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 العود إلى االنحراف وعالقته ببعض المتغيرات االجتماعية

 بمؤسستي الرعاية االجتماعية دراسة حالة على عينة من األحداث
 بنات( بالدقهلية –بنين ) 

 فتحية الحوتي 
 ملخص 

سؼد انذراسح إنى يحاونح إٌضاح انؼالقح تٍٍ انؼىد نالَحزاف وتٍٍ تؼض 

ذرسح وجًاػح األصذقاء، وقذ اسرخذيد انذراسح انًرغٍزاخ االجرًاػٍح كاألسزج وانً

األسهىب انىصفً، واسرؼاَد تأداج دراسح انحانح ألرتغ وػشزٌٍ حانح يٍ األحذاز 

انؼائذٌٍ وانؼائذاخ نالَحزاف )سرح ػشز حانح يٍ انذكىر وثًاٌ حاالخ يٍ اإلَاز(، 

اٌ انُسثً، وقذ اَطهقد انذراسح يٍ ػذج يذاخم َظزٌح يُها انضثط االجرًاػً، انحزي

 انًخانطح انفارقح، انىصى االجرًاػً.

وقذ أظهزخ َرائج انذراسح ػذج ػىايم ذرؼهق تؼوىد األحوذاز نالَحوزاف يُهوا 

قسىج وإهًال اَتاء ألتُائهى، فرىر انؼالقح تٍٍ األحذاز وأسزهى أثُاء فرزج اإلٌذاع إنوى 

زاف فوً انؼوىد جاَة يخانطح انًُحزفٍٍ. ػهى جاَة آخوز ذحوذدخ أًَوال انؼوىد نالَحو

 انؼاو أي ارذكاب أًَال ػذٌذج يٍ انجزائى ذخرهف ػٍ ًَط انجزًٌح األونى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(6106مارس  -ايناير )44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 فتحية الحوتي  

 

  086 

  

 

Returning to delinquency and its relationship to some 

social variables 
A case study on a specimen of delinquents at the male and female 

social care institutions in Dakahliya 

Fethiye Houti 

Abstract 

The present study has sought to spotlight the relationship 

between returning to delinquency and some social variables such as 

family, poverty and friends group. The study has employed the 

descriptive analytical method and has used the case study tool on 

twenty four cases of returned male and female delinquents (sixteen 

males and eight females. The study is based upon theoretical 

approaches among which are social control, relative deprivation, 

differential association and stigma. 

The results have shed light on several factors that lead to 

returning to delinquency. Chief among these are parents severity 

against and negligence of their children. The poor relationship 

between the delinquents and their families during their stays at the 

institutions and differentially associating with other delinquents. On 

the other  hand, the types of returning to delinquency are determined 

on a general return basis in which delinquents return to crimes 

different from the ones committed before. 
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 توميع حاالت الدراسة وفقا لمحل اإلقامة قبل اإليداع

 العدد محل اإلقامة

 00 قرية
 01 مدينة

 64 المجموع

يالحظ منن مططين ت الجندول القن ن  ان ي لنينة حن رت الدراقنة تتر نز محن ل 
م ط الجريمة واقن ني  فني المديننة تتنن ين منن مهيالتين  إق م تيم في المدينة ورشك ان ان

 1في القرية، وىو م  قتوضحو نت ئج الدراقة.
 (2جدول رقم )

 توميع حاالت الدراسة وفقا للحالة التعليمية
 العدد المرحلة التعليمية

 6 امي
 9 تقرب من المرحلة ارنتدائية

 4 تقرب من المرحلة اإلمدادية
 1 ه نويةتقرب من المرحلة ال

 6 تطليم ه نوي متوقط
 24 المجموع

                                      
تنوه الن حهة إلى انو قد تم تحليل الخص ئص األق قية لح رت الدراقة فقط وفق  لجداول إحص ئية، وتشمل  1

ىذه الخص ئص محل اإلق مة والح لة التطليمية ومينة الحدث قنل اإليداع، ام  ن قي خص ئص الح رت فتم 
 ي لح رت الدراقة.اقتطراضي  في ضوء الطرض النقد
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01
609

 أسباب وعوامل االنحراف: -2



 العود إىل االحنراف وعالقته ببعض املتغريات االجتماعية
 

 610 (6106 مارس –يناير )44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

57
09

157645679
011500060709

07
09

 العوامل المؤدية للعود لالنحراف: -3

0614679000104
506051

01806



(6106مارس  -ايناير )44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 فتحية الحوتي  

 

  616 

66

64



 العود إىل االحنراف وعالقته ببعض املتغريات االجتماعية
 

 611 (6106 مارس –يناير )44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

 نتائج الدراسة الميدانية: االستخالصات األساسية
سةةعت الدراسةةة الراهنةةة إلةةى اإلجابةةة علةةى مجموعةةة مةةن التسةةاؤالت  وقةةد 

 :توصلت إلى النتائج التالية

 الخصائص االجتماعية واالقتصادية لألحداث العائدين لالنحراف: -0
 

0461

 

 

07

 
 

05111

06 
07

04
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