستنادا على هذا األساس فإن اآلسرة غير المتكامل       أنه ا 
تتخذ صورا متعددة فالتصدع الطبيعي أو المادي أو االجتماعي لألسرة عـن            
طريق وفاة احد األبوين أو كليهما والطالق والترك واالنفصال يعد تفككا في            

الفيزيقـي  الوحدة البنائية لألسرة، من الناحية الفيزيقية وذلك لعـدم الوجـود     
  .لآلباء

واستخلص الباحث في دراسته أن تفكك األسرة يعد بالعمليـة التـي            
. تتضافر وتتشابك فيها جميع مظاهر التفكك في هذه الوحدة البنائية لألسـرة           

وذلك بمعناها المتسع الذي يتضمن كل أنماط التفكك في الوحدة البنائية وليس            
عينه ويطلق عليـه تـصدع      بمعناها الضيق الذي يقتصر على عامل معين وب       

وتفكك األسرة ليس هو تصدعا لألسرة ماديا أو اجتماعيا فقط، بـل            . األسرة
 الخاصة بهذه الوحدة البنائية لألسرة      كأنه يشكل جميع مظاهر وعوامل التفك     

  .أيضا وبصفة خاصة توترات األسرة وصراعات األدوار الزواجية فيها
تقاة من البحوث الميدانيـة      أن البراهين والدالئل المس    وخالصة القول 

 التـي تفـسر الـسلوك       ةفي المجتمعات األجنبية والعربية والنظريات العلمي     
اإلجرامي والبيانات المستخلصة من الواقع االجتماعي في المجتمع الكـويتي          

 والـضابطة تؤكـد صـحة       ةونتائج الدراسة الميدانية لعينتي البحث التجريبي     
القول بوجود عالقة ايجابية طردية بـين       الفروض التي تبناها البحث وتدعم      

 –وفاة  (التفكك األسرى وارتفاع معدالت الجناح ونعنى بالتفكك معناه المادي          
  ). غياب األب–منازعات وخالفات أسرية (والنفسي )  هجر–طالق 

  


