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 أهمية حماية الشباب من االنحراف

  
  

 ورقة عمل مقدمة من اإلدارة العامة للعالقات العامة بوزارة الداخلية إلى
 ندوة الشباب التي ينظمها المجلس االستشاري

 ١٩ / /إلى  / /خالل الفترة من 
  
 

  
كلكم راع وكلكـم مسئـول    (والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القائل  ) …المـال والبنون زيـنة الحياة الدنيا  (الحمد هللا القائل

 .) ..عن رعيته
  :أما بعد

فمن دواعي السرور أن أقدم ورقة العمل هذه بإسم اإلدارة العامة للعالقات العامة لوزارة الخارجية ،كمساهمة منها في العمل على تحصيـن زينـة           
 .حياتنا وقرة عيوننا وثمرات أفئدتنا من خطر االنحراف ووحل اإلجرام

إننا عندما نتحدث عن الشباب إنما نتحدث عن ذخيرة األمة وعدة الحاضر وأمل المستقبل ،وذلك أن فترة الشباب هي أخصب فترات العمـر و أحفلهـا     
بالعمل واإلنتاج ،إنها مرحلة التحصيل العلمي واالقتصادي ، وهي المرحلة التي تعتمد عليها األمم في تكوين الجيوش وخوض المعارك وبناء األوطـان   

 .لذلك فإن الواجب الديني والقومي والوطني يفرض علينا رعاية شبابنا وحمايته من االنحراف ..
 :تعريف االنحراف

فإن أقدم الشاب على إرتكاب جريمة كالسرقة أو اإليذاء أو اإلغتصـاب أو أي فعـل آخـر        ..يعتبر الشاب منحرفاً إذا ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون
 .معاقب عليه إلخالله بسالمة المجتمع وأمنه فإنه يعتبر منحرفاً

وهناك نوع أخر من اإلنحراف قد ال يعتبر جريمة وهو اإلنحراف الذي ينطوي على مجرد مظهر من مظاهر السلوك السيئ كعـدم طاعـة الوالديـن               
والتشرد والهروب من المنـزل ومخالطة المعرضين لإلنحراف والمشتبه بهم ،إال أن مثل هذه اإلنحرافات والتي يعتبر الشاب الموصوف بها معرضـاً           

 .لإلنحراف قد تتطور غالباً إلى اإلنحراف خاصة إذا لم تعالج وتقاوم
 :نظرة المجتمع للشاب المنحرف 

بذلك تدرك إن انحراف الشباب ال يرجع إلى نقص في طبيعتهم وال إلى نزعة دفينة في نفوسهم الصغيرة، إنما يرجع إلى عدة عوامـل منهـا شـظف         
 .العيش وسوء التوجيه وقلة الرعاية وتفكك األسرة و انحالل الرابطة العائلية

والشاب يواجه مشاكل متعددة تؤثر في حياته فينحرف عن جادته ،ويخرج عن قوانين المجتمع وسلوكياته ،وهنا تتفاوت نظرات أفراد المجتمع إليه كل     
 :حسب مفاهيمه واختصاصاته على النحو التالي

 .ينظر رجل الشرطة إلى الشاب المنحرف بأنه ذلك المنحرف الصغير الذي خالف القوانين وبالتالي البد من وضعه بين يدي العدالة
 .واالجتماعيون يعتبرونها ظاهرة اجتماعية تمثل الشذوذ عن قواعد السلوك المتعارف عليه وبالتالي يجب البحث عن دوافعه ودواعيه بقصد استئصاله

 .فتكون رغبته مشحونة بحب االنتقام بهفي حين أن المعتدى عليه يرى السلوك في حدود الضرر الالحق
 .عاماً أهالً للمساءلة الجنائية إذا أرتكب عمالً مخالفاً للقوانين واألعراف ١٨أما القانون فيعتبر الشخص البالغ من العمر 

 :الشباب  إنحرافمشكلة
وسعي جاهداً ألن يحقق حياة آمنة مستقرة ،وبذل العلماء في مختلف العلوم المتصلـة           اإلنحرافالعديد من مظاهر  المختلفهشهد العالم في عصوره

 اإلنسانية ما بذلوه من جهد وقدموا من الدراسات سواًء في القانون أو في علم النفس أو في علم االجتماع والتربية  باإلستقامة
الشباب آفة يعاني منها العالم أجمع فإنها من المشاكل التي وجدت في مجتمعنا اليمني ،وما الموضوع الرئيسي لهذه الندوة إال خطوة  إنحرافوإذا كان
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 .اإلنحرافودليل قوي على صحة الوجهة العلمية لحماية شبابنا من الوقوع في  اإلنحراففي طريق تحصين الشباب من 
ولقد حالف القائمين على هذه الندوة التوفيق عندما اختاروا موضوع أهمية حماية الشباب من االنحراف ليكون ضمن أوراق العمل المقدمة ،ذلـك أن    

 .تعني فشل أبناء مجتمعنا في تربية وتوجيه وإصالح أقرب األقربين وأحب المحبوبين إلى قلوبهم وهم األبناء فلذات األكباد اإلنحرافمشكلة
إن لمجتمعنا اليمني عادات جيدة وأخالق حميدة في جانب الحفاظ على األبناء وحماية الشباب لكن ذلك ال يعني الركون و اإلتكاليه فهناك العديد مـن             

فمن خالل عملنا في سلك الشرطة وجدنا من الشباب         ..العوامل الداخلية والخارجية التي جعلت عدداً من شبابنا يتعاطى الجريمة ويجنح إلى اإلنحراف  
من أنخرط ضمن عصابات سرقات السيارات ومثلوا أمام المحاكم في سن ال تتجاوز العشرين عاماً ،كما أن هناك شباباً يحملون السالح ويمارسـون             
العنف ،أما مخالطة المشتبه بهم والهروب من المنازل ،وامتهان التسول والفساد األخالقي فهي مظاهر إعتاد عليها الكثير من شـبابنا األمـر الـذي           

 .يستدعي من المجتمع وقفه جادة لحماية شبابنا وفلذات أكبادنا
 عوامل إنحراف الشباب

إلخ ،وسوف نتطرق بشـيء مـن         ..ال شك أن اإلنحراف لدى الشباب ال يأتي من فراغ وإنما يرجع إلي أسباب متعددة اجتماعية وتربوية واقتصادية     
 :اإليجاز لبعض العوامل المؤدية إلى إنحراف الشباب ومن هذه العوامل ما يلي

 :العوامل الوراثية
فهناك من تكون     ..من علماء اإلجرام من يرى بأن عوامل اإلنحراف ترجع إلى عوامل الوراثة واإلستعدادات التي ولد الشخص مزوداً بجذورها األولى  

غير أن هذه حاالت قليلة ونادرة ،أمـا األغلبيـة        ..ظروفه األسرية واالجتماعية واالقتصادية جيدة لكنه ينـزح إلى اإلنحراف والخروج عن المألوف  
 .الساحقة فإنها محصلة للتفاعل بين هذه العوامل فاإلنسان يولد بإستعداد معين والظروف البيئية هي التي تشكل هذا االستعداد

 :سوء التربية األسرية
تعتبر األسرة أول وأهم وسط في عملية التنشئة ،وأسرة الشاب من خالل بيئتها االجتماعية والنفسية وما تقدمه ألبنائها من فـرص النمـو الشامـل           
ودورها في الضبط االجتماعي والتربية السليمة كل ذلك يقي الشباب من اإلنحراف ،ولما كانت األسرة هي أول جماعة ذات تأثير مباشر على الفرد فإن 
تأثيرها السلبي يكون قوياً وعميقاً على شخصية الشاب وتوافقه النفسي واالجتماعي فسوء العالقات األسرية والخالفات فيها غياب دور األب غالباً ما         

 .تنعكس سلباً على األبناء الذين يتعلمون عن طريق محاكاة النماذج السلوكية أكثر مما يتعلمون عن طريق التلقين
كما أن غياب األب بصفة دائمة أو عدم قيامه بالدور المتوقع منه كأب أو سوء معاملته أو قسوته وتسلطه في معاملة أبنائه قد يكون سبباً من أسباب    

 .انحرافهم نتيجة لمعاناتهم من الضغوط النفسية واالجتماعية
إن الكثير من اآلباء يقضون ساعات الليل والنهار بمعزل من أبنائهم دون أن يستشعروا المسئولية الملقاة على عواتقهم وال ينتبهون إال بعد أن ينخرط     

كما أن بعض اآلباء يشجعون أبناءهم على اإلنحراف ويقذفون في قلوبهم          ..األبناء في صفوف المنحرفين أو بعد أن تضبطهم الشرطة في جرائم معينه
 .الحقد والكراهية وعدم احترام القانون

 :فشل المدرسة في عمل التنشئة االجتماعية
من العوامل المؤدية إلى إنحراف الشباب فشل مؤسسات التعليم في تربية النشء فالمدرسة تعد المتعلم اجتماعياً ومعرفياً للقيام بأدواره االجتماعيـة             
المتوقعة منه فباإلضافة إلى الخبرات المعرفية والمهارات التي يكتسبها المتعلم من المدرسة يتعلم أيضاً مجموعة من القيـم واالتجاهـات واألنمـاط             

 .السلوكية وأساليب تحقيق األهداف المشروعة اجتماعياً والتي تساعد على النجاح في الحياة
وفشل المدرسة في أداء هذا الدور يؤدي بالمتعلم إلى الفشل الذي يؤدي بدورة إلى اإلحباط والقلق وعدم القدرة على التحصيـل وتحقيـق األهـداف           
باألساليب مما يعرض الشاب لالنحرافات السلوكية والجنوح نحو اإلجرام ويالحظ أن كثرة األعداد وكثافة التالميذ في الفصول يضعف قدرة المدرسـة          
على توجيه سلوك طالبها وتعويدهم على االلتزام وتمكينهم من التحصيل ، والشيء الذي ال يمكن إنكاره أن مدارسنا تعاني من قلة المدرسين وضعف      
تأهيلهم وانحطاط مستواهم العلمي والمهني وقلة المباني والمالعب وانحطاط معدالت النشاط الرياضي واالجتماعي والثقافي و الترويجـي وكـل هـذا       

 .يقلل من الدور الذي تلعبه المدرسة في تربية النشء
أما إذا نظرنا إلى تعليمنا الجامعي لوجدنا انه وصل إلى حد يصعب مع تحقيق رسالة الجامعات في إعداد األجيال الصاعدة إعدادا وطنياً وروحياً وخلقياً        

 .وعلمياً واجتماعياً ومهنياً وقد يرجع ذلك إلى عدة عوامل ال يتسع المجال لذكرها
فالطالب الجامعي يعاني من الكثير من المشكالت كانتشار مبدأ الوساطات والمجامالت عند القبول وارتفاع الرسوم الدراسية وأسعار الكتـب وتشـدد            

وباختصار فأن وجود عناصر سيئة في األوساط المدرسية والجامعية يؤدي إلى انحراف الكثير من التالميـذ يساعـد    ..بعض األساتذة وإهمال آخرين  
 .على ذلك غياب الدور التوجيهي الذي يضطلع به المسجد كمؤسسة دينية تربوية

 -:عدم استغالل أوقات الفراغ
استغالل أوقات الفراغ في األنشطة النافعة المرتبطة بميول الفرد واهتماماته من خالل األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم واألندية بأنواعها ينمي لـدى   
الفرد المواهب والهوايات ليحقق ذاته من خاللها كما توجهه إلى تقدير قيمة الوقت وأهمية استغالله وهذا بدوره يقلل من الفرص التي قد تدفع إلـى             
االنحراف كما تجنبه السلبية والكسل وعدم المباالة لذا فأن علماء النفس والتربية يقرون بان الشاب إذا اختلى بنفسه وقت فراغه ترد عليـه األفكـار      
الحالمة والهواجس السارحة والتخيالت الجنسية المثيرة فال يجد نفسه إلى وقد تحركت شهوته وهاجت غريزته أمام هـذه الموجـه مـن التـأمالت            

 .والخواطر ال يجد بداً من ممارسة بعض االنحرافات السلوكية والعادات المشينة

Page 2



أهمية حماية الشباب من االنحراف

 :الرفقة السيئة
إن انتماء الشاب إلى جماعة منحرفة سلوكياً عادة ما تعطى فرصة لمحاكاتهم فيما يقومون به من أفعال يؤدي إلى التأثير المباشر عليه وهنـا يقـوم    

فمرافقة ومخالطة قرناء السوء   .بالسلوك االنحرافي من خالل التعلم وارتباطه مع المنحرفين من جماعات ورفاق وتحت تأثير األصدقاء ولمجرد التقليد 
وكما   )المرء على دين خليلة فلينظر أحدكم من يخالل   (ورفقاء الشر يجعل الشباب يكتسبون الكثير من هذه االنحرافات فكما قال عليه الصالة والسالم  

 قال الشاعر
 )فكل قرين بالمقارن يقتدي **عن المرء ال تسأل وسل عن قرينه  (

 :الدور السلبي لوسائل اإلعالم
من عوامل انحراف الشباب التي تدفعهم إلى الشقاوة وارتكاب الجريمة ما يشاهدونه في وسائل اإلعالم من روايات بوليسية وأفـالم خالعيـة ومـا               

أن لوسائل األعالم غـزواً       .يقرأونه من مجالت ماجنة وقصص مثيرة تشجع على االنحراف واإلجرام وتفسد أخالق الكبار فكيف بالشباب والمراهقين    
 .فكرياً وثقافياً يستهدف هز عقيدته وزلزلة قيمه الدينية وروابطه األخالقية

وأمام هذا الموج المتالطم من المد اإلعالمي األجنبي الذي ال يخضع ألية رقابة فان وسائلنا اإلعالمية المحلية التقدم ما يخدم األغراض الوطنية بقدر          
 .ماتقدم ما يشعل نار العنف والقوة وأحياناً ما يثير الغرائز والشهوات التي تخدش الحياء وال تنمي الذوق العام واالحترام االجتماعي لدى الشباب

وال يفوتنا اإلشارة إلى أن هناك طوفاناً رهيباً متمثالً في كتب الجنس التي يصدرها تجار الجنس ورواد الفاحشة بهدف الحصول على الـثروة السهلـة     
 .والجنس هو نقطة الضعف التي يمكن للشيطان أن يتسلق من خاللها ليخرب عقول الشباب ويعطل رسالتهم االجتماعية السامية

 وسائل حماية الشباب من االنحراف
الشباب يمثلون اغلب السكان في أكثر البلدان ويتميزون برقة الفؤاد وصفاء النفس وبراءة الضمير وهذا يضعنا أمام مسئولية كبيرة فالشباب في هذه         
المرحلة يجب أن يوجه لهم اهتمام خاص في جميع المجاالت التي تتظافر على تهيئتهم وتنشئتهم وتربيتهم وتقديم الخدمات لهم سواء كانت اجتماعيـة     

 .أو صحية أو تربوية أو رياضية
وبما أن فئة الشباب هي أكثر الفئات االجتماعية تعرضاً لالنحراف فإن مسئولية حمايتهم تقع على المجتمع بأسره بدءاً بالفرد ومروراً باألسرة وانتهاًء  

 .وسوف نتطرق لبعض األدوار التي يمكن القيام بها للمساهمة في وقاية الشباب من االنحراف ..ببقية مؤسسات المجتمع رسمية أم شعبية
 :دور الفرد

فيما يتعلق بدور الفرد الذي يكمن أن يلعبه حيال نفسه و أسرته ووطنه ومجتمعه فان الفرد مطالب بان يحصن نفسه من االنحراف واالنخـراط مـع            
 .أرباب السوابق وعدم ارتياد األماكن الموبوءة باالنحراف

 ..وعلى الفرد أن ينخرط في األنشطة االجتماعية واالقتصادية ويمارس الهوايات واألنشطة الحرة وتنظيم أوقات فراغه فيما يعود عليه بـالنفع العـام           
وعليه أن يرسم برنامجاً لحياته ويحدد أهدافه بتواضع ودون مبالغة وعليه أن يوازن بين إمكاناته الحقيقية وقدراته وبين أهدافه فال يغالي فيها حتـى    

 .اليفشل في تحقيقها فيصاب باإلحباط الذي قد يكون بداية االنحراف
إن على الفرد أن يعود نفسه بان تحقيق الرفعة والرقي اليتاتى بمجرد األماني واألحالم والرغبات بل البد من الكفاح والنضال والسهر والجد واالجتهاد      

 .والمثابرة واحترام النظام والقانون واحترام حقوق الغير ، وهذا ما يجب أن نرسخه في أذهان شبابنا عن طريق مؤسسات المجتمع المختلفة
 

 :دور األسرة
األسرة هي المحضن الذي يرغب فيه الشاب والمفروض في األسرة إنها المدرسة األولى التي تزود الشاب أثناء فترات نموه بالثقافة االجتماعية التي            

فالتربية الصحيحة هي الوسيلة المثلى إلحداث اكبر قدر ممكن من الوقاية من االنحراف ، ومن هنا فإن على األسرة أن          ..تؤهله للنضوج االجتماعي  
وتنطوي الرعاية األسرية على الرعاية المعيشية والصحية والتربوية ،           ..تقوي العالقة األسرية بين أفرادها وتنوء بأبنائها عن الخالفات والصراعات

فإن نقص في الرعاية المعيشية يخل بمقومات معيشية الشاب مما يدفعه إلى محاولة الحصول على مايعوزه ولو بوسائل غير مشروعـه كالسرقـة            
واالحتيال وما شبههما من جرائم االعتداء على المال كما إن نقص الرعاية الصحية قد يؤثر على سالمة تكوينه الجسماني والنفسـي والعقلـي أمـا          

 .الرعاية التربوية فتحقق بالتعديل والتهذيب المتدرجة من خالل تنشئة الشاب على قيم خلقية قويمة
إن على اآلباء أن يحرصوا على اختيار رفقاء مأمونين ألبنائهم يعينونهم إذا صلحوا وينصحونهم إذا انحرفوا و أن  ينهونهم عن مخالطة المنحرفين عن 
ارتياد أماكن الشبه والفجور، فعلى اآلباء تقع المسئولية الكبرى في إعداد الشباب وتحصينهم ضد االنحراف ، وذلك أن خبرات الطفولة تترك بصمـات       
في الشخصية فيما بعد فعلى األسرة أن تهتم بغرس القيم الدينية والخلقية السليمة مع االعتدال في تنظيم وتعليم أبنائها فال إفراط في القسوة والشـدة          
والصد والحرمان وال تفريط في تربية الشاب على الديمقراطية والمناقشة والحوار والتوجيه واإلرشاد واإلشراف الدائم على سلوكه ومناقشة مشكالته       

 .، وعلى رب األسرة أن يخصص جزءاً من وقته ليجلس مع أبنائه ويرشدهم وينصحهم ويبعدهم عن االنحراف
 :دور المدرسة

على لمدرسة أن تجعل من مناهجها مادة مشبعة لحاجات الطالب النفسية واالجتماعية والمهنية بحيث تتفق هذه المواد مع ميولهم وظروفهم وأن تكثر 
من األنشطة والهوايات والصالت وان تتنوع المقررات الدراسية بحيث يأخذ منه الطالب ما يناسبه وبذلك تشغل أوقات الطالب كلها وتوجهـه الوجهـة      

 .اإليجابية التي تنمي شخصيته وتحميه من الفراغ وتمتص فائض طاقته وتشعره بذاته وبالثقة في نفسه
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وعلى المدرسة أن تغرس في التلميذ قيم العدل والطهر والصفاء والنقاء والعفة وتحمل المسئولية واإلخاء والمساواة واحترام القانون واالنتماء القوي      
للوطن وترسيخ قيم التسامح والتراحم والتعاطف والتضحية واإليثار وتفضيل الصالح العام على المصلحة الشخصية،كما أن القيام بهذا الـدور ينطبـق       

 .الخ .على كافة مؤسسات التعليم و التوجيه كالجامعة والمسجد والنوادي الرياضية والثقافية وبيئة العمل
 :دور وسائل اإلعالم  - ٤

وسائل اإلعالم من أخطر الوسائل المؤثرة في نفوس وعقول الشباب وتكمن هذه الخطورة في أن اإلعالم يدخل البيوت في كل وقت وبـدون اسـتئذان       
 .وهذه الوسائل تهدم أكثر مما تبني )كما يقال (

فمن هنا ال بد أن يكون محتوى وسائلنا اإلعالمية بما يتناسب مع مجتمعنا وبما ينبثق من عقيدتنا وتقاليد ديننا لكي نستطيع أن نحصن شـبابنا مـن         
 :خطر االنحراف،ويجب أن يتخذ اإلعالم سياسة واضحة من أجل خدمة الشباب وهناك بعض الحاجات التي يجب أن يوفرها اإلعالم للشباب منها

 .ضرورة قيام وسائل اإلعالم بدورها في توجيه الشباب توجيهاً سليماً من تعاليم ديننا اإلسالمي ومبادئه السمحة - ١
على أجهزة اإلعالم أن تولي عناية هامة عند اختيار المواد األجنبية حفاظاً على هويتنا ووقوفاً على وجه المد اإلعالمي الذي يمكن أن يؤثر على    -  ٢

 .ثقافة شبابنا
 .تزويد الشباب بالقدر المالئم من سائر العلوم الحديثة والتعرف على أسرارها األمر الذي ييسر لهم فهم العالم من حولهم - ٣
 .ترسيخ وتعميق مبدأ الوالء الوطني في أذهان الشباب وحثهم على القيام بدورهم االجتماعي المأمول - ٤
 .تطوير صفحات الرياضة والثقافة واختيار المواد النافعة وإضافة مواد ترفيهية تنمي رغبات الشباب الرغبة في المعرفة واالطالع - ٥
 .تجنب المسلسالت الهابطة وغير الهادفة التي تؤدي إلى ضياع وقت الشباب - ٦
 :دور الشرطة  - ٥

تعتبر الشرطة التجسيد الطبيعي لسلطة المجتمع المنبثقة منه لحمايته والدفاع المشروع عنه ضد الجريمة واالنحراف والمسـاس بـاألخالق واآلداب              
العامة،والشرطة سلطة إلزامية تقوم بواجبها كرقيب على السلوك العام في المجتمع فهي تسعى إلى استتباب األمن ونشر الفضيلة ومحاربـة الرذيلـة     
ومكافحة اإلجرام واالنحراف،من هذا المنطلق فإن الشرطة تقوم بدور كبير في حماية الشباب ووقايتهم من االنحراف عن طريق الحفاظ على السلـوك      
العام ومراقبة األماكن الموبوءة باالنحراف وضبط مرتاديها من اإلحداث أو الشباب أو الكبار وبذلك فإن الشرطة تفرض قيوداً معينـة علـى جميـع               

 .الخارجين على القانون سواء كانوا فئة الشباب أو من فئة عمريه أخرى
فإذا كان عمر الشاب الثامنة عشره سنة فقد صار أهالً للمساءلة الجزائية وعلى رجال الشرطة القيام بدورهم في ضبط كل شاب حاول الخروج عـن       

 .األنظمة والقوانين تمهيداً لتسليمه للجهات المختصة
وبما أن الشرطة هي أول مؤسسة رامية يصلها الشاب المنحرف لذلك فقد بدأت السلطات الشرطية في العالم بإنشاء شـرطة األحـداث الـتي تضـع         
إجراءات معينة للتعامل مع الحدث منذ الوهلة األولى يصل فيها الدوائر الشرطية أخذة في االعتبار التعامل التربوي اإلنساني حتى ال يصاب الحـدث أو      
الشاب بصدمة نفسية تزيده تعقيداً أو اضطراباً فوجود شرطة خاصة باألحداث تصب في اتجاه حماية الشباب من االنحراف ذلك أن الشاب إذا ما حافظنا    
عليه في سن الحداثة والمراهقة وكان يمنع عن االنحراف أو التعرض له في هذه المرحلة كان ذلك حصناً له من أن ينحرف وهو في سن الشباب أو         

 .الكهولة
 :دور المجتمع  - ٦

على المجتمع تقع مسئولية إعداد أذهان الشباب وصقل شخصياتهم وتربيتهم على القيم والمبادئ التي يرتضيها المجتمع والتي تجعل منهم مواطنيـن             
 .صالحين

إن المجتمع مطالب بأن يرعى عقول الشباب وفكرهم وأن يعدهم بالصورة المطلوبة وال يدخر في ذلك جهداً أو ماالً وهناك الكثـير مـن المظـاهر و       
 :اإلجراءات التي يجب على المجتمع القيام بها حتى نقي شبابنا من االنحراف ومنها

 .القضاء على كافة مظاهر الفساد اإلداري واالجتماعي سواء كانت كبيرة أم صغيرة ألنها تؤثر في شخصية الشباب بحكم قلة خبرتهم الواقعية - ١
 .بث روح الواقعية في أذهان الشباب وخاصة أصحاب الطموحات الكبيرة المصحوبة بالتهور - ٢
 .الحد من تزمت اآلباء واألمهات والكبار عامة في تعاملهم مع الشباب وخاصة رجال اإلدارة الذين ينظرون إلى الشباب نظرة علو وتكبر - ٣
 .إزالة مشاعر الفشل واإلحباط لدى الشباب و إشعارهم بأهميتهم االجتماعية ومنحهم حقوقهم المشروعة - ٤
 مساعدة الشباب على تحقيق أهدافه وطموحة بطرق مشروعة حتى ال يتخذ من االنحراف وسيلة للظهور والنجاح  - ٥
تفعيل قانون الصحافة والمطبوعات ومراقبة وسائل اإلعالم التي تدعو إلى العنف الجنسي وتثبيط الشباب عن القراءة النافعة وتغرس في نفوسهم         -  ٦

 .الشعور بالتمرد وعدم الرضا وفقدان الثقة بالوطن وقادته
 .الحد من حاالت الفشل الدراسي وتوسيع التعليم والثورة ضد األمية حيث يجمع علماء النفس أن العنف واالنحراف هما رد فعل الفشل واإلحباط - ٧
والشرف واألمانة والبعد عن العنف والجريمـة   العفهغرس التعاليم الدينية في األطفال منذ الصغر وبيان روح التسامح ومبادئ الرحمة والعدل و   - ٨

 .واالنحراف
 .تشكيل لجان دائمة لدراسة مشكالت الشباب على أن تجمع هذه اللجان بين علماء دين ونفس وتربية واجتماع ورجال القانون وآباء وأمهات - ٩

العمل على القضاء على كافة مظاهر البطالة حتى ال يقع الشباب فريسة لها فيشعرون بالندم والسخط و يلجأ ون إلى االنحراف،وكذا العمل على   - ١٠
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 .الحد من الصراعات األسرية وحاالت النفصال والتفكك األسري
 
 

 :المصادر
 عبد الرحمن عيسوي /.مبحث الجريمة د -١
  علوانتربية األوالد في اإلسالم عبد اهللا ناصر  -٢
 م ٨٣يناير  ) ٤(مجلة األمن والحياة العدد  -٣
 م ٨٣يناير  )١٦(مجلة األمن والحياة العدد  -٤
 م ٨٣يناير  )٢٦(مجلة األمن والحياة العدد  -٥
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