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واالجتماعية على المجتمع السعودي في منطقة عسير ظاهرة التفحيط من الناحية االقتصادية أثر 

 2030وفقاً لرؤية المملكة 
 

 *سرالختم يعبير بكر

 **سلوى درار عوض
 

انتشرت في اآلونة األخيرة، الكثير من الظواهر السالبة في مجتمعاتنا العربية. إال إن ظاهرة التفحيط، الملخص: 

وجدت رواجاً كبيراً في مجتمع الشباب العربي، ولقد تفشت هذه الظاهرة في المجتمع السعودي على وجه الخصوص، 

اإلجراءات التي يتم اتباعها من قبل السلطات  بصورة كبيرة جداً، ومزعجة لكل أفراد المجتمع. وعلى الرغم من كل

النظامية، إال إننا نجد هذه الظاهرة في انتشار متزايد، لم تستطع كل القوانين التي تم إصدارها من الجهات المسئولة 

من الحد منها، وتمثلت مشكلة البحث في إن التفحيط انتشر في السنوات األخيرة في المجتمع الخليجي، والسعودي، 

كل خاص. ولفتت هذه الظاهرة أنظار المجتمع والباحثين االجتماعيين واهتمت بها الجهات المعنية في الدولة، وعلى بش

رأسها إدارة المرور. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها، تنوع األنشطة الترويحية، في المراحل الدراسية المختلفة، 

م، االهتمام بالشباب واحتضان أفكارهم، وطاقاتهم يؤدي 2030ية المملكة يؤدي إلى تقليل ظاهرة التفحيط، ووفقاً لرؤ

إلى الحد من الظاهرة. واالهتمام بالمشروعات الصغيرة للشباب، وتمويلها، وتنظيم البرامج االجتماعية باالستعانة 

المراحل التعليمية  بمقترحات الشباب. وارتفاع المستوى التعليمي للشباب بوجود االخصائيين االجتماعيين في جميع

 يؤدي إلى التقليل من الظاهرة. 
 ظاهرة التفحيط، المجتمع السعودي.الكلمات المفتاحية: 

 

The impact of the Tafheet phenomenon in term of economic and social of the Saudi 

society according to the vision of 2030 of the Kingdom, by applying in Aseer Region 
 

Salwa Derar Awad 

Abeer Bakri SirAlkhatim 
 

Abstract: Recently there were many negative phenomenon in our Arab community but 

the phenomenon of Drift (Tafheet) was become popular amongst the Arab youth 

community, but this phenomenon is spread widely significantly and annoying for all 

individuals of the Saudi community. Despite of all procedures and actions that taken by 

the official authorities but this phenomenon is over spreading, but all laws that issued in 

this regard did not reduce it. The problem was that phenomenon has spread in recent years 

in the Gulf countries and in Saudi society in particular. This phenomenon has attracted 

the attention of the society and the social researchers and has been taken care by the 

concerned authorities in the country in particular the traffic Department. The Main 

Results are: the diversity of recreational activities in the different stages of schooling, 

leads to a reduction in the phenomenon, according to the vision of the kingdom of 2030, 

attention the youth and embrace their ideas and energies leads to reduce the phenomenon 

of Drift (Tafheet), taking care of small projects and fund them for young people leads to 

reduce the phenomenon, organizing social programs using youth proposals leads to 

reduce it, the high level of education for young people leads to reduction of the wrong 

practices such as the Drift (Tafeet), and attention the role of social specialists at all levels 

of education leads to reduce the phenomenon of Drift – Tafheet (Driving car in Crazy or 

acrobatic manner). 
Keywords: Tafheet phenomenon, Saudi society.  
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 المق مة:

في اآلونة األخيرة، وجدت الكثير من الظواهر السالبة، في مجتمعاتنا العربية. إال إن ظاهرة 

ً كبيراً، في مجتمع الشباب العربي. ولقد تفشت هذه الظاهرة في المجتمع  التفحيط، وجدت رواجا

السعودي، على وجه الخصوص بصورة كبيرة جداً، ومزعجة، لكل أفراد المجتمع. وعلى الرغم من 

ل اإلجراءات التي يتم اتباعها، من قبل السلطات النظامية، إال إننا نجد هذه الظاهرة، في انتشار ك

 متزايد. 

لم تستطع كل القوانين التي تم إصدارها، من الجهات المسئولة، من الحد منها، ولذلك ترى  

لكثير من التساؤالت الباحثتان: أن ظاهرة التفحيط، من الموضوعات المهمة، التي ينبغي أن يتم طرح ا

حولها، إليجاد الحلول المنطقية لها، والبحث عن البدائل المناسبة، للقضاء على هذه الظاهرة، التي 

تؤثر سلباً على شبابنا، في المجتمعات العربية ككل. والبد من البحث عن األسباب التي تقود الشباب 

 إلى االتجاه إليها. 

 

 مشكلة البحث:

ن التفحيط ظاهرة اجتماعية، زادت وانتشرت في السنوات األخيرة في تمثلت المشكلة في: أ

المجتمع الخليجي، والسعودي بشكل خاص. ولفتت هذه الظاهرة أنظار المجتمع والباحثين 

االجتماعيين. واهتمت بها الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها إدارة المرور، ولقيت صدى واسعاً 

 للحد من هذه الظاهرة.  من وسائل اإلعالم المحلية،

وعلى الرغم من اإلجراءات الصارمة، التي اتخذتها إدارات المرور، في جميع مناطق  

المملكة، إال أننا وعلى الرغم من العقوبات، نرى أنها تمارس في األماكن العامة، وفي األحياء. من 

 هنا مشكلة البحث تدور حول إمكانية تحديد األسباب التي تقود إلى التفحيط، ومحاولة الوقوف على

بعض العوامل المؤدية إليها. والسؤال المطروح ماهي األسباب التي تدفع بالشباب السعودي إلى هذا 

 السلوك، وتؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة؟

 

 أه اف البحث:

 تمثلت أهداف هذا البحث في: 

التعرف على ظاهرة التفحيط ومحاولة تحديد أسباب انتشار هذه الظاهرة عن طريق أخذ آراء  .1

 ب وأسرهم الذين هم أقرب إلى هذه الظاهرة الشبا

 هل هنالك عالقة بين هذه الظاهرة وبين ظروف الشباب األسرية أو االجتماعية  .2

 الخروج بعدد من النتائج والتوصيات التي تساعد المنطقة للحد من هذه الظاهرة.  .3

 

 أهمية البحث:

عليهم عبء التغيير في تنبع أهمية البحث في أنها تركز على مشكالت الشباب، حيث يقع 

المستقبل، وإن عالج المشكالت االجتماعية هدف من أهداف الخدمة االجتماعية، وال يتأتى ذلك إال 

 بإلقاء الضوء على المشكلة ثم البدء في عالجها. 

 

 فرضية البحث: 

 تحاول الباحثتان من خالل هذا البحث اختبار الفرضيات التالية:

 حصائية بين ظاهرة التفحيط ونقص األنشطة الترويحية لدى الشباب. هنالك عالقة ذات داللة إ /1

 هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المستوى التعليمي للشباب وممارسة التفحيط.  /2

 هنالك عالقة طردية بين ممارسة التفحيط ونقص الرقابة من قبل أولياء األمور.  /3
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 منهج البحث:

 العلمية التالية:تستخدم الباحثتان المناهج 

 المنهج التاريخي: ومن خالله تقومان باستعراض الدراسات السابقة حول هذا الموضوع.  /1

 المنهج االستنباطي: وذلك لتحديد المشكلة.  /2

 المنهج االستقرائي: وذلك الختبار الفرضية.  /3

 المنهج الوصفي التحليلي: عن طريق المسح االجتماعي.  /4

 

 جمع البيانات:أدوات وأساليب 

يعتمد البحث في حصوله على المعلومات والبيانات، من المصادر األولية باستخدام أداة 

 االستبيان والمالحظة، إضافة للمصادر الثانوية، والمتمثلة في الكتب، والمراجع والدوريات والبيانات. 

 

 مجتمع البحث:

عينة داخل مجتمع الدراسة يتمثل مجتمع البحث في منطقة عسير حيث أخذت مناطق عسير ك

حيث سيتم اختيار الشباب من الفئات العمرية المختلفة، ذوي الصلة بالموضوع باعتبارهم، عينة داخل 

مجتمع الدراسة. وذلك لإلدالء بوجهة نظرهم حول هذا الموضوع وأولياء األمور للتعرف على آرائهم 

 حول هذه الظاهرة. 

 

 ح ود البحث:

 آلتي:تتمثل حدود البحث في ا

 الحدود المكانية: منطقة عسير.  /1

 م2018 -2017الحدود الزمانية الفترة من عام /2

 

 هيكل البحث: 

 :لخدمة أهداف البحث فقد تم تقسيمها إلى

 الدراسات السابقة.  /1

 اإلطار النظري للدراسة.  /2

 الدراسة الميدانية.  /3

 

 ال راسات السابقة:

التي تناولت العالقة بين متغيرات هذه الدراسة التي تم االطالع نستعرض هنا الدراسات السـابقة 

 -عليها، على النحو التالي: 

 م2011جعفر محم  العب ، دراسة  -1

هذه الدراسة إلى تحديد أسباب انتشار  هدفتالدراسة بعنوان "ظاهرة التفحيط بالسيارات"، 

ظاهرة التفحيط عن طريق آراء الشباب الذين هم أقرب إلى هذه الظاهرة، وفيما إذا كان هناك عالقة 

بين ظروف الشاب األسرية أو االجتماعية واالتجاه أكثر ناحية لهذه الظاهرة، وهدفت أيضا إلى 

اع المنهج العلمي في معالجة المشكالت تدريب الطالب على خطوات البحث االجتماعي، واتب

والظواهر االجتماعية، والوقوف على اتجاهات وآراء وتصورات الشباب  عينة الدراسة( ومدى 

نتائج الدراسة: توجد سباب الواقعية المؤدية للظاهر. ومن إحساسهم بخطورة التفحيط وتصورهم لأل

، وأن هناك عالقة بين وقت الفراغ %92حيث بلغت نسبتهم  عالقة قوية بين مرحلة الشباب والتفحيط

أوصت الدراسة بضرورة و. %28% ومن أجابوا بال 72والتفحيط حيث بلغت نسبة من أجابوا بنعم 

ً في مناسبات خاصة، وأهمها  زيادة الرقابة، من قبل رجال األمن على ظاهرة التفحيط خصوصا
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اسبة فوز المنتخب الوطني وغير. وإيجاد نوادي خاصة المناسبات التي ترتبط بالمباريات، مثل من

لممارسة التفحيط بالشكل الذي تكون معه مسألة التفحيط ظاهرة مسموحة ضمن أطر قانونية، حتى 

 لو تطلب ذلك وجود مدرسة خاصة، وميدان ومدربين. وشروط خاصة بالملتحقين وأدوات الممارسة. 

 م 12018دراسة سلطان مقنصه،  -2

بعنوان "ظاهرة التفحيط" وهدفت إلى التعرف على أسباب تفشى ظاهرة التفحيط الدراسة 

إّن المشكلة تبدأ عند األسرة وتنتهي عند الدّولة توصلت الدراسة إلى ووالتعرف على طرق عالجها. 

كما إن لإلعالم دوراً بارزاً، فعلى األسرة أن تقدم التوعية الدائمة للشباب، مع ضرورة ذكر سلبيّات 

فحيط، وعرض تجارب سلبيّة ألشخاص مارسوه، ليتّعظ منها المراهقون، والّشباب. وعلى الدولة التّ 

تشديد القوانين، ووضع عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة الماليّة، وحجز السيّارة. وعلى اإلعالم 

تقطع  الّسيطرة على ما يعرض في األفالم من مشاهد تثير الحماس لدى الّشباب والمراهقين، بحيث

أوصت الدراسة: وهذه المشاهد، وتحدّ منها قدر اإلمكان، وتنشر الوعي بمخاطر هذا الّسلوك. 

بضرورة تكاتف الجميع للحدّ من انتشار ظاهرة التّفحيط، والحيلولة دون وقوع الكوارث التي تحصل 

 نتيجة ممارستها، وعلى الدّولة أن تنشر باستمرار نشرات التّوعية من خالل جميع وسائل اإلعالم. 

 20062صالح بن رميح الرميح، دراسة  -3

ؤثرة في ارتفاع ظاهرة " التفحيط " بين الشباب السعودي وطرق العوامل المالدراسة بعنوان "

إلى التعرف على العوامل واألسباب المؤثرة في ارتفاع ظاهرة التفحيط لدى الوقاية منه، وهدفت 

بعض الشباب السعودي وطرق الوقاية منها، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تم طرح ثالثة أسئلة هي: 

التفحيط لدى بعض الشباب السعودي؟ ما مدى  ةرهاظة في ارتفاع ما العوامل واألسباب المؤثر

اختالف الظاهرة في كل من الرياض وجدة والدمام فيما يتعلق بممارسة السلوك التفحيطي؟ ما الدور 

الذي تؤديه المؤسسات االجتماعية في الوقاية من هذه الظاهرة؟ ولإلجابة على تلك األسئلة تم االستعانة 

ثل في التنشئة االجتماعية ونظرية التعلم وهذا البحث يعد من األبحاث الوصفية بإطار تحليلي يتم

التحليلية التي اعتمدت على منهج البحث الكمي اإلحصائي في تحليل البيانات، وقد طبق البحث على 

طالب المدارس الثانوية في الرياض وجدة والدمام. وجمعت البيانات من خالل استبانة، وصممت 

إحداهما للطالب، واألخرى للتربويين واالختصاصيين االجتماعيين، وأوضحت النتائج أن استبانتان 

أغلبية الممارسين للتفحيط، هم من طالب الصف األول الثانوي ونسبة طالب مدارس دار المالحظة 

تزيد عن طالب المدارس العامة , وأوضحت أن أكثر الطالب الممارسين للتفحيط، هم ذوو التحصيل 

ي الضعيف، واتضح أنه يمارس بشكل كبير في المدن السابق ذكرها، ولكنه أكثر وضوحاً في الدراس

الدمام، واتضح أن المؤسسات الدينية هي أكثر المؤسسات االجتماعية التي يجب أن تؤدي دوراً رئيسياً 

 في الوقاية من ظاهرة التفحيط. 

 3هـ1425دراسة سليمان ال ويرعات،  -4

الدراسة بعنوان "الدوافع الى ظاهره التفحيط واقتراح الحلول"، هدفت الدراسة إلى التعرف  

على طبيعة الدوافع النفسية واالجتماعية الكامنة خلف ظاهرة التفحيط وممارستها من قبل المراهقين، 

األمور إلى أن نتائج الدراسة: توصل أولياء ومن واآلثار االجتماعية والنفسية السلبية لهذه الظاهرة. 

لبعضهم البعض، كما أن التفحيط  يمن أهم الدوافع للتفحيط، لدى المراهقين هو رغبتهم في التحد

يجب أن يكون في مكان منعزل، وأن يكون خارج النطاق العمرانى حتى ال يتسبب في حدوث خسائر. 

ار هقين بأضرويرى رجال المرور أن على األسرة، والمدرسة، ضرورة التعاون في توعية المرا

                                                 
 12018 ، "ظاهرة التفحيط"، سلطان مقنصه)1

https://mawdoo3. com/ 
2
 صالح بن رميح الرميح، " العوامل المؤثرة في ارتفاع ظاهرة " التفحيط " بين الشباب السعودي وطرق الوقاية منها دراسة مقارنة لواقع 

. (2006 ، جامعة الملك سعود، مركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهد األمنيةالدمام"  –جدة  –من: الرياض الظاهرة في كل   
كليععة العلوم ، الثععانى للسعععععععالمععة المروريععة المؤتمر الوطنى، "الععدوافع الى ظععاهرة التفحيط وإقتراح الحلول"، سعععععععليمععان على الععدويرعععات3

 . (ه1425 ، سعود االسالميةجامعة اإلمام محمد بن ، االجتماعية
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أوصت الدراسة بضرورة الحزم والشدة في التعامل مع المفحطين، التفحيط وأخطاره وسلبياته. و

 وضرورة وضع برامج توعية للمفحطين والمراهقين، وضرورة تخصيص أماكن لرياضة التفحيط. 

 4 2014دراسة فه  عراقى،  -5

رفع هدفت الدراسة إلى  ـــــط"امج للقضاء على ظاهرة التفحيـتخطيط برن"الدراسة بعنوان 

الوعي بين الشباب، والتذكير بأضرار هذه الظاهرة، وأنها ظاهرة خطيرة. لها آثارها السلبية، في 

المغامرة بروحه وأرواح اآلخرين. إضافة إلى توعية اآلباء ألن على اآلباء دور عظيم، يكمن في 

ى األضرار مراقبة سلوك أبنائهم، وعدم تمكين الصغار من قيادة السيارة وأيضا تسليط الضوء عل

الخطيرة للتفحيط من شتى الجوانب واألثار الصحية واالجتماعية والنفسية. ومن النتائج التي تم 

التوصل إليها لكي تحقق حملة التوعية بخطر التفحيط النجاح المطلوب فإنه البد من تحديد الجمهور 

هور المقصود الذي الجمهور األولي: وهو الجم وبصورة عامة يقسم الجمهور إلى نوعين رئيسيين:

يرغب المخططون والمنفذون لهذه الحملة الوصول إليه. وتحديده تحديداً واضحاً، ليس من الناحية 

الجغرافية فحسب، بل من الناحية االقتصادية، واالجتماعية، والفكرية، والعمرية. ويساعد هذا التحديد 

ي: وهو الجمهور الذي يمكن أن يساعد الجمهور الثانوفي اختيار الرسالة ووسيلة االتصال المناسبة. 

في نجاح الحملة بسبب اتصاله المباشر وغير المباشر بالجمهور األولي. ويعتبر جمهور غير تقليدي، 

ويمثل الجماعات المهنية االطباء، العاملون، المعلمون، المربون االجتماعيون، المجتمع المحلي، 

ال األعمال. ولهم دور في البرنامج، ال يقتصر فقط الشخصيات الرياضية، الفنانون، المانحون من رج

على بعض األنشطة الموجهة للتوعية، بل إنه يمتد إلى المساهمة بشكل مباشر، وغير مباشر في 

أوصت الدراسة بأهمية والمشاركة الفعالة، إلنجاح االستراتيجية المعدة لمعالجة ظاهرة التفحيط. 

سائل قصيرة، إذاعية وتلفزيونية، وصحفية. غير تقليدية ورسالة اإلعالم، وذلك من خالل إنتاج ر

 ومؤثرة عن مشكلة التفحيط، وكيفية التعامل معها. 

 

 اإلطار النظري للبحث:

 حكم التفحيط شرعاً:

ال يشك من كان له أدنى رائحة من العلم الشرعي، إن التفحيط محرم في الشريعة اإلسالمية. 

ائه عباد هللا. قال تعالى: ﴿ َوالَِّذيَن يُْؤذُوَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت وإن مرتكبه متوعد بالعقوبة جزاء إيذ

بِينًا ﴾ وفي الصحيحين أنه عليه الصالة والسالم قال:  إن »بِغَْيِر َما اْكتََسبُوا فَقَِد اْحتََملُوا بُْهتَانًا َوإِثًْما مُّ

، ولهذا أفتى علماء المسلمين في هذا «سؤالهللا كره لكم ثالثاً: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة ال

هـ 27/7/1427( في 22036العصر بحرمة التفحيط، فقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء رقم  

 :ما نصه

التفحيط ظاهرة سيئة يقوم بارتكابها بعض الشباب الهابطين في تفكيرهم وسلوكهم نتيجة 

لقصور في تربيتهم وتوجيههم، وإهمال من قبل أولياء أمورهم، وهذا بالفعل محرم شرعاً، نظراً لما 

 يترتب على ارتكابه من قتل لألنفس وإتالف لألموال وإزعاج لآلخرين، وتعطيل لحركة السير. 

ذكرت المجلة أضرار التفحيط وأهمها التعدي على اآلخرين بإتالف أرواحهم. . وتحطيم  وقد

أبدانهم وترويعهم في الطرقات إلى جانب الخسائر المادية وما تعانيه األسر بسبب اإلعاقة التي تلحق 

 .ه(1427صحيفة عكاظ  -عبدهللا عمر خياطبالمصابين، األمر الذي يوجب التناهي عن التفحيط  

 

 مفهوم ورعريف التفحيط في اللغة:

التنطيععل، ولهععا أوالهجولععة أو  التمتيع أو الخبععات أو التفحيص أو التشععععععحيط أو التقحيص أو التفحيط

، وجميعها كلمات عامية ال أسععماء كثيرة منتشععرة  ويكبيديا الموسععوعة الحرة، موقع واي باك مشععين(
                                                 

 (2014 ، تخطيط برنامج للقضاء على ظاهرة التفحيط""، فهد فيصل محمد عراقى 4

https://fahaderaqi85. wordpress. com/2014/04/27 

https://www.okaz.com.sa/author/1631/1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B7
https://www.okaz.com.sa/author/1631/1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B7
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، وذلك عن بالسععععععيارة ، هي مجموعة حركات يقوم بها المفحطاللغة العربية الفصععععععحى جذر لها في

جعل السعععيارة تميل في كال االتجاهين تارة باليمين وتارة بالشعععمال مع التحكم فيها، بأن يكون  طريق

اتجاه العجلة األمامية مخالفاً لالتجاه الفعلي الذي تسير فيه السيارة  لليمين والسيارة تتجه إلى اليسار 

ما ال يحمد عقباه في والعكس صحيح( وفي نفس الوقت يكون قائد السيارة متحكماً فيها، ولكن يحدث 

الذين يكونون  ىاقل من الثانية. مما يتسبب باألضرار الجسيمة سواء لقائد السيارة أو مرافقيه، أو حت

على البعد يراقبون ما يحدث. وأيضععععععاً نجد أن من يمارسععععععون ظاهرة التفحيط، يبحثون عن األحياء 

طنيها، والتسععععععبب لهم في بعض الهادئة ويقومون بممارسعععععععة هذه الظاهرة مما يؤدي إلى إزعاج قا

 األحيان بأضرار جسيمة. 

ومما يجب ذكره أن أغلب الدول العربية تعتبر هذا الفعل ضد القانون وتسن أشد العقوبات، 

 وبالرغم من ذلك ما زالت هذه الظاهرة في تزايد. 

وتجد الباحثتان، من أسباب انتشار هذه الظاهرة، الفراغ الذي يعانيه الشباب، ولذلك يعتبرونها 

إحدى طرق تفريغ الطاقة الزائدة لديهم. ولذلك يقع العبء األكبر على األسرة في متابعة أبنائها 

عليه الشباب وتعتبر األسرة هي النموذج الذي يعتمد ومساعدتهم على ملء وقت فراغهم بأشياء مفيدة. 

في تكوين شخصياتهم، فاألسرة بعدم استقرارها، أو مرونتها في التعامل مع الشباب، تقودهم إلى 

 االضطراب في سلوكياتهم، وبالتالي تنمي لديهم الشعور بالتمرد. 

 

 أثر ظاهرة التفحيط على المجتمعات أو البيئة االجتماعية:

أنه فعل سلبي وسلبياته تطغي على أي ميزة  إن ظاهرة التفحيط، فعل تم تجريمه فمن المؤكد

وكان هذا سر  بسببها،فيه فهي ال يعترف بها كنوع من الرياضة بسبب كثرة المشاكل التي حدثت 

 تجريمها وعقاب فاعليها. أما االثار السلبية لظاهرة التفحيط فيمكن ان نلخصها في النقاط التالية:

 ث والتي راح ضحيتها عدد كبير من الضحايا والقتلى. تسببت ظاهرة التفحيط في كثير من الحواد• 

 تسببت ظاهرة التفحيط، في آالف المرات في إتالف ممتلكات خاصة وعامة، في كثير من البالد. • 

واطنين الذين يكون الشديد، في نفوس كثير من الم الخوف والقلقتسببت ظاهرة التفحيط، في إشاعة • 

 أن يعيشون أو يمرون بمنطقة يقوم فيها الشباب بهذه الظاهرة السلبية.  السيءمن حظهم 

الخسائر المالية التي تنتج عن التلف الكثير الذي تحدثه الحوادث الناتجة عن التفحيط وهي حسب • 

 آخر اإلحصائيات تصل إلى ماليين الدوالرات. 

 تقوم بعملية التفحيط، تجعله ينجر إلى القيام بمصائب أخرى مثل اندماج الشباب في مجموعات• 

والكحوليات، وما يسببه ذلك من مشاكل ومصائب أكبر، تؤثر على الفرد واألسرة  تعاطي المخدرات

 (2014, 12يناير -محم  سروروالمجتمع  

 

 (=http://forum. kooora. com/f. aspx?t – رهام أبو وردة  أسباب التفحيط:

إهمال األهل ألبنائهم، يُعد من األسباب الرئيسة لهذه الظاهرة، إذ ينشغل كل من األب واألم بنفسيهما /1

نسيان األوالد، ومع الترف الزائد، والدالل السلبي، يبدأ األبناء بالتصرف دون أي اعتبار مع 

ذه، فهو يعلم بأنه لألهل، فالولد الذي يجد مفتاح سيارة والده في متناول يديه، لن يتوانى عن أخ

 . لن يشعر أحد بخروجه، وهو ال يملك أدنى شعور بالمسؤولية، وال يقدر عواقب األمورمدلل، و

متابعة األفالم التي تعرض سلوك التفحيط بطريقة إيجابية وبمظهر جذاب للمراهقين، وكثيراً ما /2

نجد تلك العروض الهائلة في األفالم العربية واألجنبية. فالمراهق يعجبه ذلك لما فيه من إثارة، 

رق، وفيه من وبالتالي سيبدأ بالتقليد، ال سيما أن هذا السلوك يعرض على أنّه عمل بطولي وخا

 اإليجابيات ما ال يعد وال يحصى. 

وجود تجمعات لممارسة التفحيط، فهناك أماكن معينة يتجّمع فيها الشباب ويبدؤون بالمنافسات /3

واالستعراض أمام مجموعة من الناس، وهذا األمر يستقطب المراهقين، ويحمسهم على ممارسة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.ts3a.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d8%ae%d9%84%d8%b5-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%9f-%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d9%84
http://www.ts3a.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d8%ae%d9%84%d8%b5-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%9f-%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d9%84
http://www.ts3a.com/%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa
http://www.ts3a.com/%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa
http://www.ts3a.com/%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa
https://www.ts3a.com/author/mohamad_ts3a/
https://www.ts3a.com/author/mohamad_ts3a/
http://forum.kooora.com/f.aspx?t=
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واقب، والمخاطر، المترتبة على القيام به التفحيط وتعلمه، واإلدمان عليه، دون تقدير للع

 وممارسته. 

اإليمان الضعيف باهلل عز وجل، فمن يقدم على هذا ال، عمل وهو يعلم أنه قد يضره، ويضر غيره /4

شك. وقد قال صلى هللا عليه وسلم: "المسلم من سلم  من الجمهور والناس، فهو ضعيف اإليمان ال

 ط فيه أذى مقصود باليد. المسلمون من لسانه ويده"، والتفحي

حب الظهور: فمن لديه عقدة نفسية من شيء ما، في حياته كالفشل في الدراسة، أو النقص في /5

البنيان الجسمي عن غيره من أبناء جيله، أو الديكتاتورية في التعامل في البيت، وغيرها مما من 

ته ومهارته، ويظهر مشهوراً شأنه أن يدفع المراهق، أو الشاب للبحث عن بدائل، يظهر فيها قو

 أمام الناس. خصوصاً الشباب منهم، وبهذا يعوضون عما فقدوه. 

وقت الفراغ الكبير؛ وهو أكبر األسباب التي تدفع الشباب إلى التفحيط، لشغل وقت فراغهم، فالفاشل /6

ن غير في الدراسة، والعاطل عن العمل، لديه وقت فراغٍ كبير، فيبحث عن مجاٍل لشغله وال يجدو

 هذا المجال لينفسوا فيه عن طاقاتهم، ويشغلون أوقاتهم. 

تقليد اآلخرين؛ فالشباب يقلدون بعضهم البعض لئال يبدو أحدهم أقل من غيره بشيء، فيقلدون /7

سلوكيات بعضهم، سواًء كانت صائبة أم خاطئة، ومن جرب التفحيط من الشباب يدفع أصدقاءه 

 للتجربة. 

عدم وجود عقوبات تردع المفحطين، فال يوجد قانون يمنع التفحيط. وهذا ما يجعل جمهوره يزيد /8

يوماً وراء اآلخر، ومن األسباب األخرى، هي الواسطة واستغالل العالقات االجتماعية للخروج 

هم من قضايا التفحيط، فالكثير ممن قبض في هذه القضية، بعد ما أضروا بغيرهم يستعملون عالقات

 االجتماعية، للخروج من الموضوع. 

حب التشجيع، والهتاف من الجمهور، المراقب لهذه اللعبة مميتة. فالمفحطون يجدون متعة في /9

تصويب سيارتهم نحو الجمهور، والوقوف عند نقطة الخطر، ولكن الكثير منهم تجاوز هذه النقطة 

 عض المشجعين. بسبب عدم التحكم في السيارة، والمكابح فأودوا بحياة ب

ترى الباحثتان أن ُجل األضرار الناتجة من ممارسة التفحيط، تأثر على األسرة بصورة مباشرة، 

وعلى المجتمع كذلك، من الناحية االقتصادية أو االجتماعية. فاألسر تتأثر بفقدان أبنائها بصورة 

، يعرض نفسه للخطر، إما موتاً أو التعرض لعاهات مستديمة، مفاجئة، فالمفحط عند قيامه بالتفحيط

مما يؤثر على أسرته نفسياً، وجسدياً، ومادياً. وحتى الذين يشاهدونه، وعلى المجتمع متمثلة في 

الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة، سواء في الممتلكات العامة أو الخاصة. وقد يكون التفحيط السبب 

 منافية لألخالق أو جرائم مهدرة لألنفس. في تولد سلوكيات 

ولكل ذلك ترى الباحثتان أن يتم التعاون، مع الجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية ممثلة في 

اإلدارة العامة للمرور، ووزارة التعليم، ووزارة اإلرشاد، وأولياء األمور. لتوجيه الشباب بمخاطر، 

في أماكن السكن، أو الشوارع العامة، وتوجيههم وأضرار، ممارسة التفحيط بصورة عشوائية، 

 التوجيه الصحيح. وكذلك عقد ورش عمل، مع الشباب في المدارس، أو األندية. 

 

 ال راسة المي انية

 أوالً: مجتمع عينة البحث:

يقصد بمجتمع البحث المجموعة الكلية من العناصر التي تسعى الباحثتان أن تعمما عليها 

 ة بالمشكلة المدروسة. ويتكون مجتمع البحث من مواطني منطقة عسير:النتائج ذات العالق

وتقع في الجنوب الغربي منها. تبلغ  مناطق المملكة العربية السعودية هي إحدى منطقة عسير

ا يقارب المليونين وعاصمتها ومقر اإلمارة فيها ، ويبلغ عدد السكان م²كم 81,000مساحتها 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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هناك تعريفان لتسمية منطقة عسير بهذا و(. https://ar. wikipedia. org/wiki.  أبها مدينة

 االسم. 

سبب تسمية عسير بهذا االسم، لعسرة أرضها حيث تكثر فيها الجبال شاهقة االرتفاع، التعريف األول: 

 مترامية األطراف تتخللها أودية، وشعاب وعرة المسالك. 

وامتدت سيطرتها إلى  قبيلة عسير كما ذكر فؤاد حمزة في كتابه " لما قويت شوكةالتعريف الثاني: 

بالد القبائل المجاورة لها، غطى اسمها على اسم تلك القبائل، وأصبحت تعرف باسمها. فلما جاءت 

سير أشد القبائل، في تلك المنطقة، فأطلقت عليها وعلى البالد الحكومات المدنية، وجدت قبيلة ع

 الموالية لها اسم عسير. 

 األرض والسكان

 السكان:
م وحسب بيانات مصلحة اإلحصاءات العامة 2015العام  يبلغ عدد سكان منطقة عسير حسب تقدير

% 9. 49%. ونسبة الذكور السعوديون 83نسمة منهم سعوديون بنسبة  2,337,392والمعلومات 

% من سكان المملكة ونمواً سكانياً 5. 7%. ويشكلون سكان المنطقة إجماالً 1. 50بينما نسبة اإلناث 

 مسكن.  452,057هـ. وعدد المساكن في منطقة عسير 1431% سنويا وذلك بنهاية عام 8. 3بمعدل 
 

 التضاريس والمناخ: " جبال من منطقة عسير "

تتنوع تضاريس منطقة عسير، ويتنوع مناخها، بدءا من منطقة سهول شرقاً ينحدر منها شرقا وادي 

. وتزدهر فيها الزراعة نظرا لتوفر المياه، وخصوبة األرض. وتنتج المنطقة التمور، وتثليث بيشة

التي تفوق  سلسلة جبال السروات والخضروات، وبعض الحمضيات. تليها باتجاه الغرب، مرتفعات

وخميس ، كأبهاأكثر المناطق كثافة سكانية، وفيها المدن الرئيسة،  المتر فوق سطح البحر، وهي 3000

، ومحايل.  رجال ألمع ، ثم تكون سفوح الجبال باتجاه الغرب. وفيها الكثير من المحافظات مثليطمش

 . تهامة . حتى تصل إلى السهل الساحلي فيوبارق
 

 والح ود اإلدارية:الموقع 

شرقاً.  41,50و 50,00شماالً. وخطى طول  50. 19و 25. 17تقع منطقة عسير بين خطى عرض 

بي إلى ( في الجنوب الغرجازان تمتد منطقة عسير من حدود الدرب والشقيق وبيش  منطقة

( في الرياض  منطقة وادي الدواسر في الشرق. ومن حدود ونجران في الجنوب الشرقي اليمن حدود

رب، ( في الغالباحة ( إلى  منطقةمكة المكرمة وساحل البحر األحمر  منطقة القنفذةو رنية الشمال إلى

 وتقع عسير جنوب غربي المملكة العربية السعودية. 
 

 ثانياً: أداة البحث:

 اعتمدت الباحثتان على االستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات من عينة البحث. 

 حتوت االستبانة على قسمين رئيسين:

 القسم األول: تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة البحث. 

( عبارة طلب من أفراد عينة البحث عن استجابتهم عما 23ا القسم على عدد  هذ ي: يحتوالثانيالقسم 

 تصفه كل عبارة، وفق مقياس ليكرت الخماسي. وتم توزيع هذه العبارات على فرضيات البحث. 
 

 ص ق وثبات أداة ال راسة:ثالثاُ: 

الختبار مدى وجود Cronbach – Alpha)استخدمت الباحثتان أسلوب كرونباخ ألفا  

وهي  0.864 ارتباط بين القياسات المعبرة عن آراء عينة الدراسة، حيث كانت قيمة معامل الثبات

مما يعني توفر درجة كبيرة من الثبات  70. 0نسبة أكبر، من الحد األدنى المقبول لمعامل الثبات وهو 

 وإمكانية االعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي. 
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 لمستخ مة:رابعاً: األساليب اإلحصائية ا

 SPSSللحصول على نتائج دقيقة قدر اإلمكان تم استخدام البرنامج االحصائي 

 رحليل البيانات واختبار فرضيات البحث:

 ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة:1يوضح الجدول رقم  
 الترريب التكرارات والنسب النوع م

 1 %50,7 237 ذكر 1

 2 %49,3 230 أنثى 2

  %100 467 المجموع 

 الترريب التكرارات والنسب الجنسية م

 1 %97,2 454 سعودي 1

 2 %2,8 13 غير سعودي 2

  %100 467 المجموع 

 الترريب التكرارات والنسب المنطقة م

 1 %56,2 262 محافظة خميس مشيط 1

 2 %9. 30 144 محافظة أبها 2

 3 %8,8 41 محافظة أحد رفيدة 3

 6 %0,4 2 محافظة رجال ألمع 4

 5 %0,6 3 محافظة عسير 5

 6 %0,4 2 محافظة سراة عبيدة 6

 4 %1,5 7 محافظة النماص 7

 7 %0,2 1 محافظة بيشة 8

 7 %0,2 1 محافظة بارق 9

 7 %0,2 1 محافظة مجاردة 10

 7 %0,2 1 محافظة تثليث 11

 7 %0,2 1 محافظة ظهران الجنوب 12

 7 %0,2 1 محافظة بلقرن 13

  %100 467 المجموع 

 الترريب التكرارات والنسب العمر م

 2 %30,8 144 سنة 20-18من  1

 1 %49 229 سنة 30-21من  2

 3 %13,1 61 سنة 40-31من  3

 4 %1. 7 33 سنة فأعلى 41 4

  %100 467 المجموع 

 الترريب التكرارات والنسب المرحلة ال راسية م

 4 %6. 0 3 ابتدائي 1

 3 %4. 3 16 متوسط 2

 2 %2. 14 66 ثانوي 3

 1 %81,8 381 جامعي 4

  %100 467 المجموع 

 

 :ى( يوضح أسئلة الفرضية األول6جدول رقم  

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الترريب

 المحايدة 3 160. 1 14. 3 نقص االنشطة الترويحية للشباب يقودهم لممارسة التفحيط. . /1

تنوع االنشطة الترويحية في المراحل الدراسية المختلفة يؤدي إلى تقليل  /2

 ظاهرة التفحيط. 

 المحايدة 4 107. 1 11. 3

م االهتمام بالشباب واحتضان أفكارهم وطاقاتهم 2030وفقاً لرؤية المملكة  /3

 يؤدي إلي تقليل ظاهرة التفحيط. 

 المحايدة 9 063. 1 84. 2
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االهتمام بالمشروعات الصغيرة للشباب وتمويلها يؤدي إلي تقليل ظاهرة  /5

 التفحيط. 

 المحايدة 8 115. 1 95. 2

اإلهتمام ببرامج التوعية بين الشباب من خالل الندوات الدعوية يؤدي للقضاء  /6

 على ظاهرة التفحيط. 

 المحايدة 1 172. 1 23. 3

بمقترحات الشباب يؤدي إلي تقليل ظاهرة  تنظيم برامج إجتماعية باإلستعانة /7

 التفحيط. 

 المحايدة 2 126. 1 21. 3

 المحايدة 7 206. 1 96. 2 التفحيط يقود الشباب الى ممارسات خاطئة كألسرقة وتعاطي المخدرات. /8

إعداد مدارس وميادين للتفحيط وشروط خاصة بالملتحقين تقلل من ظاهرة  /9

 التفحيط. 

 المحايدة 6 230. 1 97. 2

 المحايدة 5 112. 1 06. 3 اإلهتمام بتعزيز البرامج الرياضية يؤدي للقضاء على ظاهرة التفحيط. 

 

 ( يتضح مايلي:6بإستقراء الجدول السابق رقم  

اإلهتمام ببرامج التوعية بين الشباب من خالل الندوات الدعوية يؤدي للقضاء على  6إن الفقرة رقم 

في حين إختلف متوسط  23. 3جاءت الترتيب األول بين الفقرات بأعلى متوسط  ظاهرة التفحيط

وفقاً لرؤية المملكة جاء ترتيبها األخير ونصها 3الفقرات كما يتضح في الجدول السابق والفقرة رقم 

 2,84بوزن . م االهتمام بالشباب واحتضان أفكارهم وطاقاتهم يؤدي إلي تقليل ظاهرة التفحيط2030

لباحث أنه من المهم جدا أن يكون هنالك إهتمام بالشباب وإحتضان أفكارهم وطاقاتهم ألن % ويري ا

 .ذلك يؤدي إلى التقليل من التفحيط

 ( يوضح أسئلة الفرضية الثانية:7جدول رقم  

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الترريب

 المحايدة 3 172. 1 28. 3 تدني المستوى التعليمي للشباب من االسباب التي تؤدي لممارستهم التفحيط.  /1

إرتفاع المستوى التعليمي للشباب يؤدي إلى تقليل الممارسات الخاطئة مثل  /2

 التفحيط. 

 المحايدة 5 170. 1 16. 3

المراحل التعليمية يؤدي االهتمام بوجود األخصائيين االجتماعيين في جميع  /3

 الى التقليل من ظاهرة التفحيط

 المحايدة 1 105. 1 33. 3

تقليد الشباب لرفقاء السوء في المراحل التعليمية تؤدي إلى إنتشار ظاهرة  /4

 التفحيط. 

 المحايدة 7 043. 1 78. 2

 المحايدة 6 042. 1 90. 2 ممارسة التفحيط تنتج من عدم إستثمار الشباب لوقت فراغهم.  /5

تفعيل نظام التوجيه واإلرشاد في المراحل الدراسية المختلفة يؤدي إلى  /6

 التقليل من ظاهرة التفحيط. 

 المحايدة 2 129. 1 28. 3

تنظيم برامج إجتماعية باإلستعانة بمقترحات الشباب يؤدي إلي تقليل ظاهرة  /7

 التفحيط. 

 المحايدة 4 186. 1 17. 3

 

 لي:ي ( يتضح ما7الجدول السابق رقم   بإستقراء

االهتمام بوجود األخصائيين االجتماعيين في جميع المراحل التعليمية يؤدي الى  3ان الفقرة رقم 

في حين إختلف  3,33رتيب األول بين الفقرات بأعلى متوسط تجاءت ال التقليل من ظاهرة التفحيط

تقليد ( جاء ترتيبها األخير ونصها 4رة رقم  متوسط الفقرات كما يتضح في الجدول السابق والفق

% ويري  2,78بوزن  الشباب لرفقاء السوء في المراحل التعليمية تؤدي إلى إنتشار ظاهرة التفحيط

 .الباحث أنه من المهم جدا أن يكون هنالك عدم تقليد الشباب لرفقاء السوء في المراحل التعليمية التقليدية

 فرضية الثالثة( يوضح أسئلة ال8جدول رقم  

 العبارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الترريب

 المحايدة 4 1.112 3.00 نقص الرقابة من قبل األسر يؤدي إلى ممارسة الشباب لظاهرة التفحيط /1

 المحايدة 7 1.069 2.85 وجود ترابط قوي بين أولياء األمور وأبنائهم يقلل من ظاهرة التفحيط.  /2

الدالل الزائد وعدم الرقابة على الشباب من قبل أولياء األمور يؤدي إلى  /3

 ظاهرة التفحيط. 
 المحايدة 3 1.160 3.09
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الرقابة المشددة على الشباب من قبل أولياء االمور تقود الى ممارسة  /4

 ظاهرة التفحيط. 
 المحايدة 1 1.221 3.26

من مهام أولياء االمور توضيح المخاطر المترتبة عن ممارسة التفحيط  /5

 ألبنائهم. 
 المحايدة 6 1.033 2.79

 المحايدة 2 1.205 3.20 تفكك االسر وعدم ترابطها يؤدي إلى ممارسة أبنائها لظاهرة التفحيط /6

ممارسة التفحيط يعتبر مهدد حقيقي لحياة االسر من الناحية االجتماعية  /7

 واالقتصادية. 
 المحايدة 5 1.086 2.90

 

 :ما يلي( يتضح 8الجدول السابق رقم   باستقراء

جاءت الترتيب  تفكك االسر وعدم ترابطها يؤدي إلى ممارسة أبنائها لظاهرة التفحيط 6ان الفقرة رقم 

في حين إختلف متوسط الفقرات كما يتضح في الجدول  20. 3األول بين الفقرات بأعلى متوسط 

من مهام أولياء االمور توضيح المخاطر المترتبة عن جاء ترتيبها األخير ونصها   5السابق والفقرة رقم 

جدا أن يساهم أولياء األمور  % ويري الباحث أنه من المهم 2,79. ( بوزن ممارسة التفحيط البنائهم. 

 بتوضيح المخاطر المترتبة عن ممارسة التفحيط ألبنائهم

 

 النتائج:

 نقص األنشطة والبرامج الترويحية للشباب، يقودهم لممارسة التفحيط.  .1

 تنوع األنشطة في المراحل الدراسية المختلفة، يؤدي إلى تقليل ظاهرة التفحيط.  .2

م االهتمام بالشععععععباب واحتضععععععان أفكارهم وطاقاتهم يؤدي إلى تقليل 2030وفقاً لرؤية المملكة  .3

 ظاهرة التفحيط. 

 االهتمام بتعزيز البرامج الرياضية يؤدي للقضاء على ظاهرة التفحيط.  .4

 االهتمام بالمشروعات الصغيرة للشباب وتمويلها يؤدي إلى تقليل ظاهرة التفحيط.  .5

الشععععععباب من خالل الندوات الدعوية يؤدي للقضععععععاء على ظاهرة االهتمام ببرامج التوعية بين  .6

 التفحيط. 

 تنظيم برامج اجتماعية باالستعانة بمقترحات الشباب يؤدي إلى تقليل ظاهرة التفحيط.  .7

 لسرقة، وتعاطي المخدرات. االتفحيط يقود الشباب إلى ممارسات خاطئة ك .8

 للملتحقين، تقلل من ظاهرة التفحيط. إعداد مدارس وميادين للتفحيط وبشروط خاصة  .9

 تدني المستوى التعليمي للشباب من األسباب التي تؤدي لممارستهم التفحيط.  .10

 ارتفاع المستوى التعليمي للشباب يؤدي إلى تقليل الممارسات الخاطئة مثل التفحيط.  .11

االهتمام بوجود األخصعععععععائيين االجتماعيين في جميع المراحل التعليمية، يؤدي الى التقليل من  .12

 ظاهرة التفحيط. 

 تقليد الشباب لرفقاء السوء في المراحل التعليمية، تؤدي إلى انتشار ظاهرة التفحيط.  .13

 ممارسة التفحيط تنتج من عدم استثمار الشباب لوقت فراغهم.  .14

ظام التوجيه واإلرشععععععاد في المراحل الدراسععععععية المختلفة، يؤدي إلى التقليل من ظاهرة تفعيل ن .15

 التفحيط. 

 ممارسة التفحيط، يؤدي إلى تقليل الطموح لدى الشباب.  .16

 نقص الرقابة من قبل األسر، يؤدي إلى ممارسة الشباب لظاهرة التفحيط.  .17

 م يقلل من ظاهرة التفحيط. وجود ترابط قوي بين أولياء األمور وأبنائه .18

 الدالل الزائد وعدم الرقابة على الشباب من قبل أولياء األمور، يؤدي إلى ظاهرة التفحيط  .19

 الرقابة المشددة على الشباب من قبل أولياء األمور تقود الى ممارسة ظاهرة التفحيط.  .20

 التفحيط ألبنائهم.  من مهام أولياء األمور توضيح المخاطر المترتبة من ممارسة .21
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 ممارسة التفحيط، يعتبر مهدد حقيقي لحياة األسر، من الناحية االجتماعية واالقتصادية.  .23

 

بعد تحليل الفرضيات توصلت الباحثات إلى إثبات الفرضيات من خالل إجابات المبحوثين، 

وعند مقارنة البحث مع الدراسات السابقة نجد ان هذا البحث يختلف عن األبحاث السابقة من خالل 

ئة المتعلقة بالبحث على مختلف فئات المجتمع السعودي والمتمثلة في فئة الشباب وف االستبانةتوزيع 

رائهم إليجاد الحلول التي تحد من هذه الظاهرة وأيضاً يختلف آلياء األمور أيضاً، وذلك لألخذ بأو

التي تم تقديمها إليجاد الحلول لهذه  االقتراحاتالبحث عن الدراسات السابقة في هذا المجال من خالل 

 الظاهرة. 

 

 التوصيات:

 ية لدى الشباب من خالل أولياء األمور. تنمية ورفع مستوى المسؤولية الشخصية واالجتماع .1

إتاحة الفرصععة للشععباب في المشععاركة في األندية والمسععابقات المختلفة التي من شععأنها أن تسععاهم  .2

 في تفريغ طاقاتهم ونشاطاتهم المختلفة. 

 االهتمام بالعاطلين من خالل إيجاد فرص عمل في مختلف المجاالت.  .3

 بمؤسساته المختلفة في توجيه وتوعية الشباب عن خطورة ممارسة التفحيطتفعيل دور اإلعالم  .4

البحث عن طرق للتواصععععععل مع ممارسععععععي ظاهرة التفحيط، لتنبيههم لمدى خطورة ممارسععععععة  .5

 التفحيط بصورة عشوائية. 

ياء األمور  .6 إعداد برنامج عالجي متكامل لجميع الجهات المسععععععئولة، مثل إدارة المرور، وأول

 ائيين االجتماعيين، والنفسيين، للتواصل مع المفحط وإيجاد الحلول. واإلخص

 زيادة الرقابة من قبل رجال األمن على ظاهرة التفحيط خصوصا في المناسبات.  .7

فتح نوادي خاصععة، لممارسععة التفحيط بالشععكل الذي تكون معه مسععألة التفحيط، ظاهرة مسععموحة  .8

 ضمن أطر قانونية. 

من البرامج الترفيهية، إلشععععباع رغبات الشععععباب المختلفة بشععععكل ال يسععععيء إلى  إيجاد مجموعة .9

 المجتمع وقيمه. من أجل استثمار أوقات الفراغ بشكل بناء. 

حرص أولياء األمور، على عدم السعععععماح بالقيادة، قبل اسعععععتيفاء العمر المناسعععععب للقيادة كما هو  .10

 منصوص في القانون. 
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