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 شكر وتقدير

على منحهم , معة امللك سعودأتقدم بالشكر والتقدير لعمادة الدراسات العليا وقسم السياسات الرتبوية جبا
 .مما جيعلين متسلحاً بالعلم واملعرفة خلدمة ديين ووالة أمر  ووطين, الفروصة يل إلكمال دراسة الدكتوراه

أستاذ األوصول الفلسفية , بدر بن جويعد العتييب. د. وأتقدم بالشكر والتقدير ألستاذ  الفاضل سعادة أ
إلشرافه على هذه , رتبوية بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعودواالجتماعية للرتبية يف قسم السياسات ال

ة, الرسالة راجياً من اهلل العلي القدير , واليت أضاءت يل طرق البحث العلمي, وتقدميه يل التوجيهات النِّير
 .أن جيزيه األجر واملثوبة

, عبداهلل العايش. د. أكما أتقدم بالشكر والتقدير للجنة مناقشة رسالة الدكتوراه املكونة من سعادة 
لقبوهلم مناقشة الرسالة , رجاء باحاذق. وسعادة د, فوزية البكر. د. وسعادة أ, مساعد النوح. د. وسعادة أ

 .فجزاهم اهلل تعاىل عين كل خِّي, ونقدها مما ُيسهم يف قوهتا وجودهتا

أو ممن كانوا  , االستبانة وأتقدم بالشكر والتقدير لسعادة األكادمييني األفاضل الذين سامهوا يف حتكيم
 .فأكسبوا الدراسة مقرتحات ومرئيات علمية ثرية, كخرباء للرتبية يف أداة دلفا 

لتفضلهم , كما أتقدم بالشكر والتقدير ملعلمي وطالب املرحلة الثانوية التابعني إلدارة تعليم منطقة الرياض
 .باإلجابة عن استبانة الدراسة

 الباحث                                                                                 

 مساعد بن سعيد آل بخات
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Study Summary 

Study title: 

The role of  high school in the reinforcement of social control 
among its students in the light of international expertis "Conceived 
proposal" 

Study goals: 

This study aims to identify high schools’ role in enforcing social 
control on their students on light of international experiences. This 
will be accomplished by studying the major international 
experiences in this field. Also, standing on the (role, reality, means, 
and obstacles) at high schools to enforce social control on students 
from teachers and students’ point of view. Then, reaching a 
suggested solution to support the role of high schools in enforcing 
social control on their students from educational experts’ point of 
view. 

The study used the descriptive survey method, The sample of the 
study consisted of threegroups: a random sample of teachers, a 
cluster sample of students, and a targeted sample of educational 
experts. 

The most significant study results: 

1- Schools are concerned about implanting Islamic values in 
students. 
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2- Schools’ staff use Quran and Sunah to support their role in 
explaining the importance of following the community’s values and 
standards to students. 

3- The role of bad associates in students moral deviation. 

The most significant study recommendations: 

1- The importance of transitioning control from inside schools to 
society 

2- Strengthen schools relation with other social control institutes to 
support and enforce social control 

3- The importance of involving social control notion in schools 
curriculum 

Study suggestions: 

1- Doing similar studies on different school districts, to compare 
results 

2- Doing similar studies on female high schools, to be able to 
compare results with this study 

3- Doing similar studies on other social control institutes and their 
role in enforcing control on communities 
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 : المقدمة 9 – 9
تنظيم الوسائل واألساليب ل الكثِّي منذ لتحقيقه عرفت البشرية نظام الضبط االجتماعي منذ القدم واخت

العالقات االجتماعية بني أفراد اجملتمع من أجل إشباع حاجاهتم ولضمان استقرار اجملتمع واستمراره, إذ أن 
من طبيعة النفس اإلنسانية التأثر بالغرائز املختلفة اليت تسيطر على سلوك اإلنسان وخترجه عن الطريق 

الضبط االجتماعي عملية قيمة هلا دورها السو  إذا مل جيد الوسيلة الضابطة لسلوكه, ولذا فإن عملية 
القو  والفعال يف توفِّي الرقابة على الفرد واجملتمع, وميثل الضبط االجتماعي واحداً من أهم النظم 

أثناء دراستهم للسلوك  علم الرتبية وغِّيهمالنفس و علم االجتماع و علم االجتماعية اليت اهتم هبا علماء 
وقد وجدوا يف الضبط موضوعاً خصباً للتحليل والتنظِّي السيما إذا اعتربنا  ,االجتماعي والعوامل املؤثرة فيه

أنه يعد ضرورة أساسية لبقاء اإلنسان الذ  يتأثر سلوكه بالغرائز املتعددة وميله أحيانا للظلم والعدوان, لذا 
ابة الذاتية من فالضبط االجتماعي له دوره القو  يف توفِّي الرقابة على أعضاء اجملتمع حىت نصل إىل الرق

 ةود اجملتمع وصفات وسلوكيات إجيابيقبل كل فرد على سلوكه وتصرفه يف خمتلف جوانب حياته, وبذلك يس
 (.746ص , م2006, زياده وآخرون. )حتقق أهدافه يف حياة اجتماعية طيبة

, نسانيةقد أكدت الدراسات األنثروبولوجية أن مسائل الضبط االجتماعي مسة مالزمة لكل اجملتمعات اإلو 
ت أشكاله بشكل مباشر أو غِّي ثر كما أ, يل اجملتمعات اإلنسانيةووجدت يف مرحلة متقدمة من تشك

مباشر يف توجيه سلوك األفراد وضبط جتمعاهتم وتنظيم قواعد التوافق بني معايِّي الفرد الذاتية والقيم 
, ساسية يف العلوم االجتماعيةلذا يُعد موضوع الضبط االجتماعي من املوضوعات املهمة واأل, االجتماعية

حيث تتشابك معه على املستويات , وتنوع املداخل املنهجية اليت تطل عليه, نظراً التساع أبعاده املعرفية
وترفده على املستوى العملي واإلجرائي مؤسسات , التحليلية جمموعة من النظم املعيارية واألحكام القيمية

, م7991, األخرس. )لية تنظيم العالقات االجتماعية بني األفرادوتنظيمات اجتماعية خمتلفة متارس عم
 (.71ص 

نفســـه علـــى علـــم االجتمـــاع منـــذ بدايـــة القـــرن العشـــرين عنـــدما " الضـــبط االجتمـــاعي" مصـــطل  وقـــد فـــرض
وقــــد , م7907يف عــــام " الضــــبط االجتمـــاعي"يف كتابـــه الشــــهِّي  Rossاســـتخدمه أول مــــرة العــــامل روس 

جمــال الدراســات : اهتمــام العلــوم االجتماعيــة األمريكيــة وال ســيما يف جمــالني مهــا اســتحوذ هــذا املفهــوم علــى
وجمال تعليم مناذج ثقافية أمريكيـة ألبنـاء املهـاجرين واألقليـات وحتديـد , املتخصصة يف علم االحنراف واجلرمية
توافــق "ود وكانــت ظــاهرة الضــبط االجتمــاعي تطــرح نفســها يف حــد, آثــار هــذه النمــاذج يف القــادمني اجلــدد

ومنـذ ظهـور هـذا املفهـوم أوصـب  عنـد بعـض العلمـاء هـو املفهـوم , "املسالك الفردية مع النسق املعريف السـائد
ويف ضوء ذلك ظهـر العديـد مـن , األساسي يف علم االجتماع األمريكي وموضوعاً لعدد كبِّي من الدراسات

لنظريـــات االجتماعيـــة املفســـرة تعـــاريف الضـــبط االجتمـــاعي عنـــد علمـــاء علـــم االجتمـــاع بســـبب اخـــتالف ا
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. والـــدور الـــذ  تعطيـــه تلـــك النظريـــات لـــذلك املفهـــوم يف منظومـــة املفـــاهيم االجتماعيـــة, للســـلوك اإلنســـاين
 (23-22ص ص , م2003, الفاحل)

الضـــبط االجتمـــاعي هـــو ســـيطرة اجتماعيـــة مقصـــودة وهادفـــة هلـــا قـــوة دفاعيـــة ال "بـــأن  Rossفـــِّيى روس 
الضـبط االجتمـاعي "بـأن  Predemerويؤكـد بريـدميِّي , "قرار يف اجملتمعـاتيستهان هبا يف إحـدا  اإلسـت

عبارة عن أساليب تتمكن من تنظيم أو ترتيب األشياء حبيث جتعل االحنراف غِّي قادر على االسـتمرار حـىت 
وبـــرجس  Parkوأعتـــرب كـــل مـــن بـــارك , (80 – 33ص ص , م2077, القريشـــي". )لـــو بـــدأ يف انطالقـــه

Burgess  اخلشــاب". )ط االجتمــاعي هــو حجــر الزاويــة يف حــل كــل املشــكالت االجتماعيــةالضــب"بــأن ,
ـــه إىل , (80ص , م7964 ـــد الـــرمحن بـــن خلـــدون أشـــار يف مقدمت كمـــا أنا رائـــد علـــم االجتمـــاع العـــرخ عب

إن االجتمــاع البشــر  ضــرور  وال بــد هلــم يف "الضــبط االجتمــاعي بصــورة أكثــر حتديــداً ويــربز هــذا يف قولــه 
قيـادهم شـرع منـزل مـن عنـد اهلل يوجـب ان فهـم إمـا أن يسـتندوا إىل, حاكم يرجعـون إليـهو من وازع االجتماع 

ســـلوى )وتـــرى , (30هــــ , ص 7807, ابـــن خلـــدون". )وجـــب انقيـــادهم إليهـــاإليـــه أو إىل سياســـة عقليـــة ت
نظمـة الضبط االجتماعي هو جمموعة من القواعد الرمسية وغـِّي الرمسيـة امل"بأن  (796ص , هـ7806, سليم

الــيت تضــبط ســلوك الفــرد مــن خــالل جمموعــة القواعــد الدينيــة والقانونيــة والقواعــد املتوارثــة , لســلوك اإلنســاين
والــيت حتــدد أمنــاط الســلوك املقبــول وغــِّي املقبــول , ف ســائدة يف اجملتمــعااألخــرى مــن عــادات وتقاليــد وأعــر 

 ". اجتماعياً 
ي وكوهنــا متثــل ســلطة اجتماعيــة ضــابطة تعمــل علــى وصــياغة ونظــرًا ألمهيــة الرتبيــة يف حتقيــق الضــبط االجتمــاع

شخصية الطالب, عن طريق تعليمه قواعد جمتمعة وقيمه, لتنمية شخصيته للقيـام بـأدوار اجتماعيـة متكاملـة 
الوظائف واملسؤوليات, فال يقتصر دور الرتبية والتعليم على األدوار االجتماعيـة, لكنهـا تشـمل البعـد املعـريف 

وأما مثرة الفكر فهـي العلـوم : "بط السلوك, ويؤيد ذلك ما ذكره الغزايل يف حديثه عن التفكِّيألن الفكر يض
واألحوال واألعمال, ولكـن مثرتـه اخلاوصـة العلـم ال غـِّي, فـإذا حصـل العلـم يف القلـب تغـِّي حـال القلـب وإذا 

ــابع للعلــم, و  ــابع للحــال, واحلــال ت ــابع للفكــرتغــِّي حــال القلــب تغــِّيت أعمــال اجلــوارح, فالعمــل ت  ,العلــم ت
 (.66ص , م2008, الصاحل". )هو املبدأ أو املفتاح للخِّيات فالفكر إذاً 

لـذا فقـد أنشـأ اجملتمـع املؤسسـات املختلفــة الـيت تقـوم بالعمـل الرتبـو  لتنشــئة األفـراد حبيـث ميكـن هلـم حســن 
اجلماعة اليت هي يف اجملتمع كما تضبط سلوكياهتم وفق معايِّي , التفاعل والتعامل مع اجملتمع أفراداً ومجاعات

ومــن ف فــاجملتمع بــدوره يعــد املصــب الــذ  تصــب فيــه املؤسســات الرتبويــة كافــة مــن , املســلم معــايِّي اإلســالم
 (.724ص , م7999, الرشدان. )تعدهم وتنشئهم

حيــث مل يعــد  ,الــدور احلــديث للمدرســة يف اجملتمعــات املعاوصــرة بشــكل رئيســي علــى اجلانــب الرتبــو ويركــز 
بل أوصب  دورها الرتبو   ,ر دور املدرسة كمؤسسة رمسية على توفِّي الثقافة واملعرفة اجملردة للطالب فقطيقتص
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مميـزاً مـن حيـث تعزيـز القــيم الـيت تتمثـل يف تربيـة  الـنشء علــى احـرتام األنظمـة وبـث روح املسـؤولية واالنتمــاء 
 (. 62ص , م7991, البكر. )لديهم مما يسهم يف ضبط اجملتمع

ففيها تتسع الدائرة االجتماعية , سة هلا أثرها الفعال يف سلوك الطالب وتوجهاهتم يف املستقبلفاملدر 
ويتعلم الطالب يف جوها احلقوق والواجبات وضبط االنفعاالت , للطالب بزمالء جدد ومجاعات جديدة
قدر ما تنج  وب, إضافة إىل تعلم التعاون واالنضباط السلوكي, والتوفيق بني حاجاته وحاجات اآلخرين

املدرسة يف أداء دورها التعليمي والرتبو  بقدر ما تقدم للمجتمع فرداً قادراً على التكيف مع اجملتمع الذ  
وعلى العكس فإن فشل املدرسة يف القيام هبذا الدور يشكل , يعيش فيه مبا يسوده من قيم ومبادئ أخالقية

والتأخر , والتأخر الصباحي, وكثرة الغياب, ن املدرسةكاهلروب م: أحد العوامل الدافعة لالحنراف واجلرمية
فقد أشارت العديد من , وإتالف أدوات املدرسة وحنو ذلك, والسرقة, واالعتداء على الزمالء, الدراسي

, وزير. )يف حياهتم الدراسية ن املنحرفني كانوا متخلفني بشكٍل ملحوظالدراسات على أن نسبة كبِّية م
 (.244ص , م7997
النزعة االستقاللية : لثانوية لعدد من األسباب وهيعظم تلك االنتهاكات تُقرتن بطالب املرحلة اولعل م

لطالب املرحلة الثانوية يف هذه الفرتة من حياته وبالتايل مترده على األنظمة والقوانني والتوجهات املرعية 
( البلوغ)رحلة الثانوية فرتة املراهقة وتقابل امل, سواء يف األسرة أو داخل املدرسة أو حىت يف الشارع عموماً 

, جسمية)لدى الطالب وهي مرحلة حساسة نظراً للتغِّيات املختلفة الطارئة على املراهق يف هذه الفرتة 
والتأثِّي السليب , (310ص , م2002, املفدى. )وما يصاحبها من تقلبات واضطرابات( وعقلية, ونفسية

وتراجع تأثِّي األسرة واملدرسة , م وعلى الشباب بشكٍل خاصلبعض وسائل اإلعالم واإلنرتنت بشكٍل عا
. لصاحل مجاعة الرفاق مما قد يؤد  للتأثِّي السليب لتلك اجلماعة يف حال وجود احنرافات لدى أفرادها

 (.328ص , م2004, اخلميسي)

م الطالب ومع الدور الكبِّي الذ  تقوم به املدرسة الثانوية يف عملية الضبط االجتماعي من خالل تعلي
االنضباط واالمتثال لألنظمة واللوائ  املتعارف عليها داخل املدرسة وتطبيقها للحسم من درجات السلوك 
واملواظبة يف حالة وجود املخالفات إال أهنا ما زالت مقصرة يف حتويل هذا الضبط لدى الطالب من ضبط 

, م2008, البشر )ائج دراسة يف نتفقد جاء , (أ  يف اجملتمع)داخل املدرسة إىل ضبط خارج املدرسة 
مضايقة اآلخرين يف داخل املدرسة ي لعنف الزائد لدى طالب املدرسة هبأن من أكثر أشكال ا( 790ص 

. على جدران املدرسة وخارج املدرسةوكتابة ألفاظ غِّي أخالقية , التعصب الزائد لناد  معنيو  ,وخارجها
بأنه من أشد الصعوبات اليت تواجه مدير  املدارس ( 761ص , م2008, فَـرَج)كما جاء يف نتائج دراسة 

وضوح الرؤية لدى مدير  املدارس الثانوية يف  ضعفالسلوك املنحرف لدى الطالب هو الثانوية جتاه 
وأظهرت نتائج دراسة . اإلجراءات اليت يتخذوهنا جتاه السلوكيات املنحرفة لدى طالب املدرسة الثانوية
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من املدارس اليت متثل جمتمع الدراسة قد أبلغت اجلهات % 1بأن ( 736ص , م2000, جوتفريدسون)
كما أن الطالب قد أفادوا , األمنية عن وجود حواد  لالعتداء اجلسد  أو االقتتال باستخدام السالح

بأهنم يعانون داخل املدرسة من عدد من السلوكيات اجلاحنة كالعنف والتهديد بالسالح وتعاطي املخدرات 
بأن مشكلة العنف واجلرمية واملخدرات بني ( 788ص , م2002, جلوفر)أكدت نتائج دراسة و . والسرقة

الطالب داخل املدرسة أو خارج املدرسة تنشأ عن حصيلة جمموعة من األسباب االجتماعية واالقتصادية 
الثانوية  بأن املدارس( 61ص , م2003, العنف يف املدارس األمريكية)وجاء يف تقرير . والنفسية والوراثية

أكثر عرضًة لوقوع حواد  العنف مقارنة باملدارس االبتدائية واملتوسطة حيث بلغ نسبة حواد  العنف يف 
كما أن نسبة العنف يف املدارس , %78مقارنًة بنسبة العنف يف املدارس االبتدائية % 29املدارس الثانوية 

ص , م2077, الشنيفي)أظهرت نتائج دراسة كما . املدينة أكثر من نسبة العنف يف املدارس شبه احلضرية
: بأن من أكثر االنتهاكات اليت يرتكبها طالب املرحلة الثانوية يف داخل املدرسة وخارجها هي( 207

, وختريب املمتلكات العامة والعبث هبا, ومحل مقاطع خملة باآلداب وتبادهلا, ارتكاب املخالفات املرورية
وتعاطي , والتحرش اجلنسي باآلخرين لفظياً وجسدياً , سرقة السياراتو , وممارسة العنف اجلسد  واللفظي

 .املخدرات وتروجيها
لية عظيمة يف تطبيق الضبط االجتماعي بشكٍل سليٍم ؤو رة التعليم واملنتسبني إليها مسيقع على عاتق وزالذا 
املنحرفة اليت تقود واليت توفر هلم حصانة فكرية جتاه األفكار , يضمن سالمة فكر ومعتقدات الطالبمبا 

كما تعزز من قيم حب الوطن واالنتماء إليه واستشعار , إىل االحنراف واجلرمية والتطرف والغلو واإلرهاب
لذا حاولت هذه الدراسة تقدمي , املسئولية يف نفوس الطالب مما ينتج عن ذلك سلوكيات مقبولة اجتماعياً 

 .ضبط االجتماعي لدى طالهبا يف ضوء اخلربات العامليةتصور مقرتح عن دور املدرسة الثانوية يف حتقيق ال

 :مشكلة الدراسة 7 – 9
دراسة  إىلباحثني االجتماعيني احملللني وال ميلاملطلع على الرتا  االجتماعي يف اجملتمع السعود   يالحظ

أن الظواهر اليت  يف حني, الظواهر االجتماعية اليت تتعلق بالسلوك الشاذ اإلجرامي أو االحنرايف أمهية متزايدة
فهناك الكثِّي من الدراسات اليت ركزت بشكل كبِّي , تتعلق بالسلوك السو  مل حتظ بنفس االهتمام والعناية

على السلوك اإلجرامي واالحنرايف واليت اتض  من خالهلا الكثِّي من العوامل املرتبطة بظاهريت االحنراف 
مما , مل تكشف عن العوامل املرتبطة بالضبط االجتماعيإال أنا هذه الدراسات بطبيعة تركيزها , واجلرمية

, خاوصة يف جمتمعنا السعود , جيعل احلاجة ماسة لوجود دراسات عن الضبط االجتماعي جبميع أبعاده
ومحل معه , الذ  مر حبالة من التغِّي االجتماعي يف منط احلياة من الطابع التقليد  إىل الطابع احلديث

األمر الذ  أدى , ت يف االنفتاح املفاجئ على عامل خمتلف يف مفاهيمه ومعتقداتهأيضاً تغِّيات كبِّية أسهم
 (.66ص , م2003, الفاحل. )إىل إفراز تصرفات غِّي مقبولة وغريبة على اجملتمع السعود 
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فمــع ازديــاد حجــم ســكان املــدن لتــوفر فــرص طلــب العلــم والعمــل هبــا ممــا أدى إىل احتكــاك النــاس بعضــهم 
ومـع انتشـار اسـتخدام وسـائل , ع تأثِّي األقـران علـى الفـرد ممـا هـو عليـه يف أسـرته ومدرسـتهومع ارتفا , ببعض

اجلرمية املنظمة واإلدمان على املسكرات  :ظهرت مشكالت اجتماعية عويصة الرتكيب مثل, التقنية املختلفة
ون يف قـوة األمـر الـذ  أدى إىل هـ, واملخدرات وجنوح األحـدا  والتفكـك األسـر  وغِّيهـا مـن املشـكالت

الضوابط العرفية وانتعاش تأثِّي الضوابط الرمسيـة فاجتهـت اجلـزاءات مـن القطـب القمعـي والردعـي إىل القطـب 
الســــيما وأن عــــدد ونــــوع , العالجـــي واإلوصــــالحي بســــبب إمياهنــــا بإمكانيــــة إوصــــالح احنـــراف وجنــــوح الفــــرد

قــل كاهـل األجهــزة احلكوميــة وكلفهــا املشـكالت االجتماعيــة يف اجملتمعــات احلديثـة باتــت كثــِّية ممـا أرهــق وأث
 (.77ص , م2006, العمر. )الكثِّي وجعلها عاجزة عن معاقبة كل منحرف عن قواعدها وقوانينها

ففي دراسة أجراها الباحث  , لذا فإن بعض دول العامل تُِعد املدرسة عنصراً أساسياً يف الضبط االجتماعي
وجد بأن دوليت , منخفضة يف االحنرافات واجلرائمعلى دول العامل اليت متتاز بنسبة  Cussonكوسون 

اأُلسر : د السبب يف ذلك إىل أنويعو , ن حتتالن مرتبتان متقدمتان يف الضبط االجتماعيسويسرا واليابا
, الذواد . )حتروصان على تنشئة األطفال على احرتام املعايِّي والقيم الثقافية السائدة يف اجملتمعواملدارس 
 (31ص , م2073
سعت بعض الدول العربية إىل تبين بعض التطبيقات الرتبوية للضبط االجتماعي خصووصاً ما يتصل وقد 

 األمان يف"ورية اليمنية بتبين مشروع قومي فقامت اجلمه, منها بظاهرة العنف االجتماعي واإليذاء املدرسي
 وتأثِّيه على حياهتمنف ضد الطالب يف املدارس باآلثار املرتتبة على الع لتوعية املعلمني" املدرسة

رؤية الطالب عن أنواع "وقامت أيضاً اجلمهورية اجلزائرية بتنفيذ دراسة ميدانية قومية حول , ومستقبلهم
, وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن أقصى أنواع العنف من "  يتعرضون له ودرجة شدته وأسبابهالعنف الذ

, الرتبويةاملركز الوطين البيداغوجي والبحو  . )سر وجهة نظر الطالب هو العنف املدرسي, يليه العنف األ
 (.80 - 39ص ص , م2004

ومما الشك فيه بأنا املرحلة الثانوية تُعد مرحلة عمرية مهمة, فالطالب يف هذه املرحلة يكون يف أشد حاالته 
وتشكل هذه املرحلة , تمع من تغِّيات يف جوانب احلياة املختلفةجملالعاطفية, سريع التأثر مبا جير  حوله يف ا

وهذا يتطلب تزويدهم , مفرتق طرق ونقطة حتول مهمة يف حياة الطالب إلعدادهم للحياة وللعمل واإلنتاج
م ليستطيعوا التكييف مع هبباخلربات واملعارف واملهارات الالزمة للحياة وتوعيتهم باملشكالت احمليطة 

تمع كما أن أمهية هذه املرحلة جملل ما يقدمه للفرد واجمتمعهم, وميكن مالحظة أمهية التعليم الثانو  من خال
ص , م2004, احلامد وآخرون. )تتعدى جمرد إعداد الشباب ملواوصلة التعليم العايل إىل إعدادهم للحياة

706.) 
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طالهبا ما أووصت به ومما يؤكد احلاجة إىل دارسة دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى 
بأن املدرسة ما زالت مقصرة يف أداء دورها الرتبو  واالجتماعي املنوط  (741ص , م2006 ,غنوم)دراسة 

لذا ينبغي إعادة تقييم دور املدرسة يف اجملتمع , ومل تصل إىل مستوى املسئولية امللقاة على عاتقها, هبا
يئته التهيئة املفيدة له وهت, وإعطائها دورها احلقيقي والفعال يف تربية النشء الرتبية االجتماعية الصاحلة

 .فيه وترعرع وجملتمعه الذ  نشأ
املتعلقة باجلرمية واجلنوح واليت أُجريت يف اململكة العربية  (12ص , م7996, السيف)كما أشارت دراسة 
رمني بدأ احنرافهم باهلروب من املدرسة, واالنقطاع عن التعليم, وأن املستوى العلمي جملالسعودية بأن معظم ا

 . لديهم حيث مل يكملوا تعليمهممتدين 
أساليب الضبط االجتماعي اليت تسود املدرسة الثانوية ) عن (742ص , م2002, عبداحلميد)ويف دراسة 
فقد تووصل إىل أن أساليب الضبط االجتماعي السائدة يف اجملتمع املصر  تنعكس على املدرسة ( يف مصر

ية املدرسة ملا يسود اجملتمع من أساليب قد تبدو متناقضة مع الثانوية العامة للبنني, وهذه النتيجة تؤكد تبع
ما يقال من أن للمدرسة هلا درجة من االستقالل النسيب عن اجملتمع, وميكن أن تكون املدرسة مركز إشعاع 
يقود اجملتمع أو جمرد تابع يعكس ما يسود اجملتمع من أساليب وعمليات, ومن ف تعمل على إعادة إنتاج 

 .االجتماعية السائدة يف اجملتمعالعالقات 
دور املؤسسات الرتبوية غِّي الرمسية يف عملية ) حول (742ص , م7998, احلامد)كما تووصلت دراسة 

إىل أن هناك دوراً إجيابياً للمؤسسات الرتبوية غِّي الرمسية يف عملية الضبط ( الضبط االجتماعي للطلبة
إحصائية بني التدين ومجاعة الرفاق وعملية الضبط  االجتماعي للطالب, وأن هناك عالقة ذات داللة

, االجتماعي مما يعزز أمهية دور التدين واألسرة ومجاعة الرفاق يف حتقيق عملية الضبط االجتماعي للطالب
 .وأووصت الدراسة بضرورة البحث يف دور املؤسسات الرتبوية الرمسية يف عملية الضبط االجتماعي

ميكانيزمات الضبط االجتماعي وجودة احلياة ) عن (778ص , م7998, العتييب)وكشفت نتائج دراسة 
أساليب  بأن املدرسة الثانوية تستخدم عدة( املدرسية يف املرحلة الثانوية السعودية يف إدارة سدير التعليمية
وأسلوب العقاب  أسلوب اإلرشاد والتوجيه,: وميكانزمات لتحقيق الضبط االجتماعي للطالب, ومنها

كما كشفت عن وجود عالقة ارتباط  , وأسلوب املكافأة, وأسلوب تعزيز السلوك املرغوب فيه,اإلجياخ
ذات داللة بني أساليب الضبط االجتماعي وجودة احلياة املدرسية وبني أساليب الضبط وخصائص 

 . الطالب الدميوغرافية

وية العامة مبدينة الرياض اجتاهات طالب املرحلة الثان) حول (714ص , م7999, السامل)وأشارت دراسة 
إىل أنا مستوى اجتاهات ( حنو أساليب الضبط االجتماعي السائدة يف أسرهم وعالقتها بالتماسك األسر 

: طالب املرحلة الثانوية العامة حنو أساليب الضبط االجتماعي السائدة يف أسرهم واحملددة يف الدراسة وهي
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يف ( متوسط)اليت متارسها أسرهم معهم هو ( ية والرأ  العام والعرفالدين والقانون والقيم االجتماعية والرتب)
أ  أنه ال يوجد امتثال تام من الشباب ألساليب الضبط االجتماعي السائدة يف , مستواه بشكل عام
 . األسرة السعودية
دور الضبط االجتماعي يف مواجهة ) عن (714 – 710ص ص , م2077, الصاعد )وتووصلت دراسة 

إىل أن املنحرف فكريا يقع حتت ظروف اجتماعية ومعيشية قاسية تقف ( ت الفكرية لدى الشباباالحنرافا
كما أووصت الدراسة بضرورة التخطيط والتطوير يف مؤسسات الضبط , وراء احنرافه عن جادة الصواب

مع وضع جهة رقابية على مؤسسات الضبط , االجتماعي لتواكب التطور املطرد ومستجدات احلياة
 . وحتقيق مبدأ الثواب والعقاب, تماعية ومدى فاعليتها يف القيام بالدور املنوط هبااالج

األساليب الرتبوية املستخدمة لتحقيق ) حول (749 - 744ص  ص, م2003, جنالء الزامل)ويف دراسة 
وية اليت تووصلت الدراسة إىل أن األساليب الرتب( الضبط الصفي يف التعليم الثانو  للبنات يف مدينة الرياض

 . وتربوية عالجية ال عقابية, تستخدمها املعلمات متيل إىل أساليب تربوية وقائية
ممارسات الضبط االجتماعي واالجتاهات ) عن (White, 1989, 165)وكشفت نتائج دراسة 

كان يتم بدون العقاب البدين, و ( اإلجياخ)أن االنضباط الفعال ( املفضلة لدى املعلمني حنو العقاب البدين
اعتربوا %(  48,8)اإلوصغاء الشديد, والعزل, أكثر املمارسات االنضباطية املستعملة واملكررة, وأن 

%( 19,9)يركزون على املعلم, وأن %(  72)أنفسهم يركزون على الطفل يف فلسفة التعليم مقارنة مع 
 .يار يف املدارس العامة احلكوميةيرون أن العقاب البدين جيب أن ال مين  كخ

أساليب الثواب املستخدمة يف املرحلة ) حول (391ص , م2002, هدى اهلذيل)أشارت دراسة و 
إىل أن أفراد عينة الدراسة على درجة عالية ( االبتدائية من وجهة نظر املعلمات واملشرفات مبدينة الطائف

راكاً وكان أقلها وقد برز أسلوب املدح والثناء كأكرب هذه األساليب إد,من إدراك أمهية أساليب الثواب 
ومل خيتلف إدراك أفراد العينة ألمهية أساليب الثواب باختالف الوظيفة ونوع , إدراكاً أسلوب املكافآت املالية

 . املدرسة
فمما سبق وبناًء على خربة الباحث الشخصية يف التعليم وأخذ أراء من حوله من أساتذة اجلامعات وقادة 

ن تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالب املدرسة الثانوية مطلب يرى الباحث بأ, املدارس واملعلمني
واملخدرات والعنف  بعض الشباب خلف األفكار اهلدامةفيه ف ا وحنن يف عصر اجنر والسيم, ضرور 

ويف ضوء ذلك ميكن وصياغة مشكلة البحث يف السؤال الرئيسي , وكثرة احلروب والفنت ,والتطرف واإلرهاب
 .لثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالهبا يف ضوء اخلربات العاملية؟ما دور املدرسة ا: التايل
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 : أهداف الدراسة 4 – 9

دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالهبا يف التعرف على : اهلدف الرئيسي للدراسة هو
 :ف الفرعية وهيوينبثق من هذا اهلدف الرئيسي جمموعة من األهدا, ضوء اخلربات العاملية

 .الثانوية التعرف على أهم اخلربات العاملية الرائدة اليت تعزز من الضبط االجتماعي باملدرسة -7

واقع الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية من وجهة نظر طالب املرحلة الثانوية يف إدارة التعرف على  -2
 .تعليم منطقة الرياض

اعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر معلمي املرحلة وسائل الضبط االجتم التعرف على -3
 .الثانوية يف إدارة تعليم منطقة الرياض

الكشف عن املعوقات اليت حتد من تطبيق الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب من  -8
 .وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية يف إدارة تعليم منطقة الرياض

من , تصور مقرتح يدعم دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالهباإىل  التووصل -4
 .وجهة نظر خرباء الرتبية يف كليات وأقسام الرتبية جبامعات اململكة العربية السعودية

  :أسئلة الدراسة 3 – 9
 :هذا الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية سعت

 املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالهبا يف ضوء اخلربات العاملية؟ما دور : السؤال الرئيسي
 :والذ  يتفرع من هذا السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية هي

 ما أهم اخلربات العاملية الرائدة اليت تعزز من الضبط االجتماعي باملدرسة الثانوية؟ -7
انوية من وجهة نظر طالب املرحلة الثانوية يف إدارة تعليم ما واقع الضبط االجتماعي يف املدرسة الث -2

 منطقة الرياض؟
ما وسائل الضبط االجتماعي اليت تستخدمها املدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر معلمي  -3

 املرحلة الثانوية يف إدارة تعليم منطقة الرياض؟
درسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر ما املعوقات اليت حتد من تطبيق الضبط االجتماعي يف امل -8

 معلمي املرحلة الثانوية يف إدارة تعليم منطقة الرياض؟
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ما التصور املقرتح الذ  يدعم دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالهبا من وجهة  -4
 دية؟نظر خرباء الرتبية يف كليات وأقسام الرتبية جبامعات اململكة العربية السعو 

 :أهمية الدراسة 5 – 9
 :أمهية الدراسة فيما يلي مربرات

 :األهمية النظرية - 9
ن الناس م حيذرواو , ليسلكوه طريق احلق يبينوا للناسل ,يف كل األممألنبياء والُرسل ا اهلل تعاىلأرسل  –أ 

َبِشِّيًا َونَِذيرًا َوِإْن ِمْن أُماٍة ِإالا َخاَل  إِناا أَْرَسْلَناَك بِاحلَْقر {: كما يف قوله تارك وتعاىل, ليتجنبوه طريق الضالل
 (.سورة فصلت, 28آية . )}ِفيَها نَِذير  

السفة اليونان القدامى ف بدءاً مما قبل عهدومفكرين ضبط االجتماعي عدة علماء تطرق ملفهوم ال - ب
الجتماعي بسلوكيات إال أن الدراسات الرتبوية اليت ربطت تأثِّي تطبيق الضبط ا, احلاضرالوقت حىت 

لذا فإن هذه الدراسة ُتساهم يف تأوصيل مفهوم الضبط االجتماعي كجزء , الطالب داخل املدرسة تُعد قليلة
 .من علم االجتماع الرتبو  والذ  ينبثق من أوصول الرتبية

إن الدراسات اليت تناولت السلوك املنضبط حمدودة إذا ما قورنت بالدراسات املتعلقة بالسلوك  - ج
 .لذا ركزت هذه الدراسة على الضبط االجتماعي, املنحرف

, إلقــاء الضــوء علــى قضــية هامــة وهــي دور املدرســة الثانويــة يف تعزيــز الضــبط االجتمــاعي لــدى طالهبــا - د
 .ومعرفة ما هي األساليب املتبعة يف ذلك فإن كانت إجيابية فُتدعم وإن كانت سلبية فتُنتقد

بة واســـتكمااًل ملـــا ســبق مـــن دراســـات حــول دور املدرســـة الثانويـــة يف تعزيـــز تُعـــدخ هـــذه الدراســة اســـتجا - هـــ
 .واليت ميكن أن ُتساهم يف إثراء الدراسات الرتبوية, الضبط االجتماعي لدى طالهبا

 :األهمية التطبيقية - 7
, لعامليةتـَُعدخ دراسة دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالهبا يف ضوء اخلربات ا - أ

 .عنصراً مهماً كمخطط تربو  للتعرف على املؤثرات الداخلية واخلارجية اليت جيب أخذها بعني االعتبار
ُتساعد هذه الدراسة مبا يتووصل إليه من نتائج وتووصيات املسئولني بوزارة التعليم يف التعرف على دور  - ب

فعند وجود خلل يف , ضوء اخلربات العاملية املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالهبا يف
 .تعزيز الضبط االجتماعي يتسىن هلم وضع احللول املناسبة لتاليف هذا اخللل

لني يف وزارة الداخلية يف التعرف على ؤو ووصل إليه من نتائج وتووصيات املستُفيد هذه الدراسة مبا يت - ج
وإجياد نوع من , طالهبا يف ضوء اخلربات العامليةدور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى 
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ألن انضباط , التكامل بني عمل وزارة الداخلية وعمل وزارة التعليم لتحقيق ضبط واستقرار أفراد اجملتمع
 .الطالب داخل املدرسة ُيساعد على انضباطهم خارج أسوار املدرسة

تــاليف مـــا يظهـــر مـــن قصـــور يف تعزيـــز الضـــبط  تُعــني هـــذه الدراســـة إدارات ومعلمـــي املـــدارس الثانويـــة يف -د
 .االجتماعي لدى طالهبم يف ضوء اخلربات العاملية

 :حدود الدراسة 6 – 9
 :الحدود الموضوعية للدراسة -9

هذه الدراسة على دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالهبا يف ضوء اخلربات  اقتصرت
 .العاملية

 :للدراسة الحدود المكانية -7
والتابعني إلدارة ( عام -تعليم حكومي )هذه الدراسة على عينة ممثلة من معلمي املرحلة الثانوية  اقتصرت

والتابعني إلدارة ( عام -تعليم حكومي )ومن عينة ممثلة من طالب املرحلة الثانوية , تعليم منطقة الرياض
لى املرحلة الثانوية ألهنا تقابل فرتة املراهقة ويُرِجع الباحث حصر هذه الدراسة ع)تعليم منطقة الرياض 

ومن , (والبلوغ عند الطالب واليت يصاحبها تقلبات واضطرابات جسمية ونفسية وعقلية تؤثر يف سلوكياهتم
يف ( وأستاذ دكتور, أستاذ مشارك)بية ممن هم يف رتبة عينة ممثلة من خرباء الرتبية يف كليات وأقسام الرت 

جامعة اإلمام حممد بن سعود  –جامعة امللك سعود  : )العربية السعودية وهي بعض جامعات اململكة
جامعة أم القرى  -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  -الرمحن دجامعة األمِّية نورة بنت عب –اإلسالمية 

ت كوهنا من اجلامعا  سته الدراسة يف هذه اجلامعات الويُرِجع الباحث حصر هذ( جامعة امللك خالد –
ولوجود أحبا  ودراسات , الرئيسية اليت تُغطي مساحة جغرافية واسعة يف املنطقة الوسطى والغربية واجلنوبية

ولتدريس بعض أساتذة هذه اجلامعات ملقررات علم , ط االجتماعيأساتذة هذه اجلامعات عن الضببعض ل
 .االجتماع

 :الحدود الزمنية للدراسة -4
الفصل إىل , هـ7834/هـ7831لعام الدراسي ل فصل الدراسي األولالة بدءاً من ت هذه الدراسبقطُ 

  .هـ7839/هـ7834لعام الدراسي الدراسي األول ل
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 :مصطلحات الدراسة 2 – 9
 :دور -9

َعْوُد الشيِء إىل ما كان , َدْور مصدر دارَ " بأن ( معجم الكايف املدرسي)جاء يف كتاب  :التعريف اللغوي
 (. 343ص , م2072, الباشا وآخرون" )ومجعه أَْدَوار  , الدائِِر بعُضُه فوَق بعضٍ  والطبقة من الشيءِ , عليه

جمموعة األنشطة املرتبطة اليت حتقق ما هو : "تُعرف سوسن بدر خان الدور بأنه :التعريف االصطالحي
تحدد حمتوى متوقع يف مواقف معينة ويرتتب على األدوار إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد يف املوقف املختلفة وي

, م2008, سوسن بدر خان". )الدور مبا تفرضه الوظيفة من واجبات أو عن طريق النظام اهلرمي للوظيفة
 (.739ص 

هو جمموعة األعمال واألنشطة والتوجيهات واإلرشادات : ويقصد الباحث بدور هنا :التعريف اإلجرائي
 .ماعي لدى طالب املدرسةاليت يقوم هبا منسوخ املدرسة الثانوية لتفعيل الضبط االجت

 :المدرسة الثانوية -7

املرحلة اليت هلا طبيعة خاوصة "جاء يف وثيقة سياسة التعليم بأن املدرسة الثانوية هي : التعريف اإلصطالحي
من حيث سن الطالب وخصائص منوهم فيها, وهي تستدعي ألوانا من التوجيه واإلعداد, وتضمُّ فروعا 

شهادة املتوسطة وفق األنظمة اليت تضعها اجلهات املختصة, فتشمل الثانوية خمتلفة يلتحق هبا حاملو ال
, واملعاهد الفنية (زراعية ووصناعية وجتارية)العامة, وثانوية املعاهد العلمية, واملعاهد املهنية بأنواعها املختلفة 

حتقيق األهداف وهذه املرحلة تشارك غِّيها من املراحل يف , والرياضية, وما يستحد  يف هذا املستوى
ذكرت و , (9ص , هـ7876, املعارفوزارة ". )العامة للتعليم, باإلضافة إىل ما حتققه من أهدافها اخلاوصة

يلتحق , املرحلة أو احللقة النهائية من مراحل أو حلقات التعليم العام"فاتن عزاز  بأن املدرسة الثانوية هي 
لينتقل بعدها للدراسة اجلامعية , هبا ثال  سنني دراسيةويقضي , هبا الطالب بعد اجتياز املرحلة املتوسطة

 .(97م, ص2072, فاتن عزاز )  ".أو خوض احلياة العملية

ويقصد الباحث هبا هي إحدى املراحل التعليمية املستقلة يف السلم التعليمي باململكة  :التعريف اإلجرائي
ومتتد فيها الدراسة ملدة ثال  , ملرحلة املتوسطةواليت يلتحق هبا الطالب بعد النجاح يف ا ,العربية السعودية

 يف منطقة الرياض,( عاماً  74 – 74)سنوات, وختتص بالفئة العمرية اليت ترتاوح أعمارها بني سن من 
, وتتي  للطالب قدراً أكرب من التثقيف العام, (والشرعية, الطبيعية)وتشتمل على التخصصات النظرية 

 .وتؤهلهم لاللتحاق باجلامعات
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 :تعزيز -4
أ  جعلُه عزيزاً , تعزيز من عززُه تعزيزاً "بأن ( الوايف معجم وسيط للغة العربية)جاء عند : التعريف اللغوي

 (.806ص , م7990, البستاين". )قويناه وشددناه: أ  }فعززناه بثالثٍ {ومنه , وقام بنصره وعظمهُ 
عبارة عن دوافع تدفع " يز هو بأن التعز ( 61ص , م2009, البهدل)يذكر  :التعريف االصطالحي

وخيتلف التعزيز من , وتثِّي يف ذاته احلماس والبحث عن التميز والتجديد يف بيئة العمل, الشخص لألفضل
 ".شخص آلخر 

من خالل تقدمي مثِّي , ارتباط بني مثِّي واستجابة: ويقصد بالتعزيز يف هذا البحث هو :التعريف اإلجرائي
 ينتج عنه استجابة إجيابيةكالقدوة احلسنة والثناء على السلوك احلسن مما  حمبب لطالب املدرسة الثانوية

 .تؤد  إىل دعم الضبط االجتماعي عند الطالب

 :الضبط االجتماعي -3
وَرُجل  , َضَبَط الَشيء أ  َحِفَظُه باحَلْزِم وبابُهُ َضَربَ "جاء يف معجم خمتار الصحاح بأن : التعريف اللغوي

ضبط َضَبَطهُ "معجم القاموس احمليط بأن يف كما جاء , (48ص , م2004, الراز ". )َحازِم  : َضاِبط  أ 
وأْضَبُط أ  يعمُل بيَدْيِه مجيعاً وهي , قو   شديد  : ورُجل  ومجل  ضاِبط  , َحِفظَُه باحَلْزمِ : َضْبطاً وَضباطةً 

 (.963ص , م2004, الفِّيوزآباد ". )ضبطاء
سيطرة اجتماعية مقصودة وهادفة هلا قوة "الجتماعي بأنه عرف روس الضبط ا: التعريف االصطالحي

 ,(38 – 33 ص ص, م2077, القريشي) ." إحدا  االستقرار يف اجملتمعاتدفاعية ال يستهان هبا يف
, الفاحل). "ة واألعراف من أثر على اجملتمعما متارسه العادات الشعبي"عرف مسنر الضبط االجتماعي بأنه و 

جمموعة من " الضبط االجتماعي بأنه( 796ص , هـ7806, سلوى سليم)عرفت و , (749ص , م2003
واليت تضبط سلوك الفرد من خالل جمموعة القواعد , القواعد الرمسية وغِّي الرمسية املنظمة لسلوك اإلنساين

اط الدينية والقانونية والقواعد املتوارثة األخرى من عادات وتقاليد وأعراف سائدة يف اجملتمع واليت حتدد أمن
 ".السلوك املقبول وغِّي املقبول اجتماعياً 

هو جمموعة من اآلليات والعمليات اليت تقوم هبا : يقصد بالضبط االجتماعي هنا: التعريف اإلجرائي
املدرسة الثانوية هبدف تنظيم سلوك الطالب وإلزامهم باألنظمة واللوائ  والقوانني اليت حتكم اجملتمع األوصغر 

 .مما يساهم يف حتقيق أمن واستقرار اجملتمع ككل( خارج املدرسة)إىل اجملتمع األكرب ومنه ( داخل املدرسة)
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 :الخبرات العالمية -5
بعض دول هبا  اكتسبتهااليت املمارسات هي جمموعة من : املية هنايقصد باخلربات الع: التعريف اإلجرائي

االحنرافات واجلرائم داخل من أعمال  دمما أدى إىل احل, يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالهبا العامل
 .اجملتمع

 :التصور -6
, ُحصول وُصورة الشيء يف العقل: "التصور هو: جاء يف معجم كتاب التعريفات بأن: التعريف اللغوي

 (.43ص , م7992, اجلِرجاين". )وإدراك املاهية من غِّي أن حُيكم عليها بنفي أو إثبات

ؤخذ من أساتذة اجلامعات ت خطة عملهي : هذه الدراسة يقصد بالتصور يف: التعريف اإلجرائي
ثقافة  دف إىل تعزيزهتو , املختصني يف الضبط االجتماعي بشكٍل خاص أو يف علم االجتماع بشكٍل عام

 .خارجها وأالضبط االجتماعي لدى طالب املدرسة الثانوية سواًء داخل املدرسة 
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 ار النظرياإلط: الفصل الثاني
 نظريات الضبط االجتماعي -7 - 2
 (مؤسساته, وسائله, أنواعه, أمهيته, مفهومه, تارخيه)الضبط االجتماعي  - 2 - 2
 خربات عاملية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب - 3 - 2
 (سبل عالجهما, أسباب حدوثهما, نظرياهتما, أنواعهما, مفهومهما)االحنراف واجلرمية  - 8 -2
 (خصائص منو طالبه, مشكالته, أمناطه, أهدافه, مفهومه)التعليم الثانو   - 4 -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

, نظريات الضبط االجتماعياحملور األول يتحد  عن , قدم اإلطار النظر  يف هذه الدراسة مخسة حماور
, أنواعه, مهيتهأ, مفهومه, تارخيه)الضبط االجتماعي واحملور الثاين مت ختصيصه لعنوان الدراسة احلالية 

, بالضبط االجتماعي لدى الطالمن ز تعز  اليتعاملية الربات واحملور الثالث يتناول اخل, (مؤسساته, وسائله
, دوثهماأسباب ح, نظرياهتما, أنواعهما, مفهومهما)االحنراف واجلرمية واحملور الرابع يستعرض موضوعي 

 اجملتمع نقصت معدالت اإلحنراف واجلرمية فيه ه كلما زادت قوة الضبط االجتماعي يفألن (سبل عالجهما
, مشكالته, أمناطه, أهدافه, مفهومه)التعليم الثانو  واحملور اخلامس يتحد  عن , والعكس وصحي 

ستطبق عليه أدة الدراسة احلالية  الدراسة اليت تمعيشمل اجلزء األكرب من جمحبكم أنه  (خصائص منو طالبه
 .(االستبانة)

 :ضبط االجتماعينظريات ال 9 - 7

كاًل منهما يعتمد  أن يستغين أحدمها عن اآلخر ألنا فال مُيكن , هناك عالقة وثيقة بني البحث والنظرية
وبواسطته تستطيع النظرية أن تربهن , فُيعد البحث االجتماعي أحد آليات النظرية االجتماعية, على اآلخر

وصياغتها أو توسيع تعاميمها أو حتويل نصووصها إىل على أحد أهدافها أو قوانينها اليت تريد الووصول إىل 
ألنه املورد , وإذا غاب البحث االجتماعي فإن النظرية تفقد مصداقيتها وبراهينها وتعاميمها, قضايا ناضجة

ومن جانب آخر , الرئيسي لألحدا  االجتماعية املربهنة اليت تعزز فروضها ومفاهيمها ونصووصها وقضاياها
فتحفز , بحث بأطروحات ونصوص فكرية غِّي مربهنة حتتاج إىل برهان أوسع وأدقفإن النظرية متد ال

الباحث الستخدام آليات البحث واستقصاء معلومات وبيانات تكشف عن مدى واقعية األفكار والرؤى 
 (.872ص , م2006, الغزو  وآخرون. )اليت استجلبتها النظرية

حيث اعتربوا , اعي من نظرة العلماء لإلنسان واجملتمعولقد انطلقت الدراسات واألحبا  يف الضبط االجتم
مما يؤد  إىل اخلروج عن , ومفتقراً إىل كثِّي من النظام والرتتيب, اجملتمع املعاوصر جمتمعاً قلقاً غِّي مستقر

 (.24ص , م7940, أبو زيد. )وبروز الكثِّي من مظاهر الصداع واالحنراف, القواعد واملعايِّي

وعلى الرغم من اختالف , يد من النظريات املتخصصة يف الضبط االجتماعيونتج عن ذلك ظهور العد
فإن حمور تلك اآلراء واألفكار والدراسات والنظريات اليت , تلك النظريات يف تصورها للضبط االجتماعي

قدمت يف هذا اجملال يدور حول اإلجابة عن عدد من األسئلة اليت شكلت جوهر مشكلة الضبط 
 :وهي, االجتماعي

, عداد الغفِّية من الناس حيث يعرب كاًل عن ذاته بطرق خمتلفة تصبغها الرغبةكيف يتسىن لتلك األ  -7
 والغرض اخلضوع لقانون واحد أو نظام ثقايف قائم أو أن يسِّيوا يف طريق واحد منتظم؟

 (.11ص , م2003, الفاحل)ما الذ  جيعل األفراد ميتثلون للمعايِّي االجتماعية؟  -2
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واليت , عرض ألهم نظريات الضبط االجتماعي واليت بُذلت عرب مراحل تطور الفكر اإلنساينوفيما يلي 
حسب اجتاه كل بها الباحث وهي كما رت, سيتض  من خالهلا طبيعة الضبط االجتماعي والعوامل املؤثرة فيه

 :كما يلي, من األقدم إىل األحد و  ,عامل

 :نظرية ما قبل فالسفة اليونان -9

 :عن الضبط االجتماعي( م. ق 9211)بي نظرية حمورا

ويذكر محوراخ يف املقدمة بأنه قد أوصدر , مادة 242أوصدر محوراخ قانوناً يشتمل على مقدمة وخامتة و
ويف اخلامتة ينزل محوراخ لعنات اإلله على من تسول له , شريعته وفقاً إلرادة اإلله مردوك إله مدينة بابل

, م7942, مصطفى. )أو حياول طمسها أو ختريبها أو إضافة امسه عليها نفسه اخلروج على أحكام شريعته
 (.14ص 

فقد دون األعراف , وإزالة ما بينها من تعارض, وقد ساهم محوراخ يف بلورة أحكام األعراف السائدة
ة وعدال فيها وأضاف إليها مبا يتالءم مع طبيع, السومرية واألكدية اليت كانت سائدة يف العصور السابقة

 (.44ص , م7946, زنايت. )التطور اليت ووصلت إليها البالد يف ذلك الوقت

, وضمان حرية األفراد, فتبدأ كل مادة من مواد قانونه بنص قانون محوراخ على محاية الضعيف من القو 
ناً إىل لو فرضنا أن شخصاً خطف اب 78فعلى سبيل املثال تشِّي املادة , "لو فرضنا أن"وتبدأ أيضاً بعبارة 

إىل لو فرضنا أن ابناً ضرب أباه  794وتشِّي املادة , وصغِّياً لشخص حر فيحكم على اخلاطف باملوت
 (.79 – 74ص ص , م2078, محادة. )فيحكم على االبن بقطع يده

وأكد على تقسيم اجملتمع إىل ثال  طبقات , وعرب قانون محوراخ عن التفرقة الطبقية اليت سادت عصره
واختلفت حقوق الفرد , والطبقة الوسطى اليت تقع بني األحرار والعبيد, وطبقة العبيد, طبقة األحرار: وهي

فالعقوبة اليت توقع على اجلرائم اليت تُرتكب من الطبقة الوسطى أقل , وواجباته حسب الطبقة االجتماعية
 (.773ص , م7917, أبو طالب. )شدة من تلك اليت يكون املعتد  عليه من طبقة األحرار

بأن نظرية محوراخ عن الضبط االجتماعي تتمثل يف متسك األفراد باملعايِّي املستلهمة  هذا العرض يتض من 
فالقانون من شأنه أن يكفل جلميع أفراد اجملتمع , مادة 242من القانون الذ  أوصدره والذ  يتضمن 

رية على احرتام وعوامل الضبط االجتماعي لدى محوراخ تتحقق من خالل التنشئة األس, حقوقهم حفظ
رتباط نظرية محوراخ بالدراسة احلالية كما يرى الباحث ا, وة نظام الدولة يف تطبيق القانونوتعتمد ق, القانون

من حيث أنا إلتزام طالب املدرسة الثانوية باألنظمة واللوائ  املدرسية يكفل هلم حفظ حقوقهم وحق 
 .غِّيهم
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 :نظريات فالسفة اليونان -7

 :عن الضبط االجتماعي( م. ق 432 –م . ق 372)طون نظرية أفال -أ

, أسس النظرية املثاليةمن حيث يُنسب إليه بأنه أول , يُعد أفالطون من أهم أعالم الفكر الفلسفي اليوناين
إقامة جمتمع مثايل ختتفي فيه مظاهر الشر السائدة يف ( القوانني)و ( اجلمهورية)وقد حاول يف كتابيه 

 (.26ص , م7943, احلوات وآخر. )يةاجملتمعات اليونان

, ذلك ألن أفالطون رفض واقع اجملتمع, وتدور أفكار أفالطون حول املثل العليا املراد حتقيقها يف اجملتمع
كما رفض فكرة التمييز بني اخلِّي والشر بناء على ما ينطو  عليه الواقع من قيم وعادات وتقاليد ألن 

 (.82ص , م7944, عبدأسعيد. )فهو متغِّي الواقع مبين على قواعد نسبية وهلذا

فهو وليد , االجتماع البشر  ظاهرة طبيعية يف حياة الناس"بأن ( اجلمهورية)وقد ذكر أفالطون يف كتابه 
فاجملتمع قائم على التكافل , شعور الفرد باحلاجة إىل اآلخرين لتأمني ما حيتاج إليه من غذاء وكساء ومسكن

وهو الذ  أدى إىل قيام التجارة , والتعاون قدمي قدم اإلنسان, على اخلوف والقهرال , والتضامن بني األفراد
وأعقب ذلك احلاجة إىل الكماليات واالنغماس , اخلارجية والتبادل التجار  والتوسع فيه واستعمال النقود

ونشأت  فأشتد التنافس بني الناس وثارت األحقاد, يف الرتف وإستجادة الصنائع لتلبية رغبات احلضارة
فما ذكره أفالطون , "املنازعات واشتعلت الفنت فأختل النظام وضاعت املبادئ وفسدت مقاييس العدالة

هنا يرمي إىل ضرورة إقرار النظام وبعث العدالة الصحيحة يف مدينة مثالية فاضلة تكون فيها مقاليد احلكم 
 (.289ص , م7993, عبدالرمحن. )بأيد  الفالسفة

وتووصل إىل أنخ أمساء , بأنا اخلِّي هو وحدة واحدة متماسكة مع بعضها البعضكما نادى أفالطون 
وهذا معناه أنا هناك حتمية معرفية هي اليت , الفضائل املختلفة إْن هي إال أمساء متعددة للموقف األخالقي

وطبقاً هلذه  ,حيث إنا هذا السلوك مرتبط بعلة وإدراكه لتلك القيم األخالقية, يتوقف عليها سلوك اإلنسان
. الرؤية فإنا الشر يف هذه احلالة إْن هو إال خطأ ميكن أْن يزول عن طريق تعلم اإلنسان للقيم األخالقية

 (. 61ص , م2072, رافع)

بأن نظرية أفالطون عن الضبط االجتماعي تتمثل يف متسك األفراد باملعايِّي املستلهمة من القيم  يفسر ذلك
, وعوامل الضبط االجتماعي لدى أفالطون تعتمد على الفالسفة والرتبية والتعليم ,العقلية والقيم األخالقية

الفالسفة  ألن اإلنسان من وجهة نظر أفالطون يتدرب على اخلِّي من خالل الرتبية والتعليم أو عن طريق
نظرية  رتباطكما يرى الباحث ا, ى سلوك اآلخرينلتأمل والتأثِّي عليف التفكِّي وا الذين يستخدمون عقوهلم

ثل األخالقية يعينهم على 
ُ
أفالطون بالدراسة احلالية من حيث أنا متسك طالب املدرسة الثانوية بالقيم وامل

 .فعل الصواب وجتنب اخلطأ يف سلوكياهتم
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 :عن الضبط االجتماعي( م477 –م . ق 483)نظرية أرسطو  -ب

وقد وجه , أول من أسس النظرية الواقعيةوهو , من أبرز أعالم الفكر الفلسفي اليوناينبأنه أرسطو  ووصفيُ 
إىل بيان ما ينبغي أن يكون عليه اجملتمع حىت يكون ( السياسة)و ( األخالق)أرسطو اهتمامه يف كتابيه 

 (.44ص , ت.ب, وايف. )جمتمعاً فاضالً 

فقد أكد  ,وقد بىن أرسطو أفكاره على املزج بني العقالنية واالجتماعية والتوفيق بينهما يف نظرته للقانون
وحرص من جهة أخرى على , على أمهية العادات والتقاليد واألعراف يف إرشاد املشررع عند وصياغته للقانون

 (.12ص , م7943, عبدأسعيد. )خضوعه قبل التصديق عليه للجدل العقالين

وتوفر له , والدولة من وجهة نظر أرسطو قوة تربوية عليها أن هتيئ للفرد ظروف حياته االجتماعية والروحية
وبتشريع القوانني اليت تبني للمواطن السلوك , مؤكداً دورها يف تربية األفراد منذ الصغر, القدرة على احلياة

 (.334ص , م7947, مطر. )فقوانني الدولة هي أداة لرتبية أفرادها, وجتنبه ما ال ينبغي له فعله, الفاضل

وهذا النشاط الذ  , لذ  خيتص به إىل كمالهويرى أرسطو بأن خِّي اإلنسان يقوم يف ووصول نشاطه ا
وعلى هذا فإن , ونشاط العقل املستمر مع وظيفته هو عني الفضيلة, خيتص به اإلنسان هو نشاط العقل

. والفضيلة ال تصب  فضيلة إال إذا قادهتا احلكمة, سعادة اإلنسان من حيث هو اإلنسان تقوم يف الفضيلة
 (.10ص , م2072, رافع)

ظرية أرسطو عن الضبط االجتماعي تتمثل يف متسك األفراد باملعايِّي املستلهمة من القيم بأن ن يتض 
تعتمد على الدولة والرتبية  رسطووامل الضبط االجتماعي لدى أوع, العقلية والقيم األخالقية والقانون

كون و البد أن تفالدولة كما يراها أرسط, ألن التعليم من وجهة نظر أرسطو ميثل وظيفة الدولة, والتعليم
رتباط نظرية أرسطو بالدراسة احلالية من حيث أنا إلتزام كما يرى الباحث ا, هي املدرسة األوىل للمواطنني

املدرسة الثانوية بتعليم الطالب القيم العقلية واخللقية يساعدهم على جعل سلوكياهتم تتوافق مع املعايِّي 
 .املقبولة يف اجملتمع

 :سيحييننظريات المفكرين الم -4

 :عن الضبط االجتماعي( م341 –م 453)نظرية أوغسطين  -أ

مدينة )فقد وضع يف كتابه , أوغسطني أحد أبرز رجال الكنيسة الذين وضعوا دعائم الفكر املسيحي ِثلميُ 
 (.724ص , م7944, عبدأسعيد. )تصور للمجتمع الكامل الذ  ختتفي فيه مظاهر اخلطيئة والشر( اهلل
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حيث , طني هذه من تلك الثنائية اليت عقدها بني اجملتمع السماو  واجملتمع األرضيوجاءت آراء أوغس
الذ  ميثل حب اهلل حباً قد يدفع اإلنسان دفعاً , اعترب أن اخلِّي والفضيلة وصبغة بارزة ألفراد جمتمع السماء

أما الشر , انقوياً يف مضمار التضحية حىت يكره ذاته وينكر نفسه متصفاً بالتواضع والعدالة واإلحس
الذ  ميثل عبودية اإلنسان للمادة والرغبة يف الشهوات , والرذيلة فهما وصبغتان بارزتان ألفراد جمتمع األرض

 (.86ص , م7941, احلسيين وآخرون. )والعنف وحمبة الذات

ا أهنا كم, وقد ذهب أوغسطني إىل أن املعايِّي املتشكلة من القانون تابعة إىل حد ما لظروف الزمان واملكان
ويرتك هلل املعاقبة على ما ال , تتناول األفعال الظاهرة وتغض الطرف عن بعض الشرور لتفاد  شرور أعظم

 (.44ص , م2003, الفاحل. )تعاقب عليه

وتناول أوغسطني العوامل اليت تدفع األفراد للخضوع إىل املعايِّي املتشكلة من القيم والقوانني بتأكيده على 
مبيناً أمهية ودور الكنيسة يف , يرفع البشر إىل املثالية اليت تدفعهم حنو النماء واإلخاء أن اإلميان الديين

 (.729ص , م7344, عبدأسعيد. )تأوصيل قيم اخلِّي يف نفوس األفراد

بأن نظرية أوغسطني عن الضبط االجتماعي تتمثل يف خضوع أفراد اجملتمع باإلجبار  من هذا العرض يتض 
ومن العوامل , واليت تتصف بأهنا ذات مصدر ديين وغييب, املستلهمة من القانون والقيم جملموعة من املعايِّي

اليت تؤثر على الضبط االجتماعي من وجهة نظر أوغسطني هي الدين املسيحي الذ  يدعم القانون من 
رتباط اكما يرى الباحث , اليت جترب الناس على اخلضوع هلا والدولة, خالل غرس القيم يف أفراد اجملتمع

نظرية أوغسطني بالدراسة احلالية من حيث أنا متسك طالب املدرسة الثانوية بالدين اإلسالمي بإعتدال 
 .يكفل فعل السلوك احلسن وجتنب السلوك السيء

 :عن الضبط االجتماعي( م9723 –م 9775)نظرية توماس األكويني  -ب

( األمراء)فقد ناقش يف كتابه , لقرون الوسطىتوكاس األكويين أحد أهم الفالسفة املسيحيني يف ا تربيُع
 (.700ص , م7919, اخلشاب. )والعالقات بني األفراد, االجتماع اإلنساين وكيفية تنظيم اجملتمع

وجاءت آراء توماس األكويين من حيث طرحه لالجتماع اإلنساين وتنظيم اجملتمع بناًء على تأثره بآراء 
فإن اإلنسان , فاجملتمع على الرغم من نشأته التلقائية, اعي بطبعهاإلنسان اجتمكون أرسطو املتمثلة يف  

 (.60ص , م7941, احلسيين وآخرون. )يتدخل يف عقله وإرادته لتنظيم شئون هذا اجملتمع

, وقد أكد توماس األكويين بأن القانون الطبيعي يتألف من مبادئ أزلية ثابتة ملحقة بالفطرة اإلنسانية
ويرسم , وحق اإلنسان يف ماله وشرفه وعقله ووجوب العدل واحلرية واملساواة, ريةوذلك كعصمة للنفس البش

ودور العقل اإلنساين هو االسرتشاد هبذه , هذا القانون الطبيعي املبادئ العامة اليت يبتغيها واضعو القانون
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اإلنساين مع مبادئ ويلزم أن تتفق القوانني التفصيلية اليت أوجدها العقل البشر  واجلهد , املبادئ العامة
 (.28ص , م2078, محادة. )القانون الطبيعي لتكون قوانني عادلة

وقد ذهب توماس األكويين إىل أن خضوع األفراد للمعايِّي املستلهمة من القانون يتحقق عن طريق الدولة 
نسان يف حيث أوكل الدولة مهمة مساعدة اإل, اليت اعتربها نتاجاً طبيعياً ملعيشة اإلنسان يف اجملتمع

أما الناحيتان اخللقية والدينية فقد أوكلهما , استكمال طبيعته اإلنسانية وحتقيق غايته مبا هو إنسان
ص , م2003, الفاحل. )واحلكومة تعتين بشؤون اجلسد, معترباً أن الكنيسة تعتين بشؤون الروح, للكنيسة

44 .) 

تمثل يف خضوع أفراد اجملتمع جملموعة من بأن نظرية توماس األكويين عن الضبط االجتماعي ت يفسر ذلك
ومن العوامل اليت تؤثر على الضبط االجتماعي من وجهة , املعايِّي املستلهمة من القانون والعقل البشر 

والدولة اليت , نظر توماس األكويين هي الدين املسيحي الذ  يؤمن به أفراد جمتمعه ويشكل مصدر قوة
رتباط نظرية توماس األكويين كما يرى الباحث ا, تمع خضوعاً طوعياً ضع أفراد اجملتستطيع بأنظمتها أن خت

يغرس بالدراسة احلالية من حيث أنا إلتزام املدرسة الثانوية بتطبيق األنظمة واللوائ  املدرسية على الطالب 
 .فيهم ثقافة اإلنضباط وإحرتام حقوق اآلخرين

 :نظريات العلماء المسلمين -3

 :عن الضبط االجتماعي( م151 –م 823)نظرية الفارابي  -أ

( فصوص احلكم)وله كتاب بعنوان , الرتبو  اإلسالمي ركاراخ أحد علماء الفالسفة يف الفالف صنفيُ  
شرح احلقائق : التوفيق بني الدين اإلسالمي وفلسفة أرسطو من خالل طريقتني مها حيث عمل حملاولة

ص , م7997, علي. )ئق الدينية مبا يتفق مع اآلراء الفسلفيةوتأويل احلقا, الدينية حمملة باآلراء الفلسفية
740.) 

واليت حصرها يف القيم , ويرى الفاراخ بأن الطريق إىل السعادة هو التحلي باملعايِّي املتشكلة من القيم
ومنها ما هو كائن , موضحاً أن هذه القيم منها ما هو كائن بالطبع, النظرية والفكرية واخللقية والعلمية

كما أوض  الفاراخ العوامل اليت تدفع , ورأى بأن اإلرادة تكمل ما أعد له اإلنسان بالطبيعة, اإلرادةب
وهم ذوو الطبائع , فقرر الفاراخ أن ذلك يتحقق لألفراد الذين أعدوا هلا بالطبع, األفراد لاللتزام هبذه القيم

ون ذلك بالقول فقط مما حيقق الفضائل النظرية بالتعليم ويك: وحتصيلها يكون بطريقتني مها, الفائقة العظيمة
. وبالتأديب ويكون ذلك بالقول والعمل معاً مما حيقق الفضائل اخللقية والعملية يف األمم, يف األمم واملدن

 (.11ص , م7943, الفاراخ)
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أمان لسالمة فال , واملنهج املتصور هنا هو املنطق, وقد إهتم الفاراخ بقضية املنهج كأداة للعلم واملعرفة
فصناعة املنطق تعطي مجلة القوانني اليت من شأهنا أن تقورم العقل وتسدد اإلنسان حنو , التعلم واملعرفة بدونه

وحنو احلق يف كل ما ميكن أن يغلط فيه من املعقوالت والقوانني اليت حتفظه وحتوطه من , طريق الصواب
 ميتحن هبا يف املعقوالت مبا ليس يؤمن أن يكون غلط فيه والقوانني اليت, اخلطأ والزلل والغلط يف املعقوالت

 (.208ص , م7997, علي. )غالط

واإلمام , وحيكمها رئيس يتميز باحلكمة من ناحية, كما أوض  الفاراخ أثر الدولة اليت يسودها التعاون
 رئيس الدولة ومن الصفات الفطرية الواجب توفرها يف, الديين للدولة من ناحية أخرى يف التمسك بالقيم

ومن الصفات املكتسبة الواجب توفرها يف رئيس الدولة أن يكون حافظاً للشرائع , حب العلم والعدل
كما اعترب الفاراخ بأن األخالق احملمودة واألخالق املذمومة مها , والسنن وإرشاد األمة بالشكل الصحي 

 (.92 – 97ص ص , م2003, الفاحل. )عملية ناشئة ومكتسبة

ملعايِّي املتشكلة ايف خضوع أفراد اجملتمع جملموعة  بأن نظرية الفاراخ عن الضبط االجتماعي تتمثل يتض 
ورأى الفاراخ بأن الضبط االجتماعي يتحقق بالتوجيه , من القيم واملثل ذات املصدر الديين والعقالين

, خ هي الدين واحلاكمومن العوامل اليت تؤثر على الضبط االجتماعي من وجهة نظر الفارا, واإلقناع
رتباط نظرية الفاراخ بالدراسة احلالية من حيث أنا كما يرى الباحث ا, والقدوة احلسنة, واألخالق, تعليموال

 .سعادة طالب املدرسة الثانوية تتحقق بتحليهم للمعايِّي املتشكلة من القيم العلمية واألخالقية

 :االجتماعيعن الضبط ( م9316 –م 9447)نظرية ابن خلدون  -ب

وأن العمران , أدرك ابن خلدون أمهية الضبط االجتماعي كضرورة اجتماعية للعمران واجملتمع اإلنساين
البشر  البد له من سياسة ينظم هبا أمره كما أن العمران ال يتحقق بشكل طبيعي إذا مل تكن هناك 

 .(702ص , م2008, الصاحل. )ضوابط اجتماعية تنظم سلوك البشر وتصرفاهتم

أنه البد للبشر من وازاع أ  حاكم يرجعون إليه وحكمه فيهم تارة يكون مستنداً "فقد ذكر ابن خلدون 
إىل شرع منزل من عند اهلل يوجب انقيادهم إليه ويستند تارة إىل سياسة عقلية يوجب انقيادهم إليها ما 

 (.303ص  ,هـ7807, ابن خلدون". )يتوقعونه من ثواب ذلك احلاكم بعد معرفة مصاحلهم

حيث أن هذا الضبط يؤد  إىل النظام يف , ويعرب قول ابن خلدون السابق عن وظيفة الضبط االجتماعي
وهذا النظام مهم للمؤسسات واملنظمات واجلماعات اليت يتكون منها اجملتمع لتقوم بوظائفها , اجملتمع

ف مما ينجم عن ذلك التفكك وبدون هذا الضبط ختتل تلك الوظائ, وحتقيق أهدافها على الوجه املطلوب
 (.703 – 702ص ص , م2008, الصاحل. )االجتماعي واالحنراف واملشكالت االجتماعية األخرى
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 :وقد حدد ابن خلدون عدة وسائل للضبط االجتماعي وهي

عترب الدين أهم وأقوى الضوابط االجتماعية وباوصة إذا كان يشتمل على واجب اإلنسان حنو يُ  - 7
العالقات االجتماعية واملعامالت واألحوال الشخصية بني الناس كما هو احلال بالنسبة  اآلخرين وينظم
 (.84ص , م7964, اخلشاب. )للدين اإلسالمي

ويدخل القانون ضمن الدين إذا كان الدين شاماًل  , القانون من وسائل الضبط االجتماعي املهمة يُعد - 2
 .كما هو احلال بالنسبة للدين اإلسالمي

وقوانني يف "فقد حتد  عنها ابن خلدون يف قوله , ألعراف االجتماعية والعادات والتقاليد واآلدابا - 3
 ".االجتماع طبيعية

 ".احلكماء يف آداهبم وامللوك يف سِّيهم" :فقد عرب عنها ابن خلدون يف قوله, األخالق واملثل العليا - 8

مراعاة الشوكة " :ليها ابن خلدون يف قولهحيث تطرق إ, العادات القبلية والتقاليد العشائرية - 4
 (.704 – 708ص ص , م2008, الصاحل". )والعصبية

والضبط االجتماعي وفقاً البن خلدون يتأثر بالسلطة املتمثلة يف الدولة ملا هلا من قوة يف شأن ضبط سلوك 
خلدون بأن ضعف كما يرى ابن , األفراد والقضاء على التنازع الناجم عن تضارب حاجاهتم يف اجملتمع

 (.96ص  ,م2003, الفاحل. )التنشئة األسرية له دور  بارز  يف انتشار السلوك االحنرايف يف املدن

أن اإلنسان سياسي بطبعه وهو يف حاجة لتحقيق قوام وجوده من مأكل "كما أكد ابن خلدون على 
 (.784ص , م2003, بيومي". )ومشرب يف اجملتمع

, اإلنسان ال يستطيع العيش إال يف جمتمع وال يبلغ كمال ذاته إال يف مجاعة ويعين ابن خلدون يف ذلك بأن
وهنا تظهر الضرورة االجتماعية اليت تنعكس يف حاجة األفراد إىل التعاون لسد احلاجات االقتصادية 

من  واملعنوية والدفاعية اليت تتجلى من خالل الصراع واملنافسة مع أخيه اإلنسان من جهة ومع قوى الطبيعة
ومىت ما حققت الضرورة االجتماعية عند الناس وأوصب  هؤالء قادرين على االستمرار والبقاء , جهة أخرى

ص , م2077, القريشي. )تظهر السلطة يف اجملتمع لتنظيم عالقاهتم تنظيماً يكفل استقرار اجملتمع ومنوه
14.) 

اإلنسان مدين "الذين ساروا على مقولة ومن نافلة القول أن ابن خلدون مل يكن يدعو بدعوة األرسوطاليني 
فهو مهما تظاهر باللطف واجملاملة وتباهى , "مدين بالتطبع, اإلنسان وحشي بالطبع"بل يرى بأن , "بطبعه

وما هذه املظاهر اليت اخندع هبا , برتديد األفكار السامية واملثل العليا يبقى حيواناً مفرتساً يف أعماق نفسه
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فالتنازع عنصر أساس من عناوصر الطبيعة , غطاء يسرت هبا اإلنسان طبيعته األوصليةاملفكرون القدماء إال 
 (.709ص , م2003, الورد . )اإلنسانية

يف خضوع أفراد اجملتمع  بأن نظرية ابن خلدون عن الضبط االجتماعي تتمثل من هذا العرض يتض 
د واألعراف والقانون ذات املصدر الديين ملعايِّي املتشكلة من القيم واملثل والعادات والتقاليمن اجملموعة 

ومن العوامل اليت تؤثر , بأن الضبط االجتماعي يتحقق بالتوجيه واإلقناع ابن خلدونورأى , واالجتماعي
والتنشئة , عاداتوال, واحلاكم, والقانون, هي الدين بن خلدونط االجتماعي من وجهة نظر اعلى الضب
ية ابن خلدون بالدراسة احلالية من حيث أنا متسك طالب املدرسة رتباط نظر كما يرى الباحث ا, األسرية

ثل العليا الثانوية بالدين واألنظمة املدرسية 
ُ
 .يكفل هلم حفظ حقوقهم وحق غِّيهمواألخالق وامل

 :نظريات فالسفة اتجاه العقد االجتماعي -5

 :عن الضبط االجتماعي( م9621 –م 9588)نظرية توماس هوبز  -أ

اليت أقامها على السؤال , أول مفكر اجتماعي قام بصياغة نظرية العقد االجتماعي ههوبز بأن اشتهر توماس
كيف أوصب  اجملتمع اإلنساين : احملور  الذ  وضعه ودارت عليه معظم نظريات علم االجتماع املتمثل يف

 (. 77ص , م7990, سامية جابر. )ممكناً؟

من خالل ( Leviathan)و ( De cive)تابيه وجاءت إجابة توماس هوبز عن هذا التساؤل يف ك
رافضاً مقولة أرسطو بأن اإلنسان اجتماعي , رؤيته عن الطبيعة البشرية فقد ذهب إىل اإلنسان أناين بطبعه

 (.274ص , م7944, عبدأسعيد. )بطبعه

عية اإلنسان تبدو بل إن اجتما, ويشِّي توماس هوبز إىل اإلنسان ال يُقيرُم وفقاً لعالقاته االجتماعية اعتباطاً 
وعلى ذلك فإن , وهي ختضع لتخطيط اإلنسان بشكٍل واعٍ , مسألة يف غاية الدقة من الربجمة والتنظيم

لذا كان أساس التعامل  –حرباً لكل إنسان ضد كل إنسان  -اإلنسان قد عاش يف البداية يف حالة الطبيعة 
اتية حيث أوصبحت األنانية السمة السائدة يف بني الناس هو اخلوف املشرتك بني األفراد على مصاحلهم الذ

ولكي يضع اإلنسان حداً هلذه األنانية والووصول إىل حالة السالم واألمان , جمتمع الصور األوىل لإلنسانية
يف اجملتمع وجد من الضرور  أن يتنازل الفرد ومن ف اجلماعة عن سائر حقوقهم لطرف ثالث يتمتع بكل 

 (.782 – 787ص ص , م7912, نزيدا. )احلقوق وكل السلطات

ويرى توماس هوبز بأنه إذا ما تنازل كل فرد عن سلطته وحقوقه يف حكم ذاته إىل ذلك الشخص الذ  
حيث تظهر إرادة واحدة تذوب فيها كل , اختاره لكي ميثلهم مجيعاً تكونت الوحدة احلقيقية أو الدولة

 (.م2077, القريشي. )إرادات األفراد
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على أن االنصياع للقانون يعتمد على تأسيس حكومة لديها القوة اليت جتعلها تفرض  ويؤكد توماس هوبز
وتطبق اجلزاءات اليت تفرضها لكب  , وحتافظ هبا على السالم, احرتام نصوص العقد الذ  أُبرم بني الناس

 (.780ص , م7941, احلسيين وآخرون. )مجاح امليول الداخلية لإلنسان ذات الطابع الجتماعي

ملعايِّي ايف خضوع أفراد اجملتمع جملموعة  بأن نظرية توماس هوبز عن الضبط االجتماعي تتمثل ر ذلكيفس
فالقانون بالنسبة لتوماس هوبز ال يعتمد على , ويكون ذلك عن طريق القوة واإلجبار, املتشكلة من القانون

عند توماس هوبز مقياس  لألفعال فالقانون , العادات والتقاليد وإمنا ما يأمر به احلاكم وال شيء غِّي ذلك
ة والشريرة , نومن العوامل اليت تؤثر على الضبط االجتماعي من وجهة نظر توماس هوبز هي القانو , اخلِّيخ

رتباط نظرية توماس هوبز بالدراسة احلالية من حيث أنا كما يرى الباحث ا, والتنشئة االجتماعية, والدولة
نظمة واللوائ  املدرسية جينبهم من التعرض للعقاب ويعينهم على اختيار إلتزام طالب املدرسة الثانوية باأل

 .السلوك األمثل

 :عن الضبط االجتماعي( م9228 –م 9297)نظرية جان جاك روسو  -ب

يُعد جان جاك روسو أبرز رواد نظرية العقد االجتماعي واليت اهتمت مبناقشة فلسفة الدولة يف نشأهتا ويف 
وبدأت دراستها ألوصل االجتماع اإلنساين , قها والتزامها من قبل الدول األخرىطبيعته ووظيفتها وحقو 

 (.11ص , م2077, القريشي. )وتطور غاياته كمقدمة لدراسة فلسفة الدولة والظواهر السياسية

ففي البداية كان معزواًل عن أبناء , ويؤيد جان جاك روسو فكرة أن اإلنسان بطبيعته حيوان اجتماعي
اإلنسان  سعادةلكن , ن مصاحل وحاجات اجملتمعًع لسد حاجاته األساسية بغض النظر عجنسه ومدفو 

وهذه احلالة سببت ِقصر عمر , لتامني مصاحله وحاجاته الذاتية أدى به إىل االوصطدام واالقتتال مع اآلخرين
لضعيف مما نتج عن ذلك بأن القو  يسلب أموال ا, اإلنسان وحدو  الفوضى واالضطراب داخل اجملتمع

لكن سرعان ما يضعف القو  ووصب  عاجزاً عن الدفاع عن ممتلكاته , وحقوقه ويتمتع هبا لفرتة من الزمن
. ويف هذه احلالة يتعرض لعدوان القو  الذ  ينتهي بسلب أمواله وحقوقه ورمبا إهناء حياته, وحقوقه

 (.709ص , م2004, احلسن وآخر)

إىل أن سبب توقيع اإلنسان على العقد االجتماعي ( تماعيالعقد االج)ويذهب جان جاك روسو يف كتابه 
فقد تصور بأن احلالة البدائية اليت كانت , يرجع إىل مبادئ العدالة االجتماعية وتعزيز املصلحة االجتماعية

وال يدين , عليها اجلماعات البشرية يف نشأهتا األوىل بأهنا حالة ال نظامية ال خيضع فيها الفرد حلكومة معينة
فكان يعيش , ومل يكن يدرك شيئاً عن امللكية وال عن احلياة العائلية, ومل يكن يأو  ملسكن, ديانة معينةب

ة, حياة طبيعية انعزالية وبعد تعقد احلياة , وكان يكفي نفسه بنفسه, ينعم بالسعادة احلرية والطبيعة اخلِّيخ
وانتشار , موارد املياه وحول احلدود وقيام اخلالفات حول, االجتماعية بظهور الزراعة وتقسيم األراضي
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جلأ اإلنسان للبحث عن وسيلة للخروج من  -وكل ذلك ال يستقيم مع احلياة الطبيعية  -امللكية والعلم 
, روسو. )حالة اإلفساد ومن ف إقامة نظام اجتماعي يتحقق فيه األمن واالستقرار اجلماعي للجموع

 (.84 – 36ص , م7913

إىل أنه إذا كان اإلنسان بالنظر إىل العوامل السابقة قد ُفِرَض عليه القهر ليتووصل جان جاك روسو 
بأن يتم إجياد حالة يتم يف إطارها التأمني الكامل على , فإنه من الضرور  أن نعمل على حتريره, والعبودية

 اعتماده ومن ف, وذلك عن طريق دعم استقالل الفرد عن رفاقه األعضاء يف اجملتمع, حياة أعضاء اجملتمع
لذا رأى جان جاك روسو بأن أفضل وسيلة هي أن يتعاقد بنو البشر فيما , على الدولة يف تأمني حياته

بينهم مبيثاق اجتماعي سياسي مبوجبه يتخلى أفراد اجملتمع عن حقوقهم للجماعة أو اجملتمع حيث تصب  
مبعىن آخر يتنازل األفراد , حده ال من حق فرد من األفراد على, السيادة والسلطان من حق اجملموع ككل

وإمنا يتنازل األفراد , مبوجب هذا امليثاق أو العقد عن مجيع حقوقهم ولكن ليس لفرد أو جمموعة من األفراد
 (.702ص , م7943, ليله. )ألنفسهم بووصفهم كياناً اجتماعياً 

كومة جهة تنفيذية واحل, لشعب كله بووصفه وصاحب السيادةاة وفقاً جلان جاك روسو تكون بيد فالسلط
وتقوم احلكومة بصيانة احلريات , وال سلطان هلا على سلطة الشعب, للقوانني الصادرة عن اإلدارة العامة

, املدنية وممتلكات األفراد وإعادة احلقوق الطبيعية اليت تنازل عنها األفراد إليهم يف شكل حقوق مدنية
 (.13ص , م2003, بارنرز. )قادة اجتماعيةواهلدف من هذا التنازل أن يكون للحرية واملساواة 

عايِّي ملايف خضوع أفراد اجملتمع جملموعة بأن نظرية جان جاك روسو عن الضبط االجتماعي تتمثل  يتض 
فأقام الشعب , ويكون ذلك عن طريق التوجيه واإلقناع, املتشكلة من سلطة الدولة واليت تنبعث من الشعب

وهذا القانون ميتاز بصفة العمومية اليت جتعل منه خِّي وصائن حلق , مالقانون الذ  يصون حياهتم وملكياهت
فال ختتلف حدود حقوق األفراد تبعاً , مبعىن أن هناك قانون واحد يطبق على مجيع أفراد اجملتمع, الفرد

ومن العوامل اليت تؤثر على الضبط االجتماعي من وجهة نظر , الختالف األفراد أو تبعاً ألهواء احلاكم
كما يرى , واألجهزة التنفيذية للدولة, دولةوال, جاك روسو هي سلطة الشعب اليت ُتصدرر القانون جان

رتباط نظرية جان جاك روسو بالدراسة احلالية من حيث أنا توعية طالب املدرسة الثانوية الباحث ا
 .داخل املدرسة باألنظمة واللوائ  املدرسية منذ بداية العام الدراسي يساعد على غرس ثقافة الضبط

 :نظريات فالسفة االتجاه الوظيفي -6

 :عن الضبط االجتماعي( م9132 –م 9858)نظرية دور كايم  -أ

فقد فسر القانون باعتباره حقيقة اجتماعية , ساهم دور كامي بشكٍل كبِّي يف تنمية علم اجتماع قانوين منظم
وفسر أيضاً , أكانت مركزية أم غِّي مركزيةونوعية هذه السلطة سواء , أساسية ترتبط بالدولة أو السلطة
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تلك العالقة اليت لعبت دوراً هاماً يف حتديد , نوعية العالقة املتبادلة بني النسق القانوين والنسق السياسي
كما وصنف دور كامي اجملتمعات حسب نوعية القانون وطبيعة اجلزاءات وأمناط , نوعية اجلزاءات والعقوبات

د كان يرى دور كامي بأن القانون ميثل القواعد اجلزائية املنظمة للسلوك البشر  وهو وق, التضامن االجتماعي
, محادة. )الرمز األول الذ  يعرب عن التضامن االجتماعي سواًء أكان تضامناً عضوياً أو تضامناً آلياً 

 (.32ص , م2078

 مميز يف الوظائف وغِّي ويقصد دور كامي بالتضامن اآليل هو الذ  يتميز بأنه بسيط يف الرتكيب وغِّي
خاضع ملبدأ توزيع العمل كما أن الدين هو أقوى مظاهر احلياة اجلمعية فيه كما يغلب على هذه اجملتمعات 

أما التضامن العضو  فهو الذ  يتصف بأنه معقد يف , سيادة األعراف والتقاليد كما يف اجملتمعات البدائية
ع العمل ويغلب على هذه اجملتمعات سلطة القانون كما يف تركيبه ومميز يف الوظائف وخيضع ملبدأ توزي

 (.88ص , م2006, الغزو  وآخرون. )جمتمعات املدينة

فقد استنتج , كما مُيكن استخالص نظرية دور كامي يف الضبط االجتماعي من خالل نظريته يف الالمعيارية
أ  أنا معدالت , ة اجملتمع نفسهدور كامي أن معدالت االنتحار ترتبط نسبياً باخلصائص املتغِّية حلال

االنتحار ترتبط بدرجة التكامل االجتماعي يف اجملتمع ومدى تأثِّي السلطة األخالقية للمجتمع على 
 (706 – 704ص ص , م2008, الصاحل. )األفراد

بأن نظرية دور كامي عن الضبط االجتماعي ترى بأن امتثال أفراد اجملتمع يكون  من هذا العرض يتض 
حيث ربط دور كامي بني التضامن االجتماعي , للمعايِّي املتشكلة من القانون والقيم األخالقية طوعياً 
ويرى بأن اجملتمع هو الركيزة األساسية اليت ترتكز عليها احلياة األخالقية حيث ترتكز فيه السلطة , والقانون

, ن قيمة اجملتمع وتدفعه حنو التطوراخللقية وتصدر عنه املثل األخالقية اجلمعية واليت من شأهنا أن ترفع م
ومن عوامل الضبط , عند دور كامي كفيلة بتفسِّي كل شيء" التصورات اجلمعية"كما يرى الباحث بأن 

رتباط نظرية ا كما يرى الباحث, والدولةاالجتماعي عند دور كامي التنشئة االجتماعية واألسرة واملدرسة 
تقبل طالب املدرسة الثانوية ألنظمة املدرسة ومتسكهم القيم دور كامي بالدراسة احلالية من حيث أنا 

 .األخالقية يكفل هلم ممارسة السلوك احلسن واإلبتعاد عن اإلحنرافات واجلرائم

 :نظرية هيرشي عن الضبط االجتماعي -ب

  واليت أوردها يف, تُعد نظرية هِّيشي يف الضبط االجتماعي من أوسع نظريات الضبط االجتماعي انتشاراً 
فقد نظر إىل الضبط االجتماعي على أنه امتثال األفراد , م7969عام ( أسباب جنوح األحدا )كتابه 

كسرقة األموال , وذلك باالبتعاد عن السلوكيات اإلجرامية واملنحرفة, للمعايِّي املتشكلة من القانون
اض الذ  تقوم عليه وهذا االفرت , وأعمال االعتداء والشغب, والسيارات والتخريب املتعمد للممتلكات
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وبالتايل فإن االمتثال هو حمور التساؤل الذ  يستحق , نظريته يتمثل يف أن االحنراف أمر طبيعي وسو 
 (.710ص , م2003, الفاحل. )التفسِّي

وميكنه من هذا اخلرق إذا منعنا الفروصة , كما يرى هِّيشي بأن اإلنسان يولد ولديه احلرية يف خرق القانون
فخرق القانون طبيعي وحنتاج فقط لتفسِّي , أو عن طريق ضبط سلوكه بطريقة ما, اخلرق لديه ليقوم هبذا

والناس الذين يرتكبون , مبعىن أنا اجلرمية تعرب عن إرادة حرة وهي سلوك طبيعي, السلوك امللتزم بالقانون
لعون باألذى والشر اجلرمية ال تنقصهم األخالق ولكن لديهم أخالقيات خمتلفة كما أنا الناس مل يولدوا مو 

, الصاحل.)بل ولدوا ال يعرفون شيئاً عن السلوك املقبول وغِّي املقبول فهم يتبعون رغباهتم الطبيعية فقط
 (.733ص , م2008

ملعايِّي املتشكلة اوعة بأن نظرية هِّيشي عن الضبط االجتماعي هتتم بامتثال أفراد اجملتمع جملم يفسر ذلك
ومن العوامل اليت تؤثر على الضبط , سلوكيات االحنراف واجلرمية فالقانون مهم لضبط, من القانون

, االجتماعي من وجهة نظر هِّيشي هي القانون الذ  ينبغي على كل فرد اإلميان مبحتواه وتطبيق ذلك
ومدى تشرب الفرد للقيم , ومجاعة الرفاق اليت تؤثر على سلوك الفرد إما أن يكون سوياً أو غِّي سو 

رتباط نظرية هِّيشي بالدراسة احلالية من كما يرى الباحث ا, تنشئة يف األسرة واملدرسةعند ال األخالقية
 .حيث أنا إلتزام طالب املدرسة الثانوية باألنظمة واللوائ  املدرسية يكفل هلم حفظ حقوقهم وحق غِّيهم

 :نظريات فالسفة االتجاه الصراعي -2

 :الجتماعيعن الضبط ا( م9884 –م 9898)نظرية كارل ماركس  -أ

, وقد مت طرده من عدة أقطار بسبب نشاطاته الثورية حىت استقر أخِّياً يف اجنلرتا, ولد كارل ماركس يف أملانيا
ولكن , ومل يفكر بنفسه كعامل اجتماع, وكانت كتاباته تنصب يف الفلسفة واالقتصاد والسياسة والتاريخ

فيعترب كارل , من أكثر املفكرين بعلم االجتماع عمله كان غنياً بالقضايا االجتماعية حىت ووصف أنه واحد
ذلك , حيث كان يعتقد بأن مفتاح التاريخ يكُمن يف الصراع الطبقي, ماركس مؤسس النظرية الصراعية

كما يرى كارل ماركس بأن , الصراع بني أولئك الذين ميلكون وسائل إنتاج الثروة وأولئك الذين ال ميلكوهنا
, الغزو  وآخرون. )هنم أن يصفوا العامل ولكن مهمتهم األساسية هي التغيِّيعلماء االجتماع ليس من شأ

 (.87ص , م2006

لقد استند كارل ماركس يف تقدميه لنظريته إىل املادية التارخيية واليت تنص على أن العوامل السياسية 
, البناء الفوقي للمجتمع اليت متثل, والقواعد والقيم واملعايِّي, والقانونية والدينية والفلسفية واألخالقية

وما يرتتب على هذه العوامل من عالقات ومؤسسات ومنظمات ما , واخلاوصة بكل مرحلة تارخيية حمددة
 (.744ص , م7911, أمحد. )هي إال انعكاس للعوامل االقتصادية اليت متثل البناء التحيت للمجتمع
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يف احلكومة وأجهزهتا التنفيذية هتدف إىل  ويؤكد كارل ماركس على أن السلطة السياسية يف اجملتمع ممثلة
أما يف اجملتمع , واحملافظة على بقاء عالقات اإلنتاج القائمة على وصراع الطبقات, محاية الطبقة املسيطرة

الشيوعي الذ  تنبأ كارل ماركس بظهوره فإن تلك العوامل ليس هلا ضرورة لبقاء اجملتمع واستمراره ألهنا 
 (.84ص , م7993, اخلليفة. )لرأمسايلستنتهي بسقوط اجملتمع ا

أما الطبقة الفقِّية فِّيى كارل ماركس بأن قيام الدولة بسن التشريعات والنظم القانونية وإقامة األجهزة 
املتعددة مثل أجهزة الشرطة والقضائية واحملاكم والسجون سرتدع هذا الطبقة وستبعدها من طريق الطبقة 

 (.24ص , م2078, محادة. )والقوى والقانون الغنية اليت متتلك وسائل اإلنتاج

ملعايِّي املتشكلة ابامتثال أفراد اجملتمع جملموعة  بأن نظرية كارل ماركس عن الضبط االجتماعي هتتم يتض 
فالقانون هو وسيلة من وسائل الدول الغربية الرأمسالية , من القانون يكون عن طريق اإلجبار وممارسة القوة

ولكنه يف حقيقة األمر هذا القانون الذ  يريده كارل , احرتامه ومعاقبة اخلارجني عليهاليت تؤكد على وجوب 
ماركس من وجهة نظر الباحث غِّي منصف ألنه يسعى حلماية املصاحل املادية للخاوصة دون العامة من 

كافؤ وت, فال يوجد بني أفراد اجملتمع أهداف مشرتكة, خالل حتقيق األمن واالستقرار للطبقة املسيطرة
ومن العوامل اليت تؤثر على الضبط االجتماعي من وجهة نظر كارل , الفرص لدى كارل ماركس يُعد خرافة

, ة والتعليم واملؤسسات االقتصاديةوالشرطة واحملاكم واألسر , ماركس هي القانون الذ  يعد كمصدر قوة
إلتزام طالب املدرسة الثانوية  رتباط نظرية كارل ماركس بالدراسة احلالية من حيث أنا يرى الباحث اكما 

باألنظمة واللوائ  املدرسية يكفل هلم حفظ حقوقهم وحق غِّيهم على إختالف تنوع طبقات الطالب 
 .إجتماعياً وإقتصادياً 

 :عن الضبط االجتماعي( م9171 –م 9863)نظرية ماكس فيبر  -ب 

فماكس فيرب مل , لكن بصور خمتلفةلقد أُعجب ماكس فيرب بأعمال كارل ماركس واستعار عدة قضايا منه و 
كذلك بني ماكس فيرب , يوافق على أن التغِّيات االقتصادية تؤد  إىل التغِّيات االجتماعية بصورة دائمة
فالرأمسالية احلديثة مل تظهر , أنا عامل الدين ميكن أن يلعب دوراً هاماً مستقاًل يف التأثِّي على أفراد اجملتمع

افية بل ظهر عن طريق الوضع الذ  مارسته قوة خارجية هي األخالق الدينية كنتيجة لضرورة اقتصادية ك
وقد قدم ماكس فيرب أيضاً أفكاراً هامة يف أن علماء االجتماع جيب أن يكونوا , املتمثلة يف الربوتستانية

ومجيع , موضوعيني يف أعماهلم مبعىن أن اعتقاداهتم الذاتية جيب أن ال تتدخل يف حتليل حبوثهم ونتائجهم
 (.84 – 88ص ص , م2006, الغزو  وآخرون. )هذه املواقف تعترب مغايرة متاماً ملواقف كارل ماركس

ففقه القانون يوض  نظريات القانون ويهتم , ميز ماكس فيرب بني فقه القانون لعلم االجتماع القانوينوقد 
لقانوين فيهتم بفهم املعىن السلوكي أما علم االجتماع ا, بالتكوين الدستور  له ومعرفته بالقوانني األخرى
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. ألعضاء اجلماعة ويف عالقتها بقوة القوانني وحتيد طبيعة املعتقدات وشرعيتها يف النظام الذ  قامت عليه
 (.38 – 33ص ص , م2078, محادة)

ويقصد ماكس فيرب بالسلوك , فاهتم ماكس فيرب كثِّياً بتحليل السلوك االجتماعي ألعضاء اجملتمع
والسلوك , ي أية حركات أو أفعال مقصودة يؤديها األفراد مع األخذ باالعتبار وجود أفراد آخريناالجتماع

 :االجتماعي الذ  يعنيه ماكس فيرب يعتمد على ثالثة شروط وهي

 .وجود شخصني أو أكثر يتفاعالن معاً ويكونان السلوك - 7

 .لذين يقومون بالسلوكوجود أدوار اجتماعية متساوية أو خمتلفة يشغلها األفراد ا - 2

 (.298ص , م7997, احلسن. )وجود عالقات اجتماعية تتزامن مع عملية السلوك - 3

 :كما قسم ماكس فيرب السلوك االجتماعي إىل ثالثة أقسام وهي

ومصدره الغريزة والعاطفة اليت غالباً ما تتناقض مع العقل والبصِّية وما تقره احلياة : السلوك الغريز . 7
 .واليت ستكون ضابطاً لسلوك أفراد اجملتمع, اليت يعيش فيها الفرد الواقعية

وهذه , ويأيت هذا السلوك من عادات وتقاليد وقيم ومثل وأخالق اجملتمع: السلوك االجتماعي التقليد . 2
 .الضوابط االجتماعية حتدد سلوك اإلنسان وتنظم عالقاته باآلخرين

تعقل واملنطق والبصِّية واإلدراك الثاقب لألمور والقضايا يتميز بال: السلوك االجتماعي العقلي. 3
 (.703 – 707ص ص , م2077, القريشي. )واليت ستتحكم بتحديد سلوك أفراد اجملتمع, واملشكالت

 :وقد قسم ماكس فيرب السلطة يف اجملتمع إىل قسمني مها

اد يف قواعد أو معايِّي وهي اليت تقوم على أساس عقلي رشيد مصدره االعتق: السلطة التشريعية - 7
 .موضوعية وغِّي شخصية

وهي عبارة عن منوذج من مناذج الشخصيات الذ  قد حُيتذى به ملا لديه : السلطة الروحية وامللهمة - 2
 (.81ص , م2006, الغزو  وآخرون. )من مثل وقيم مثالية خارقة لطاقة البشر

بامتثال أفراد اجملتمع جملموعة  اعي هتتمبأن نظرية ماكس فيرب عن الضبط االجتم من هذا العرض يتض 
ومن العوامل اليت تؤثر على الضبط االجتماعي من , ملعايِّي املتشكلة من الفطرة والتقليد والسلطة التشريعيةا

القيم والتقاليد والعادات اليت تتجسد يف السلوك االجتماعي التقليد  اليت متارسه  ماكس فيربوجهة نظر 
للسلوك الذ  ( القدوة)كما أن ماكس فيرب يُعلرق أمهية كبِّية على النموذج املثايل , يوميةاألفراد يف حياهتم ال
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والذ  سيشكل الووصول للقدوة  , تتفق فيه الوسائل مع الغايات وهو سلوك يطم  إليه اجملتمع اإلنساين
لدراسة احلالية رتباط نظرية ماكس فيرب باكما يرى الباحث ا, كقاعدة مهمة للضبط االجتماعي يف اجملتمع

يعينهم على واستخدامهم جلانيب العقل والعاطفة سمن حيث أنا تأثر طالب املدرسة الثانوية بالقدوة احلسنة 
 .الصواب وجتنب اخلطأ يف سلوكياهتمفعل 

 :نظريات فالسفة االتجاه السلوكي االجتماعي -8

 :نظرية روس عن الضبط االجتماعي -أ

وصة للضبط االجتماعي من خالل تعريفه للضبط االجتماعي يف مقدمة  يُعد روس أول من وصاغ نظرية خا
حيث يرى روس بأن الضبط االجتماعي هو , م7907الذ  وصدر يف عام ( الضبط االجتماعي)كتابه 

ومن , "سيطرة اجتماعية مقصودة وهادفة هلا قوة دفاعية ال يستهان هبا يف إحدا  االستقرار يف اجملتمعات"
بطرق خمتلفة فتارًة يستخدمها مبضمون " سيطرة"لعامل روس بأنه استخدم كلمة املالحظ يف تعريف ا

وتارًة , سيكولوجي عندما يتحد  عن غرائز االجتماع واملشاركة الوجدانية والعدالة واإلحساس العضو 
ة اليت تستمد منها وسا ئل ثانية يستخدمها مبضمون أخالقي معيار  عندما يتكلم عن الطبيعة البشرية اخلِّيخ

وتارًة ثالثة يستخدمها مبضمون اجتماعي عندما يتكلم عن القانون والدين والرأ  , الضبط فاعليتها وقوهتا
 (.38 – 33ص ص , م2077, القريشي. )العام والرتبية والعادات

كما أن , فيتضمن تعريف روس معىن اهليمنة والضغط من جانب سلطة عليا مطلقة وهي اجلماعة اإلنسانية
جتماعي هو األساس الفعال الذ  يهيئ العناوصر الفردية والالزمة اليت تؤد  وظيفة يف اجملتمع الضبط اال

كما يرى روس بأنه لكي يكون الفعل االجتماعي اهلادف , وهي حتقيق التضامن والتماسك االجتماعي
مل يوض  كيفية  سرو  ولكن, نية يف احلياة االجتماعيةفعااًل فيجب أن نأخذ يف االعتبار العناوصر غِّي العقال
إىل الضبط املقصود وإىل الصور ( العادة والدين)االنتقال من الضبط الوظيفي غِّي املقصود املتمثل يف 

 (.27ص , م2008, الصاحل. )األكثر وظيفية يف الضبط االجتماعي

عايِّي ذات معايِّي السائدة يف اجملتمع سواًء كانت تلك املللعن تواؤم تصرفات األفراد وفقاً  وقد حتد  روس
أو  , منشأ اجتماعي تلقائي كالقيم والعادات والتقاليد واألعراف مثل ضبط النفس وتقدير الرؤساء واحلكام

كانت ذات منشأ وضعي سياسي كالقواعد املتشكلة من القانون واليت ختتص بوضعها اهليئات املتخصصة 
, م2003, الفاحل. )ام بأنظمة املروروصاحبة السلطة يف اجملتمع مثل عدم التعد  على حقوق الناس وااللتز 

 (.747ص 

باعتباره , وأبرز دوره كوسيلة للضبط االجتماعي, لذا وجه روس االهتمام حنو املنظور السوسيولوجي للقانون
وتتبلور وظائفه يف ردع األعمال العدوانية اليت يرتكبها , وهو ميارس عن طريق اجملتمع, دعامة أساسية للنظام
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من حالة , كما يرى روس بأن القانون يتطور مثله مثل اجملتمع, عهم بطريقة ملزمةويتصرف م, البعض
 (.33ص , م2078, محادة. )ومن املسئولية اجلماعية إىل املسئولية الفردية, التجانس إىل حالة الال جتانس

 :ويفرق روس بني نوعني من العوامل املؤثرة يف الضبط االجتماعي مها

, العشرة أو القابلية لالجتماع, التعاطف أو املشاركة)واليت تتمثل يف غرائز  :العوامل األخالقية - 7
وتزود هذه الغرائز اإلنسان بنظام تكاملي وتعمل على تدعيم ( الشعور العضو , اإلحساس بالعدالة
 .عالقات االجتماعية

كان وظهرت املتمثلة يف وسائل الضبط االجتماعي بعد أن زاد حجم الس: العوامل االجتماعية - 2
ومن هذه , وظهرت األنانية الفردية, وضعفت الغرائز الطبيعية, مجاعات متباينة اقتصادياً أو عنصرياً أو مهنياً 

, الفن, التعليم أو الرتبية, اإلحياء, الشعائر, لدين, الدولة وأجهزهتا التنفيذية, الرأ  العام: )الوسائل
 (.44 – 41ص ص , م2077, يالقريش(. )اخلداع أو الوهم, ويرنالت, الشخصية

ملعايِّي املتشكلة من ابامتثال أفراد اجملتمع جملموعة  بأن نظرية روس عن الضبط االجتماعي هتتم يفسر ذلك
يف حني أن وسيلتا الضبط الدين , والسلطة املدنية حبكم أنه عاش يف جمتمعات أمريكية وأوربية القانون

لذا فهو  , تفرض على الشخص كما يف اجملتمعات الشرقيةوالعادات تُعدان بالنسبة إليه أمر شخصي وال
ومن العوامل اليت تؤثر على الضبط , السلوك اإلنساين الفرد  واالجتماعي منظماً سيجعل  يؤيد بأن القانون

, القانون, الرأ  العام: )االجتماعي من وجهة نظر روس فقد حددها يف مخسة عشر عاماًل أو وسيلة وهي
, الشعائر والطقوس, املثل العليا الشخصية, الدين, العادة اجلمعية, الرتبية, االجتماعي اإلحياء, العقيدة
كما يرى , (قيم النخبة أو الطليعة, جتماعيةالقيم اال, اخلرافات, التنوير والتثقيف, الشخصية, الفن

طالهبا بتطبيق رتباط نظرية روس بالدراسة احلالية من حيث أنا سيطرة املدرسة الثانوية على الباحث ا
 .يضمن سِّي العملية التعليمية بشكٍل مناسب مبااألنظمة واللوائ  املدرسية 

 :نظرية ريكلس عن الضبط االجتماعي -ب

وذلك يف كتابه ( نظرية االحتواء)قام ريكلس بوضع نظرية يف الضبط االجتماعي أطلق عليها اسم 
 (.6ص , م7943, علي. )م7967الذ  وصدر يف عام ( مشكالت اجلرمية)

وقد أُستخدم مفهوم الضبط االجتماعي يف نظرية االحتواء ليشار به إىل االمتثال للمعايِّي املتشكلة من 
. وسرقة األموال,وذلك باالبتعاد عن السلوكيات املنحرفة وباوصة االعتداء على األشخاص, القانون

 (.769ص , م7991, البشر )
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وأن األفراد عموماً , در داخلية وخارجية للضبط االجتماعيوتفرتض نظرية االحتواء عند ريكلس وجود مصا
 :ومن أهم قضايا نظرية ريكلس ما يلي, ميكن إلزامهم باالمتثال للمعايِّي االجتماعية

 .أن اجملتمعات وباوصة اجلماعات النووية حتاول أْن تبقي أفرادها ضمن حدود املعايِّي والقواعد املقبولة - 7

 .تمعات واجلماعات ألعضائها هي أساس االحتواء اخلارجيالقوة الضابطة يف اجمل - 2

ميثل االحتواء اخلارجي قدرة اجملتمع واجلماعات الصغِّية على ضبط سلوك األفراد ضمن حدود املعايِّي  - 3
 .والقوانني املقبولة

يعترب يشِّي االحتواء الداخلي إىل العناوصر الداخلية يف الذات اليت تؤثر يف ضبط سلوك األفراد و  - 8
 .االحتواء الداخلي متمماً ومكماًل لالحتواء اخلارجي

حني يصب  اجملتمع أكثر تنوعاً وحني يبتعد األفراد عن اجلماعات األولية لفرتة طويلة من الزمن يصب   - 4
 . االحتواء الداخلي ضرورياً للتأثِّي يف الضبط االجتماعي

فاالحنراف الذ  ينتهك النظام , ووية واألوليةال يشكل االحنراف مشكلة خطِّية يف اجلماعات الن - 6
 – 704ص ص , م2008, الصاحل. )األخالقي خاوصية متيز اجملتمعات الصناعية واملتحضرة احلديثة

706.) 

ملعايِّي املتشكلة من ابامتثال أفراد اجملتمع جملموعة  بأن نظرية ريكلس عن الضبط االجتماعي هتتم يتض 
ؤثر على الضبط االجتماعي من وجهة نظر ريكلس فتنقسم إىل عوامل داخلية ومن العوامل اليت ت, القانون

, األسرة)وعوامل خارجية ( قوة احلس أو استشعار املسؤولية, األنا العليا الناضجة, قوة األنا, الضبط الذايت)
الحتواء والرتكيب الذ  يضم ا, (توفر بدائل لالحنراف, األنشطة االجتماعية, اإلشراف والتدريب, املدرسة

ءات وعدم اخلارجي واالحتواء الداخلي هو الذ  ميكن الفرد من مقاومة الضغوط االجتماعية واإلغرا
رتباط نظرية ريكلس بالدراسة احلالية من حيث أنا استشعار كما يرى الباحث ا, االستقرار وعدم اإلشباع

بان من التنشئة االجتماعية يُعينهم طالب املدرسة الثانوية باملسؤولية ووجود الضبط الذايت واللتان تكتس
 .على فعل الصواب وجتنب اخلطأ يف سلوكياهتم

 :نظريات فالسفة االتجاه األنثروبولوجي -1

 :نظرية مالينوفسكي عن الضبط االجتماعي -أ

 ظهرت العالقة بني النسق القانوين واألنساق اجملتمعية األخرى مثل النسق واألنساق القرابية وامللكية والنسق
حيث قام مالينوفسكي بتحليل تباين أمناط اجلزاء والعقاب , االقتصاد  والديين يف دراسات مالينوفسكي
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وقد كان ملالينوفسكي , وتطوير كل من العادات والتقاليد واألعراف, بني اجملتمعات البدائية واملتحضرة
وغِّي املكتوب أو القانون  الفضل يف دراسة وحتليل تطور بعض فروع علم القانون مثل القانون املكتوب

 (.94ص , م2006, سامية جابر وآخر. )وكذلك علم القانون املقارن, العريف أو العام

إىل أن موضوع القانون البدائي يركز على ( اجلرمية والُعرف يف جمتمع بدائي)فقد أشار مالينوفسكي يف كتابه 
ويقول , وعلى وحدة ومتاسك القبيلة البدائية, دراسة العوامل والقوى املتعددة اليت تعمل على وجود النظام

وتكون مبثابة املبادئ , أن معرفة هذه العوامل تشكل قاعدة للنظريات األنثروبولوجية يف التنظيم البدائي
ومها حيكمان  , ويتحكم القانون والنظام يف مجيع أوجه النشاط يف القبيلة البدائية, املوجهة للتشريع والتنفيذ

وتووصف العشِّية يف تلك اجملتمعات بأهنا الشخص , ل اليدوية واحلياة العامة ألعضائهاكذلك كل األعما
وعلى كل , وهكذا فإن القانون يسيطر على ثقافة األهايل, القانوين الوحيد واهليئة الوحيدة ذات الكيان

 (.34ص , م2078, محادة. )أشكال حياهتم القبلية

 أن عالقاهتم االجتماعية حمكومة مبجموعة من املبادئ الرتوبرباندينيقبيلة ووجد مالينوفسكي لدى 
, والذ  يقضي بوجوب ارتباط الطفل بأمه وانتمائه هلا" حق األم"وأكثر هذه املبادئ أمهية هو , القانونية

وهناك , ومحاية الرجل لزوجته وأوالده يف بعض األمور اخلاوصة, وقانون الزواج حيدد مركز الزوج ومركز الزوجة
أما تنظيم اجملتمع , "حق األم"ن القواعد أيضاً تنظم هذه العالقات وهي يف احلقيقة مستقلة عن جمموعة م

ووضع الرئيس يف قبيلته أو يف قريته وجمموعة الووصايا وااللتزامات اليت تتعلق بالسحر العام كلها تعترب أنساقاً 
 (.798ص , م2006, سامية جابر. )قانونية مستقلة

أن نظرية مالينوفسكي عن الضبط االجتماعي تركز على امتثال أفراد اجملتمع ب من هذا العرض يتض 
كما أنا مالينوفسكي , للمعايِّي املتشكلة من عادات وتقاليد وأعراف القبيلة والعشِّية ومن قانون الدولة

, ئياً عارض تلك اآلراء اليت تذهب إىل أن الرجل البدائي كان خيضع للعرف والعادات خضوعاً غريزياً تلقا
وعوامل الضبط االجتماعي لدى مالينوفسكي فهي القانون املدين والقانون البدائي اللذان يغرسان بعض 

كما يرى الباحث , بهاقكوا هبا ومن خيالفها فسيتم عالقواعد والقيم يف نفوس أفراد اجملتمع لكي يتمس
درسة الثانوية بالعادات والتقاليد رتباط نظرية مالينوفسكي بالدراسة احلالية من حيث أنا تشرب طالب املا

 .يوجه سلوكياهتم لالمتثال للمعايِّي املقبولة يف اجملتمع البناءة واألعراف

 :نظرية ريفرز عن الضبط االجتماعي -ب

فووصفه بأنه مرتبط , أشار ريفرز إىل األسلوب التلقائي غِّي الواعي يف تنظيم احلياة االجتماعية عند البدائيني
وهو أسلوب يتجلى يف شعور مجاعي يؤد  إىل جتانس األعمال اليت , الشيوعية البدائيةأشد االرتباط ب

كما أنه يدعم ما يسمى بالنظام الشيوعي للعالقات , يقومون هبا وجيعل امللكية اجلماعية الشائعة ممكنة
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تعد مجيعاً وأكد ريفرز بأن الطرق التلقائية غِّي الواضحة واخلضوع الغريز  والشعور اجلماعي , اجلنسية
 (.80ص , م2078, محادة. )مسائل تدعم القانون وتوطد أركانه بطريقة غِّي مقصودة

هو القوة الوحيدة اليت تدفع أفراد اجملتمع " املسئولية اجلمعية"أو " الشعور اجلمعي"وقد كان ريفرز يؤمن بأن 
هذه السمة موجودة يف مجيع  ويدعي ريفرز بأنه, إىل االمتثال للُعرف وجتعلها قانوناً أو شرعاً ملزماً 

" الشعور اجلمعي"وهذا ما جعل مالينوفسكي يعارض ريفرز يف تلك الرؤية مستبعداً بأن يكون , اجملتمعات
. هو القوة اليت تدفع أفراد اجملتمع إىل االمتثال للُعرف وجتعلها قانوناً أو شرعاً ملزماً " املسئولية اجلمعية"أو 
 (.790ص , م2006, سامية جابر)

بأن نظرية ريفرز عن الضبط االجتماعي تركز على امتثال أفراد اجملتمع البدائي للمعايِّي املتشكلة  يفسر ذلك
وعوامل الضبط االجتماعي لدى ريفرز , من طرق تلقائية تكتسب من خالل التنشئة األسرية واألعراف

, على أفراد اجملتمع البدائيسيطرة فهما الشعور اجلماعي واخلضوع الغريز  اليت تدعمان القانون يف ال
وخيالف الباحث ما ذهب إليه ريفرز من دعمه للنظام الشيوعي للعالقات اجلنسية كوسيلة لتخفيف الصراع 

طالب املدرسة  متسكرتباط نظرية ريفرز بالدراسة احلالية من حيث أنا كما يرى الباحث ا, يف اجملتمع
 .قوة ضابطة لتصرفاهتمباألعراف السائدة يف جمتمعهم يُعد كالثانوية 

 :نظريات فالسفة علم االنحراف والجريمة -91

 :نظرية سذرالند عن الضبط االجتماعي -أ

شرحت نظرية االختالط التفاضلي اليت قدمها سذرالند كيفية انتقال السلوك اإلجرامي عن طريق التعليم 
مية والبواعث واملربرات اليت تشجع عن اآلخرين أو من خالل االحتكاك باملنحرفني يف تعلم األشكال اإلجرا
وبالتايل فإن السلوك اإلجرامي مثله , على ارتكاب اجلرمية من خالل عالقات شخصية بني األفراد املنحرفني

مساح سامل . )مثل أ  شكل آخر من السلوك يتم تعلمه من خالل اختالط األفراد الوثيق باآلخرين
 (.48 – 43ص ص , م2074, وآخرون

ويعترب أن الضبط , د ضرورة احلد من العقاب كوسيلة من وسائل الضبط االجتماعيويرى سذرالن
حيث يتحقق االمتثال يف , (الضغط والتقدير واالستجابة: )االجتماعي الفعال يوجد يف ثالثة عناوصر وهي

ألن اخلوف من العقاب , السلوك إذا توفرت هذه العناوصر أكثر مما يتحقق من خالل اخلوف من العقاب
واخلوف من فقدان املركز , س له أثر رادع وإمنا يتحقق األثر نتيجة للخوف من فقدان املركز االجتماعيلي

االجتماعي ليس هو اخلوف احلقيقي وإمنا ينجم خوف الشخص عن شعوره عند ارتكاب فعل معني 
 (.776ص , م2008, الصاحل. )ينتهك به معايِّي اجلماعة والقانون يف الوقت نفسه
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فقد يكتسب سلوكاً , نظرية سذرالند قد ركزت على مدى اختالط وتفاعل الفرد مع اآلخرينبأن  يتض 
مبعىن أنا هذه النظرية تركز على تأثِّي مجاعة الرفاق على الفرد فإن كانوا إجيابيني , سوياً أو سلوكاً منحرفاً 

كما يرى الباحث , وية معهموإن كانوا منحرفني أو جمرمني فسيجرونه إىل اهلا, فسيؤثرون فيه بشكٍل إجياخ
وضعف , بأن العوامل اليت تشجع على احنراف الفرد من وجهة نظر سذرالند تتلخص يف رفاق السوء

رتباط نظرية سذرالند بالدراسة احلالية من حيث تأثر طالب املدرسة كما يرى الباحث ا, التنشئة األسرية
ورفيق السوء يغو  الطالب , على فعل السلوك احلسنفالرفيق الصاحل يعني الطالب , الثانوية جبماعة الرفاق

 .عن فعل السلوك احلسن وبالتايل احنرافه ورمبا ممارسته للجرمية

 :نظرية فرويد عن الضبط االجتماعي -ب

يشِّي تفسِّي نظرية فرويد للسلوك اإلنساين عامة ومنه السلوك اإلجرامي خاوصة إىل أن هناك وصراعاً عقلياً 
على التوفيق " األنا"فتعمل الذات الشعورية , ا مبا متثله من غرائز ونزعات وميول فطريةيدور يف الذات الدني

فإذا أفلحت جاء , بني الرغبات الصادرة عن شهوات الذات الدنيا وبني أوامر الذات املثالية وقيم اجملتمع
ى اإلنسان إما إىل  وإن أخفقت فسيسع, سلوك اإلنسان متكيفاً ومنسجماً مع ما تتطلبه احلياة االجتماعية

كبت رغباته وميوله وغرائزه يف منطقة الالشعور مما سيحوهلا إىل عقد نفسية ورمبا يتم التعبِّي عنها من 
أو التسامي بالرغبات والشهوات وامليول الفطرية واإلعالء منها وتصعيدها حبيث تتحول , خالل األحالم
 (.86 – 84ص ص , م2074, مساح سامل وآخرون. )إىل أمناط سلوكية

وتشمل " اإليروس"غريزة احلياة وتسمى : وقد أرجع فرويد مجيع أنواع الغرائز إىل غريزتني أساسيتني ومها
وغريزة املوت , غريزة احلب واالستمتاع باحلياة والرتابط وأنواع العالقات اليت يقيمها اإلنسان مع اآلخرين

 املوت والفناء بسبب االنتحار والنزعات وتشمل حل الروابط ورد الكائن احلي إىل" تاناتوس"وتسمى 
, وقد يتواجد هاتان الغريزتان مع بعضهما يف الشخص, السادية جتاه اآلخرين وإيذاء النفس باملخدرات

فمثاًل من يتعاطى املخدرات يتولد لديه استمتاع ولذة باستعماله للمخدرات ويف الوقت نفسه قد يؤد  
 (.27 – 20ص ص , م2077, خالشرنو . )إدمانه للمخدرات إىل موته

بأن النظرية النفسية لفرويد أعلت من قيمة الغرائز والشهوات يف أثرها على نشأة السلوك  يفسر ذلك
يف حني جند بأهنا أغفلت دور العوامل االجتماعية والظروف البيئية احمليطة بالفرد يف , اإلحنرايف واإلجرامي

يرى الباحث بأنه ليس بالضرورة بأن كاًل من يفعل جرمية فهو وأيضاً , حدو  السلوك اإلحنرايف واجلرمية
فقد يكون بسبب إدمانه على املخدرات واخلمور أو بسبب جهله أو بسبب , يعاين من مرض نفسي

كما , اختالطه برفاق السوء وغِّي ذلك من األسباب ذات األثر الكبِّي يف نشأة السلوك اإلحنرايف واإلجرامي
إىل العالج يد وضع عذراً ملن يرتكب اجلرمية بأنه مريض نفسي فبالتايل هو حباجة أن الباحث يرى بأن فرو 
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رتباط نظرية فرويد بالدراسة احلالية من حيث أنا طالب كما يرى الباحث ا, أكثر من حاجته للعقاب
م املدرسة الثانوية ميرون مبرحلة مراهقة ويصاحبها تغِّيات فسيولوجية يف أجسامهم قد تؤثر على حالته

مما جيعل الطالب حباجة للتعبِّي مشاعرهم بتصرفات قد تكون مقبولة أو مرفوضة لدى اجملتمع , النفسية
 .احمليط هبم

 :تعقيب على أبرز األفكار في النظريات السابقة

 :نظرية أفالطون عن الضبط االجتماعي

وعوامل الضبط , األخالقية يف متسك األفراد باملعايِّي املستلهمة من القيم العقلية والقيمنظريته تتمثل 
ألن اإلنسان من وجهة نظر أفالطون يتدرب على اخلِّي , االجتماعي تعتمد على الفالسفة والرتبية والتعليم

يف التفكِّي والتأمل والتأثِّي على  من خالل الرتبية والتعليم أو عن طريق الفالسفة الذين يستخدمون عقوهلم
 .سلوك اآلخرين

 :الجتماعينظرية أرسطو عن الضبط ا

وعوامل , يف متسك األفراد باملعايِّي املستلهمة من القيم العقلية والقيم األخالقية والقانوننظريته تتمثل 
ألن التعليم من وجهة نظر أرسطو ميثل وظيفة , الضبط االجتماعي تعتمد على الدولة والرتبية والتعليم

 .سة األوىل للمواطننيفالدولة كما يراها أرسطو البد أن تكون هي املدر , الدولة

 :نظرية أوغسطين عن الضبط االجتماعي

واليت , يف خضوع أفراد اجملتمع باإلجبار جملموعة من املعايِّي املستلهمة من القانون والقيمنظريته تتمثل 
ومن العوامل اليت تؤثر على الضبط االجتماعي الدين املسيحي الذ  , تتصف بأهنا ذات مصدر ديين وغييب

 .والدولة اليت جترب الناس على اخلضوع هلا, نون من خالل غرس القيم يف أفراد اجملتمعيدعم القا

 :نظرية توماس األكويني عن الضبط االجتماعي

ومن , يف خضوع أفراد اجملتمع جملموعة من املعايِّي املستلهمة من القانون والعقل البشر نظريته تتمثل 
, دين املسيحي الذ  يؤمن به أفراد جمتمعه ويشكل مصدر قوةالعوامل اليت تؤثر على الضبط االجتماعي ال

 .ضع أفراد اجملتمع خضوعاً طوعياً والدولة اليت تستطيع بأنظمتها أن خت
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 :نظرية الفارابي عن الضبط االجتماعي

ملعايِّي املتشكلة من القيم واملثل ذات املصدر الديين ايف خضوع أفراد اجملتمع جملموعة نظريته تتمثل 
ومن العوامل اليت تؤثر على , ورأى الفاراخ بأن الضبط االجتماعي يتحقق بالتوجيه واإلقناع, قالينوالع

 .والقدوة احلسنة, واألخالق, والتعليم, الضبط االجتماعي الدين واحلاكم

 :نظرية ابن خلدون عن الضبط االجتماعي

لة من القيم واملثل والعادات والتقاليد ملعايِّي املتشكمن ايف خضوع أفراد اجملتمع جملموعة نظريته تتمثل 
بأن الضبط االجتماعي يتحقق  ابن خلدونورأى , واألعراف والقانون ذات املصدر الديين واالجتماعي

, عاداتوال, واحلاكم, والقانون, ومن العوامل اليت تؤثر على الضبط االجتماعي الدين, بالتوجيه واإلقناع
 .والتنشئة األسرية

 :بز عن الضبط االجتماعينظرية توماس هو 

ويكون ذلك عن طريق القوة , ملعايِّي املتشكلة من القانونايف خضوع أفراد اجملتمع جملموعة نظريته تتمثل 
فالقانون بالنسبة لتوماس هوبز ال يعتمد على العادات والتقاليد وإمنا ما يأمر به احلاكم وال شيء , واإلجبار
ة والشريرةفالقانون عند توماس هوبز م, غِّي ذلك ومن العوامل اليت تؤثر على الضبط , قياس  لألفعال اخلِّيخ

 .والتنشئة االجتماعية, والدولة, االجتماعي القانون

 :نظرية جان جاك روسو عن الضبط االجتماعي

, ملعايِّي املتشكلة من سلطة الدولة واليت تنبعث من الشعبايف خضوع أفراد اجملتمع جملموعة نظريته تتمثل 
وهذا , فأقام الشعب القانون الذ  يصون حياهتم وملكياهتم, ذلك عن طريق التوجيه واإلقناعويكون 

مبعىن أن هناك قانون واحد يطبق على , القانون ميتاز بصفة العمومية اليت جتعل منه خِّي وصائن حلق الفرد
ومن , ألهواء احلاكم فال ختتلف حدود حقوق األفراد تبعاً الختالف األفراد أو تبعاً , مجيع أفراد اجملتمع

واألجهزة التنفيذية , والدولة, العوامل اليت تؤثر على الضبط االجتماعي سلطة الشعب اليت ُتصدرر القانون
 .للدولة

 :نظرية هيرشي عن الضبط االجتماعي

ت فالقانون مهم لضبط سلوكيا, ملعايِّي املتشكلة من القانونابامتثال أفراد اجملتمع جملموعة نظريته هتتم 
ومن العوامل اليت تؤثر على الضبط االجتماعي القانون الذ  ينبغي على كل فرد اإلميان , االحنراف واجلرمية
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ومدى , ومجاعة الرفاق اليت تؤثر على سلوك الفرد إما أن يكون سوياً أو غِّي سو , مبحتواه وتطبيق ذلك
 .تشرب الفرد للقيم األخالقية عند التنشئة يف األسرة واملدرسة

 :رية ماكس فيبر عن الضبط االجتماعينظ

ومن , ملعايِّي املتشكلة من الفطرة والتقليد والسلطة التشريعيةابامتثال أفراد اجملتمع جملموعة نظريته هتتم 
العوامل اليت تؤثر على الضبط االجتماعي القيم والتقاليد والعادات اليت تتجسد يف السلوك االجتماعي 

كما أن ماكس فيرب يُعلرق أمهية كبِّية على النموذج املثايل , اد يف حياهتم اليوميةالتقليد  اليت متارسه األفر 
والذ  , للسلوك الذ  تتفق فيه الوسائل مع الغايات وهو سلوك يطم  إليه اجملتمع اإلنساين( القدوة)

 .سيشكل الووصول للقدوة كقاعدة مهمة للضبط االجتماعي يف اجملتمع

 :اعينظرية روس عن الضبط االجتم

والسلطة املدنية حبكم أنه عاش يف  ملعايِّي املتشكلة من القانونابامتثال أفراد اجملتمع جملموعة نظريته هتتم 
يف حني أن وسيلتا الضبط الدين والعادات تُعدان بالنسبة إليه أمر شخصي وال , جمتمعات أمريكية وأوربية

السلوك اإلنساين سيجعل  د بأن القانونلذا فهو يؤي ,تفرض على الشخص كما يف اجملتمعات الشرقية
 .الفرد  واالجتماعي منظماً 

 :نظرية مالينوفسكي عن الضبط االجتماعي

على امتثال أفراد اجملتمع للمعايِّي املتشكلة من عادات وتقاليد وأعراف القبيلة والعشِّية ومن نظريته تركز 
هب إىل أن الرجل البدائي كان خيضع للعرف كما أنا مالينوفسكي عارض تلك اآلراء اليت تذ, قانون الدولة

القانون املدين والقانون البدائي اللذان هي وعوامل الضبط االجتماعي , والعادات خضوعاً غريزياً تلقائياً 
 .بهايغرسان بعض القواعد والقيم يف نفوس أفراد اجملتمع لكي يتمسكوا هبا ومن خيالفها فسيتم عق

 :اعيعن الضبط االجتمنظرية سذرالند 

, فقد يكتسب سلوكاً سوياً أو سلوكاً منحرفاً , على مدى اختالط وتفاعل الفرد مع اآلخريننظريته ركزت 
مبعىن أنا هذه النظرية تركز على تأثِّي مجاعة الرفاق على الفرد فإن كانوا إجيابيني فسيؤثرون فيه بشكٍل 

اليت تشجع على احنراف  ومن العوامل, عهمإىل اهلاوية موإن كانوا منحرفني أو جمرمني فسيجرونه , إجياخ
 .الفرد من وجهة نظر سذرالند رفاق السوء وضعف التنشئة األسرية
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  :الضبط االجتماعي 7 - 7

 :التسلسل التاريخي للضبط االجتماعي -9

إال أنه مل يستخدم الضبط االجتماعي  , على الرغم من أنا البحث يف الضبط االجتماعي قدمي جداً 
حيث اتفق علماء االجتماع على التعبِّي عن , أو مفهوم هبذا االسم إال حديثاً يف علم االجتماعكمصطل  

 (.9ص , م7964, اخلشاب. )Social Controlمفهوم الضبط االجتماعي بعبارة 

فنجد بأنا رائد علم االجتماع العرخ عبد الرمحن بن خلدون أشار يف مقدمته إىل الضبط االجتماعي يف 
االجتماع البشر  ضرور  وال بد هلم يف االجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه فهم إما أن  إن"قوله 

ابن ". )يستندوا إيل شرع منزل من عند اهلل يوجب انقيادهم إليه أو إىل سياسة عقلية يوجب انقيادهم إليها
 (.30م, ص 7807, خلدون

الذ  يعد أول من وجه  A. Comteوقد كانت فكرة الضبط االجتماعي موجودة عند أوجست كومت 
كما أشار أوجست كومت إىل الدور الذ  ميكن أن تقوم , األنظار إىل أمهية الدراسة االجتماعية للنظام

 (.21ص , م2077, القريشي. )به العقيدة واألخالق واملعرفة يف تدعيم هذا النظام

مبادئ علم ) كتابه أول من ذكر مصطل  الضبط االجتماعي يف H. Spencerويُعد هربرت سبنسر 
ألهنا , اليت أعتربها أقدم أشكال احلكومة, م عند حديثه عن احلكومة الطقوسية7493يف عام ( االجتماع

ولكنه مل يعِط هذا , يف نظره منظمة للسلوك البشر  عن طريق الكف من ناحية والتوجيه من ناحية أخرى
 (.8 - 3ص ص , م7964, الساعايت. )املصطل  أمهية خاوصة

 Vincentوفنسنت  Smallبدأ مصطل  الضبط االجتماعي يف التداول يف كتابات كالً من مسول  ف
واللذين استقيا ( مقدمة لدراسة اجملتمع)م عندما تطرقا إىل الضبط االجتماعي يف كتابيهما 7498يف عام 

, م7917, عبداللطيف. )L. Wardمصطل  الضبط االجتماعي من الكتابات الفلسفية لليسرت وارد 
 (.4ص 

إىل أْن فـــرض مفهـــوم الضـــبط االجتمـــاعي نفســـه علـــى علـــم االجتمـــاع وعلـــى وجـــه اخلصـــوص يف الواليـــات 
يف كتابـه الشـهِّي  Rossمنذ بداية القرن العشرين عندما استخدمه أول مرة العـامل روس , املتحدة األمريكية

العلوم االجتماعيـة األمريكيـة  وقد استحوذ هذا املفهوم على اهتمام, م7907يف عام " الضبط االجتماعي"
وجمـال تعلــيم منـاذج ثقافيــة , جمـال الدراسـات املتخصصــة يف علـم االحنــراف واجلرميـة: وال سـيما يف جمـالني مهــا

وكانــت ظــاهرة الضــبط , أمريكيــة ألبنــاء املهــاجرين واألقليــات وحتديــد آثــار هــذه النمــاذج يف القــادمني اجلــدد
ومنــذ ظهــور هــذا , "فــق املســالك الفرديــة مــع النســق املعــريف الســائدتوا"االجتمــاعي تطــرح نفســها يف حــدود 
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املفهوم أوصب  عند بعض العلماء هو املفهوم األساسي يف علم االجتماع األمريكي وموضوعاً لعدد كبِّي من 
 (.23-22ص ص , م2003, الفاحل. )الدراسات

يـث أُسـتخدم مضـمونه إال أنـه  فمما سبق يتض  للباحث بأن الضبط االجتماعي كان موجوداً يف السابق ح
ومـن فا أتـى بعـده العـامل , م علـى يـد العـامل هربـرت سبنسـر7493كمصطل  فلم يتم األخذ بـه إال يف عـام 

م فكانت هنا االنطالقة القوية للضـبط 7907يف عام " الضبط االجتماعي"روس والذ  ألف كتاباً مبسمى 
وتعـداد وسـائله الـيت عـن طريقهـا يتحقـق الضـبط , جملتمـعمـن تبيـني أثـره علـى سـلوك األفـراد يف ا, االجتماعي
 .وتوضي  دور مؤسسات اجملتمع يف تعزيز الضبط االجتماعي, االجتماعي

 :مفهوم الضبط االجتماعي -7

 :خيتلف مفهوم الضبط االجتماعي من جمتمع إىل جمتمع آخر لسببني مها

خيتلف عما  (ا يف الواليات املتحدة األمريكيةكم) ما يتم قصده بالضبط االجتماعي يف اللغة اإلجنليزية -7
ففي اللغة  ,(وروسيا, وأملانيا ,كما يف فرنسا)األخرى  يتم قصده بالضبط االجتماعي يف اللغة األوربية

أما يف اللغة األوربية , اإلجنليزية يقصد بالضبط االجتماعي النفوذ والقوة والتسلط والسلطة واملقدرة الفذة
 .تماعي اإلشراف واملراقبة والتقصي واملتابعةفيقصد بالضبط االج

, يف اجملتمعات املتطورة يكون القانون ورجال الشرطة واحلكام والقضاة هم املمثلني للضبط االجتماعي -2
بعكس اجملتمعات املتخلفة واليت تكون فيها القيم والتقاليد ورجال الدين واحملافظني هم املمثلني للضبط 

 (.24ص , م2006, العمر. )االجتماعي

كما أنه خيتلف مفهوم الضبط االجتماعي عند علماء علم االجتماع بسبب اختالف النظريات 
والدور الذ  تعطيه تلك النظريات لذلك املفهوم يف منظومة املفاهيم , االجتماعية املفسرة للسلوك اإلنساين

 (.23ص , م2003, الفاحل. )االجتماعية

وجد الباحث بأن , لضبط االجتماعيا دد كبِّي من األدبيات يف جمالعفبعد قراءة ومتحيص الباحث يف 
 :مفهوم الضبط االجتماعي له أربعة جوانب وهي

 :مفهوم الضبط االجتماعي لغوياً : أوالً 

: وَرُجل  َضاِبط  أ , َضَبَط الَشيء أ  َحِفَظُه باحَلْزِم وبابُُه َضَربَ "جاء يف معجم خمتار الصحاح بأن  -7
 (.48ص , م2004, لراز ا". )َحازِم  
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ورُجل  ومجل  , َحِفظَُه باحَلْزمِ : ضبط َضَبَطُه َضْبطاً وَضباطةً "كما جاء معجم القاموس احمليط بأن   -2
 (.963ص , م2004, الفِّيوزآباد ". )وأْضَبُط أ  يعمُل بيَدْيِه مجيعاً وهي ضبطاء, قو   شديد  : ضاِبط  

 :يسمفهوم الضبط االجتماعي في القوام: ثانياً 
خمتلف القوى اليت ميارسها اجملتمع "جاء يف معجم العلوم االجتماعية بأن الضبط االجتماعي هو  -7

, واحلفاظ على قيمه ومواوصفاته, للتأثِّي على أفراده من عرف وتقاليد وأجهزة يستعني هبا على محاية مقوماته
فينطو  مفهوم الضبط على , لتمردويقاوم هبا ما عسى أن يتطرق إىل عوامل االحنراف ومظاهر العصيان وا

وعلى كيفية تقبل األفراد وفئات اجملتمع للطرق واألساليب اليت يتم , تقرير عالقة الفرد والنظام االجتماعي
 (.341ص , م7914, مدكور". )هبا هذا الضبط

عبارة عن تلك "كما جاء يف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية تعريف الضبط االجتماعي بأنه   -2
لرقابة , لعمليات أو اإلجراءات املقصودة وغِّي املقصودة اليت يتخذها اجملتمع ما أو جزء من هذا اجملتمعا

ويناط الضبط , سلوك األفراد فيه والتأكد من أهنم يتصرفون وفق معايِّي والقيم أو النظم اليت رمست هلم
أما يف اجملتمعات التقليدية فتلعب , ناالجتماعي يف اجملتمع احلديث بالرأ  العام واحلكومة عن طريق القانو 

ص , م7911, بدو ". )األمناط االجتماعية كالعادات الشعبية واألعراف دوراً كبِّياً يف الضبط االجتماعي
343.) 

 :مفهوم الضبط االجتماعي عند علماء علم االجتماع: ثالثاً 

 :  فئات وهيإىل ثال مفهوم الضبط االجتماعي عند علماء علم االجتماع وسيتم تصنيفه

 :تعريفات واقعية -9

  :تعريف روس -أ

م بأنه 7907الذ  وصدر يف عام ( الضبط االجتماعي)عرف روس الضبط االجتماعي يف مقدمة كتابه 
ومن , "سيطرة اجتماعية مقصودة وهادفة هلا قوة دفاعية ال يستهان هبا يف إحدا  االستقرار يف اجملتمعات"

بطرق خمتلفة فتارًة يستخدمها مبضمون " سيطرة"أنه استخدم كلمة املالحظ يف تعريف العامل روس ب
وتارًة , سيكولوجي عندما يتحد  عن غرائز االجتماع واملشاركة الوجدانية والعدالة واإلحساس العضو 

ة اليت تستمد منها وسائل  ثانية يستخدمها مبضمون أخالقي معيار  عندما يتكلم عن الطبيعة البشرية اخلِّيخ
وتارًة ثالثة يستخدمها مبضمون اجتماعي عندما يتكلم عن القانون والدين والرأ  , عليتها وقوهتاالضبط فا

 (.38 – 33ص ص , م2077, القريشي. )العام والرتبية والعادات
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ذلك بأن العامل روس استبعد التأثِّي االجتماعي غِّي املباشر أو الالإراد  على أفراد اجملتمع لتحقيق  يفسر
يف حني جند بأنه ركز على جانب القوة والسيطرة االجتماعية على أفراد اجملتمع لتحقيق , قراراألمن واالست

 .األمن واالستقرار

 :تعريف سمنر –ب 

ما متارسه "م بأنه 7906الذ  نشر يف عام ( الطرق الشعبية)عرف مسنر الضبط االجتماعي يف كتابه 
الحظ من تعريف العامل مسنر اعتباره بأن عادات وي, "العادات الشعبية واألعراف من أثر على اجملتمع

وجترب الفرد على االمتثال هلا على الرغم من , اجملتمع وأعرافه هي اليت تصب  منظمة وملزمة لألجيال املقبلة
 (.749ص , م2003, الفاحل. )أهنا ال تعتمد على أ  سلطة أو تتصل بأ  هيئة رمسية

يف حني جند بأنه ركز على , ون والقيم والرأ  العام يف ضبط اجملتمعبأن العامل مسنر استبعد أثر القان يتض 
 .جانيب العادات واألعراف يف ضبط اجملتمع

 :تعريف بارك وبرجس –ج 

م 7927الذ  نشر يف عام ( مقدمة يف علم االجتماع)عرف بارك وبرجس الضبط االجتماعي يف كتاهبما 
عمليات االجتماعية التوافق والتكيف واللغة واالتصال ويقصد بال" تدخل يف العمليات االجتماعية"بأنه 
يتحول اجملتمع احمللي تدرجيياً , وعندما تقوم هذه العمليات االجتماعية بوظائفها على هذا النحو, الثقايف

كما أكدا بأن مجيع , إىل جمتمع كبِّي ومن ف تتطور بعض وصور الضبط االجتماعي التلقائية املوجودة فيه
وقد ربط العلماء يف هذه الفرتة , الجتماع تتجه لتكون مسائل يف الضبط االجتماعيموضوعات علم ا

الزمنية بني الضبط االجتماعي بصوره ومضامينه املختلفة وبني التنظيم االجتماعي باعتبار أن الضبط 
كما ربط العلماء أيضاً بني الضبط االجتماعي واملشكالت , االجتماعي نتاج للتنظيم االجتماعي

جتماعية حيث نظروا إىل الضبط االجتماعي كأداة لربط حتليالت علم االجتماع بقضايا السياسة اال
 (.38ص , م2008, الصاحل. )االجتماعية والتعامل مع قضايا االحنراف واجلرائم

بأن الضبط االجتماعي يف نظر العاملني بارك وبرجس يعتمد على التدخل يف العمليات  يفسر ذلك
لضبط وبأن التنظيم االجتماعي يقود إىل ا, ضبطاً تلقائياً من ذوات أفراد اجملتمع االجتماعية وليس

 .اجملتمعشكالت حجم ماالجتماعي والذ  سيحد من 
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 :تعريفات سيكولوجية -7

 :تعريف لملي -أ

جمموعة من احليل النفسية اليت تستهدف الضغط النفسي الذ  ميكن "عرف مللي الضبط االجتماعي بأنه 
وتعمل الرموز اإلنسانية على إبراز , يف مقابل استخدام منهج القوة الفيزيقية, أنه منهج رمز  إنساينووصفه ب
ومعىن ذلك بأن العامل مللي , "وتووصيل األفكار ودفع النشاط لدى اآلخرين, وتكوين االجتاهات, املشاعر

لبشر  سواء بطريقة مقصودة أم حيدد مفهوم الضبط االجتماعي يف تلك اآلليات الرمزية اليت طورها اجلنس ا
وتتمثل , غِّي مقصودة إلحدا  الضغط النفسي دون اللجوء إىل العقاب الفيزيقي مهما كانت وصوره

التعبِّيات واإلشارات اليت تعمل على تووصيل فكرة , االنفعاالت, السخرية, اللوم, األساليب الرمزية يف املدح
 (.797ص , م7999, الرشدان. )أو عاطفة

بأن الضبط االجتماعي لدى العامل مللي يركز على جانيب الضبط االجتماعي  لتعريف يتض من هذا ا
واللذان يعتمدان على جمموعة من الطرق واألساليب اليت تشجع األفراد على التمسك , اإلجياخ والسليب

يب اليت يتم أو جمموعة من الطرق واألسال, (ضبط اجتماعي إجياخ)بالقيم واملعايِّي املقبولة اجتماعياً 
 (.ضبط اجتماعي سليب)إيقاعها على األفراد الذين خيرجون عن القيم واملعايِّي املقبولة اجتماعياً 

 :تعريف برنارد –ب 

جمموعة من العمليات اليت عن طريقها متارس املنبهات وظائفها على "عرف برنارد الضبط االجتماعي بأنه  
ويالحظ بأن , " استجابات تسهم يف مواقف التكيفف تؤد  إىل, شخص معني أو جموعة من األشخاص

فالضبط يؤد  إىل , العامل برنارد استخدم مصطلحات علم النفس ليحدد مفهوم الضبط االجتماعي
, القريشي. )استجابة لدى فرد أو مجاعة معينة تساعد بدورها على إحدا  عمليات التكيف والتوافق

 (.34ص , م2077

د يرى بأن تأقلم وتكيف الفرد يف اجملتمع يعتمد على مدى استجابته وتفاعله مع بأن العامل برنار  يفسر ذلك
 . وسائل الضبط يف اجملتمع

 :تعريفات مثالية -4

 :تعريف كولي -أ

فكاًل منهما يضبط اآلخر من , عالقة متبادلة بني الفرد واجملتمع"يرى كويل بأن الضبط االجتماعي هو 
فقد شرح كويل يف تعريفه كيف أن الفرد يعد عضواً من , "ج االجتماعيأجل محاية وجوده وبقائه يف النسي
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مما جيعل هذه , اجملتمع من خالل انتمائه إىل مجاعات وتنظيمات اجتماعية رمسية وعرفية تقوم بضبط سلوكه
, العمر. )اجلماعات والتنظيمات االجتماعية تكون عوناً للضبط االجتماعي يف أداء عمليته الضبطية

 (.37ص , م2006

بأن العامل كويل قد عربخ عن تصوير الشعور اجلمعي الناتج عن شعور اجلماعة اليت ينتمي إليها الفرد  يتض 
مما جيعل هلذا الفرد وصوتاً سيتحد مع أوصوات ألفراد آخرين ليكونون وصوت اجلماعة  , يف سلوكه وتصرفاته

 .تمعومن هنا يتبلور لنا مفهوم الضبط االجتماعي يف داخل اجمل, ككل

 :تعريف النديز –ب 

كيف يقوم اجملتمع بإلزام أعضاؤه بقبول أنساق "يرى النديز بأن الضبط االجتماعي يُعىن أساساً بفهم 
واملسألة األساسية لدى النديز هي كيف يستمر , "وكيف يلزمهم باالمتثال هلذه األنساق, التنظيم فيه

يؤكد النديز على الطريقة اليت جتعل الفرد يتالءم مع و , النظام االجتماعي وكيف يبقى ويدوم اجملتمع نفسه
والطريقة اليت تؤثر فيها املؤثرات االجتماعية على الفرد ليقوم بضبط نفسه أكثر من , اإلطار االجتماعي

 (.23ص , م2008, الصاحل. )تركيزه على حتليل إطار التنظيم يف اجملتمع

لعامل النديز هو توجيه للطاقة االجتماعية حنو هدف بأن الضبط االجتماعي لدى ا من هذا التعريف يتض 
 .مثايل باالمتثال بالقيم واملعايِّي املقبولة يف اجملتمع

 :مفهوم الضبط االجتماعي في ضوء الدراسات السابقة: رابعاً 

جمموعة : "بأنه( اإلسالم والضبط االجتماعي)عرفت سلوى سليم الضبط االجتماعي يف دراستها عن  -7
واليت تضبط سلوك الفرد من خالل جمموعة , الرمسية وغِّي الرمسية املنظمة لسلوك اإلنساين من القواعد

القواعد الدينية والقانونية والقواعد املتوارثة األخرى من عادات وتقاليد وأعراف سائدة يف اجملتمع واليت حتدد 
 (.796ص , هـ7806, سلوى سليم) ".أمناط السلوك املقبول وغِّي املقبول اجتماعياً 

بأن الضبط ( الضبط االجتماعي مفهومه وأبعاده والعوامل احملددة له)يرى سليمان الفاحل يف دراسته  -2
مفهوم عام وشائع لدى غالبية دارسي الضبط االجتماعي وعلمائه : يشتمل على مفهومني مها"االجتماعي 

اجملتمع سواًء عن طريق القوة أو عن  ويقصد به عوامل الضبط االجتماعي اليت تتميز باوصية التأثِّي يف أفراد
كما أنا للضبط االجتماعي مفهوماً خاوصاً ويقصد به النتيجة اليت حتققها تلك العوامل من , طريق اإلقناع

وأنا عملية االمتثال هي اجلانب الديناميكي يف عملية الضبط , امتثال األفراد للمعايِّي السائدة يف اجملتمع
, الفاحل". )ال يؤد  الضبط وظيفته األساسية وهي احلفاظ على النظام يف اجملتمعاالجتماعي واليت بدوهنا 

 (.33 – 32ص ص , م2003
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سيطرة اجتماعية مقصودة وهادفة "بأنا الضبط االجتماعي هو  Rossويؤيد الباحث ما ذهب إليه روس 
يتووصل الباحث إىل تعريف فمما سبق , "هلا قوة دفاعية ال يستهان هبا يف إحدا  االستقرار يف اجملتمعات

دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي )ملفهوم الضبط االجتماعي يتناسب مع عنوان البحث 
جمموعة من اآلليات والعمليات اليت تقوم "فالضبط االجتماعي هو ( لدى الطالب يف ضوء اخلربات العاملية

لزامهم باألنظمة واللوائ  والقوانني اليت حتكم اجملتمع هبا املدرسة الثانوية هبدف تنظيم سلوك الطالب وإ
مما يساهم يف حتقيق أمن واستقرار اجملتمع  ( خارج املدرسة)ومنه إىل اجملتمع األكرب ( داخل املدرسة)األوصغر 
 ."ككل

 :أهداف الضبط االجتماعي -4

 :ميكن أن حندد أهداف الضبط االجتماعي مبا يلي

عية عندما حتصل بعض االضطرابات والفوضى اليت تؤثر على أدائها التدخل يف النظم االجتما -7
أو نتيجة , أو لعدم قدرهتا على إشباع احلاجات الضرورية واالجتماعية والروحية لألفراد, لوظائفها االعتيادية

 .النتشار األمراض االجتماعية كاجلرمية والبطالة واألمية

فتخضع إشباع احلاجات األساسية لألفراد , ون االجتماعييرتكز الضبط االجتماعي أساساً على القان -2
 .عن طريق عوامل الضبط االجتماعي من عادات وتقاليد وقوانني وضعية

فهو وسيلة يستخدمها اجملتمع إلجبار أفراده على , الضبط االجتماعي عادًة ما يكون هدفاً ووسيلة -3
ص ص , م7999, الرشدان. )ن البيئة االجتماعيةاالمتثال للمعايِّي االجتماعية ووصواًل لتحقيق هدف تواز 

794 – 796.) 

, يتجسد اهلدف األمسى للضبط االجتماعي يف حتقيق املواءمة بني املصاحل الفردية واملصاحل االجتماعية -8
 .وبدون حتقيق هذا اهلدف ال ميكن ضمان استقرار اجملتمع

وغِّي املقبولة وفقاً لقيم وعادات وقوانني يهدف الضبط االجتماعي إىل حتديد السلوكيات املقبولة  -4
 .اجملتمع

يهدف الضبط االجتماعي إىل تنشيط األجهزة واملنظمات الثقافية واملؤسسات اإلنتاجية على حنٍو  -6
 60ص ص , م2008, الصاحل. )يسهم يف حتقيق األهداف التنموية واالقتصادية واالجتماعية واحلضارية

– 67.) 
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كما أنه , بأنه يقي أفراد اجملتمع من الوقوع يف اخلطأأهداف الضبط االجتماعي  ويرى الباحث بأنا أهم
بأن يكون سلوك الفرد متوافقاً مع قيم ومعايِّي , حتقيق االمتثال للقيم واملعايِّي املقبولة يف اجملتمع علىكز ر ي

 .ىل استقرار واستمرار هذا اجملتمعمما يؤد  إ, اجملتمع املتفق عليها لتنظيم السلوك

 :أهمية الضبط االجتماعي -3

موضوع الضبط االجتماعي موقعاً مهماً يف دراسات علم االجتماع من خالل اهتمامها بدراسة النظم  نال
وبيان دورها يف ضبط سلوك أفراد اجملتمع مبا يسهم يف حتقيق هدف التوازن داخل , واألنساق االجتماعية

 :االجتماعي على النحو التايلوميكن حتديد أمهية الضبط , البناء االجتماعي

فالدين فضاًل عن احملافظة , وظائف اجتماعية مهمة -وهو أقوى الضوابط االجتماعية-يؤد  الدين  -7
على النظام واالنسجام االجتماعي فهو يقو  الرابطة االجتماعية ويشعر اجملتمع بوحدته اخلاوصة من خالل 

فتصب  , ات الدينية وامتثال لألوامر والضوابط والنواهي اإلهليةاحتاد العقيدة واشرتاك يف املمارسات واملناسب
 (.46ص , م2008, الصاحل. )الضوابط الدينية هلا قوة إلزامية

لكونه ميارس نوعاً من الرقابة , أدرك ابن خلدون الدور الذ  يؤديه الدين يف عملية الضبط االجتماعي -2
لعلن, وهذا ما مييز الدين عن القانون, فالفرد ميتثل للمعايِّي على سلوك الناس, ومتتد هذه الرقابة يف السر وا

. اليت يفرضها الدين واليت حتدد الثواب والعقاب جلميع األفعال والتصرفات اليت يؤديها أو ميتنع عنها
 (.42م, ص 2002السامل, )

لرمسية وغِّي يكشف الضبط االجتماعي عن دور النظم االجتماعية واجلماعات االجتماعية واهليئات ا -3
 .الرمسية يف ضبط اجملتمع

يساعد موضوع الضبط االجتماعي على فهم اجملتمع واستيعاب أبنيته ووظائفها والعوامل اليت تقود إىل  -8
 .تغِّيه

وهي , يلقي موضوع الضبط االجتماعي األضواء على أهم العوامل اليت تؤثر يف سلوك األفراد -4
ملعتمدة داخل نطاق اجملتمع الواحد ويف اجملتمعات املختلفة مما يساعد األساليب النظامية وغِّي النظامية ا

 .الباحثني يف دراسة وفهم تلك اجملتمعات

يساعد موضوع الضبط االجتماعي يف التعرف على وسائل تدعيم االمتثال ومواجهة السلوك املنحرف  -6
 (.84ص , م2077, القريشي. )عقبل أو بعد وقوعه مما يؤد  إىل إجياد حالة من التوازن داخل اجملتم
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فهي وسيلة تدعيم , يُعد الضبط االجتماعي ضرورياً لتنظيم معامالت وعالقات األفراد بعضهم ببعض -1
 .النظام والقضاء على الفوضى واجلنوح يف اجلماعة

من عناوصر الضبط االجتماعي وهو ركيزة من ركائز  لوقوع يف اجلرميةيعترب التخطيط الوقائي من ا -4
فعدم ترسيخ القيم األخالقية وعدم التفهم الصحي  للقواعد الدينية اليت تعترب من , تخطيط األخالقيال

ويعترب التخطيط األخالقي ركيزة أساسية لسياسة , أوقى الضوابط االجتماعية تعترب من مسببات اجلرمية
 .الدفاع االجتماعي وضبط سلوك من لديهم استعداد للسلوك اإلجرامي

, ضبط االجتماعي على استمرار ونقل احلكمة املرتاكمة من الناس املتوفني منذ زمن طويليعمل ال -9
وهذه احلكمة متضمنة يف القواعد واملعايِّي , وذلك من خالل األمناط الثقافية املتوارثة جياًل عن جيل
 .السلوكية اليت تعترب أساس عملية الضبط االجتماعي

لسلوكية وأمناط احلياة اليت تعترب أساس عملية الضبط االجتماعي ميكن من خالل القيم واملعايِّي ا -70
 .توقع السلوك االجتماعي باعتبار أن هذا السلوك يتم وفق قواعد وأمناط حمددة

ففي كل مجاعة , إن وظيفة الضبط االجتماعي األساسية هي حتديد نطاق السلوك املقبول يف اجملتمع -77
وهناك تصرفات ال يسم  هبا اجملتمع أثناء , يف إجناز دوره االجتماعي توجد مقاييس مطلوبة يراعيها الفرد
 (.13 – 64ص ص , م2008, الصاحل. )تأدية األفراد ألدوارهم االجتماعية

يعمل الضبط االجتماعي على حتقيق االمتثال ملعايِّي وقيم اجلماعة االجتماعية لكي يشعرون أفرادها  -72
 .م مشرتك أعظمبشعور مجعي واحد جيمع بينهم كقاس

حيافظ الضبط االجتماعي على درجة عالية من التضامن االجتماعي بني أفراد اجلماعة االجتماعية  -73
 .من أجل دوامها وبقائها

وهذا يدعونا , يدعم الضبط االجتماعي أوصحاب املواقع العليا ممن ميلكون سلطة ونفوذاً اجتماعياً  -78
لدعم مشروعية ( العرفية والقانونية)دمون وسائل الضبط االجتماعي للقول بأن أفراد السلطة احلاكمة يستخ

 .حكمهم الفئو  داخل جمتمعهم

 .يعزز الضبط االجتماعي من احرتام احلق العام واحلق اخلاص والنظام االجتماعي -74

يساعد الضبط االجتماعي على إعالء السلوك االجتماعي لدرجة عالية من االلتزام بالقرارات  -76
 .عيةاجلم

 .مينع الضبط االجتماعي التجاوزات واخلروقات الفردية كما أنه يعاقب مقرتفيها -71
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 .يساعد الضبط االجتماعي على حتقيق األمن االجتماعي -74

 (.87ص , م2006, العمر. )ُيسهم الضبط االجتماعي يف إقامة العدالة بني الناس -79

من حيدد له املعايِّي واحلدود املقبولة يف اجملتمع لكي ميتثل ومما سبق يتض  للباحث بأنا اإلنسان حباجة إىل 
فاإلنسان لديه غرائز للخِّي وغرائز للشر وإذا مل يتم ضبط غرائز الشر لديه وإال فإن , سلوكه يف مسارها

ومن , كما يرى الباحث بأنا كل جمتمع يوجد به آليات للضبط االجتماعي, اجملتمع سيكون مهدداً بالدمار
مما يؤد  إىل حتقيق األمن , ذه اآلليات يتكون يف كل جمتمع جهاز يضبط سلوك األفراد يف اجملتمعجمموع ه

 . ومن ذلك نصل إىل نتيجة تدل على أمهية وجود الضبط االجتماعي يف اجملتمعات, واالستقرار يف اجملتمع

 :أنواع الضبط االجتماعي -5

الباحث بأنا علماء االجتماع اختلفوا يف حتديد أنواع بعد قراءة وتدقيق يف مراجع الضبط االجتماعي وجد 
ويرتبط تصنيف أنواع الضبط االجتماعي , الضبط االجتماعي كما اختلفوا يف تعريف الضبط االجتماعي

 :وفيما يلي عرض ألبرز أنواع الضبط االجتماعي وهي, وفقاً لوسائل الضبط االجتماعي ومضمونه وأهدافه

 :الضبط الداخلي -9

الضبط الداخلي لدى الفرد من خالل تدوين املعايِّي يف ضمِّي الفرد ومشاعره ووجدانه عرب التنشئة  يتكون
وغايتها جعل األفراد حاملني لدوافع ذاتية تساعدهم على التصرف االجتماعي , األسرية والدينية واملدرسية

ويربز هذا , يف اجملتمعأ  يكون سلوك الفرد مشاهباً لسلوك اجلمع العام السائد , وكأهنم شخص واحد
وإذا حصل احنراف عن هذه , الضبط الداخلي يف داخل الفرد وليس بسبب اخلوف من عقوبة خارجية

املعايِّي والقيم اليت مت غرسها يف ال شعوره عن طريق التنشئة األسرية فإن ذلك يرجع إىل خضوعه لضغوط 
 (.84 - 81ص ص , م2006, لعمرا. )خارجية استجاب هلا فجعلته منحرفاً عن ضوابطه الداخلية

قدرة الفرد على إدارة تصرفاته وأفكاره ومشاعره بأساليب "بأن الضبط الداخلي هو  (هناء الرقيب)وترى 
 (.74ص , م2077, هناء الرقيب". )مرنة ومتكيفة عرب مواقف وسياقات اجتماعية وطبيعية متنوعة

السيطرة اليت ميارسها "ه إنا الضبط الداخلي هو للضبط الداخلي تفسِّياً يف قاموسه بقول (الصاحل)ويضع 
الفرد على مشاعره ودوافعه وأفعاله عندما يكون قادراً على التحكم هبا وتوجيهها وفقاً إلرادته كما يتسىن له 

 (.784ص , 7999, الصاحل". )أن يدرس عواقبها ويتحسب للمضاعفات اليت قد تنجم عنها

وهو ذلك الضبط الذ  ( بالضبط غِّي املباشر)ُيسمى أيضاً ( خليالضبط الدا)بأن  (الصاحل)كما يرى 
وتتمثل يف الطرق الشعبية والعادات االجتماعية , مصدر مبهم غِّي حمدد وغِّي إراد  نيستمد قوته م
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وباوصة يف اجملتمعات العشائرية , والتقاليد واألعراف مبا متارسه من سطوة وسلطان على األفراد واجلماعات
. ا تنعكس فيما يسود البيئة الثقافية احلضارية من قيم اجتماعية ودينية وأخالقية ومعايِّي سلوكيةوالبدائية كم

 (.94 – 91ص ص , م2008, الصاحل)

وتتحقق السيطرة فيه عن طريق , بأن الضبط الداخلي هو الذ  ينبع من داخل الفرد من هذا العرض يتض 
ة والتنشئة األسرية والعادات والتقاليد واألعراف اليت ترىب مصدر غِّي إراد  من خالل الدين والقيم األخالقي

 فإذا كان, عليها الفرد منذ نعومة أظفاره لتصب  مصدراً مهماً له لِّيجع إليها قبل أن يفعل أ  سلوك
 .جنب فعلهذا مل يكن مطمئناً له فإنه سيتوإ, بادر لفعلهمطمئناً هلذا السلوك فإنه سي

 :الضبط الخارجي  -7

لضبط اخلارجي يف القوانني والتشريعات اليت تضعها اجملتمعات احلديثة لتنظيم العالقة بني األفراد يتمثل ا
وتتوىل اجلهات الرمسية للدولة مهمة تطبيق هذه القوانني واللوائ , ويتعرض من خيالفها لعقاب , واجلماعات

وكلما كربت , جتماعيوأهم املؤسسات اليت تستخدم هذه الضوابط احلكومة والضمان اال, اجملتمع
اجملتمعات وتقدمت عالقات أفرادها, اعتمدت على الوسائل الرمسية كوسائل مهمة للحفاظ على األمن 

 (.87ص , م7991األخرس, . ) فيها

وهو الذ  تتحقق السيطرة االجتماعية فيه عن طريق ( بالضبط املباشر)أيضاً ( الضبط اخلارجي)وُيسمى 
ومن خالل املنظمات واملؤسسات واهليئات والوكاالت , واللوائ  املكتوبة األنظمة والقوانني املوضوعة

ص , م2008, الصاحل. )االجتماعية املتخصصة كالنقابات واملؤسسات والتنظيمات السياسية واالقتصادية
91.) 

وتتحقق السيطرة فيه على سلوكيات أفراد , ذلك بأن الضبط اخلارجي هو الذ  ينبع من اجملتمع يفسر
تمع عن طريق األنظمة والقوانني واللوائ  من خالل املؤسسات واهليئات كالشرطة والقضاء وهيئة األمر اجمل

, مستقراً  فإذا كان سلوك الفرد متوافقاً مع األنظمة والقوانني فإنه سيكون آمناً , باملعروف والنهي عن املنكر
 .على ذلك وإذا مل يكن سلوكه متوافقاً مع األنظمة والقوانني فإنه سيعاقب

 :الضبط الرسمي -4

عبارة عن ضغوط متارس على األفراد لكي يكونوا متماثلني أو بأنه الضبط الرمسي ميكن التعبِّي عن 
وعادًة ما تكون هذه الضغوط على شكل عقوبات اجتماعية رمسية من ِقبل وكاالت , متشاهبني يف سلوكهم

وبذات الوقت , بية مثل الشرطة والسجن واحملاكموجهات متخصصة فيها مينحها اجملتمع هذه الوظيفة العقا
ميلك اجملتمع لوائ  وقوانني ومعايِّي تنظيمية مكتوبة تكافئ كل عضو يف هذه التنظيمات عند التزامه هبا 
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 – 13ص ص , م2006, العمر. )اواحرتامه هلا وتعاقب كل من يكسرها أو خيرتقها أو ال يتماثل معه
18.) 

أ  اجلزاءات اإلجيابية مثل )طة والقوانني والقواعد واللوائ  اليت حتدد املكافآت السل ويتضمن الضبط الرمسي
أ  )وكذلك اليت حتدد العقوبات , (الدرجات والشهادات العلمية واجلوائز وامليداليات واملكافآت املادية
 (.93ص , م2008, الصاحل(. )اجلزاءات السلبية املنظمة اليت تتمثل يف اإلعدام أو السجن أو النفي

من خالل , بأن الضبط الرمسي هو الذ  يضعه اجملتمع لفرض نوع من السيطرة اهلادفة على األفراد يتض 
فإذا كان سلوك الفرد متوافقاً , األجهزة احلكومية كالشرطة والقضاء وهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

, متوافقاً مع األنظمة والقوانني فإنه سيعاقب وإذا مل يكن سلوكه, مع األنظمة والقوانني فإنه سيكون آمناً 
 .فهو يف وظائفه مشابه كثِّياً للضبط اخلارجي

 :الضبط غير الرسمي -3

وتظهر وسائل هذا النوع من , يف وصور خمتلفة ال تعتمد على العنف والقوةالضبط غِّي الرمسي يتجلى 
لغيبة والثرثرة وإطالقه الشائعات إىل إثارة الضبط بصورة تلقائية وترتاوح الوسائل من التهكم والسخرية إىل ا

وهذه الوسائل حتقق أهدافها متاماً يف اجملتمعات , الفنت والفضائ  إىل عزل الفرد أو نبذه من اجملتمع
حىت يشعر , التقليدية الصغِّية اليت يقوم التماسك االجتماعي فيها على أساس العالقات الشخصية املباشرة

, أبو زيد. )وفاعليتها فيحاول االمتثال وفقاً ألمناط السلوك املقررة اجتماعياً  الفرد بقسوة هذه الوسائل
 (.824ص , م2077

لذا فهو , ذلك بأن الضبط غِّي الرمسي هو الذ  يتم عن طريق ضوابط متعارف عليها يف كل جمتمع يفسر
, والتقاليد واألعراف ال ينفذ عن طريق األجهزة احلكومية بل عن طريق الدين والقيم األخالقية والعادات

, وهلا تأثِّي  بالغ على حياة وسلوك األفراد يف اجملتمع, واليت تُعد من وسائل الضبط االجتماعي غِّي الرمسية
فإذا كان سلوك الفرد متوافقاً مع الدين والقيم , ومن تلك اجملتمعات اليت تعتمد عليها اجملتمع السعود 

وإذا مل يكن سلوكه متوافقاً مع الدين والقيم , فإنه سيكون آمناً  األخالقية والعادات والتقاليد واألعراف
 .األخالقية والعادات والتقاليد واألعراف فإنه سيعاقب بالسخرية والنبذ والقطيعة

 :الضبط اإليجابي -5

ويتم تدعيم هذا النوع من الضبط عن طريق , على دافعية الفرد اإلجيابية لالمتثالالضبط اإلجياخ يعتمد 
كما تعتمد وصورة , كافآت اليت تتفاوت من املن  املادية امللموسة إىل االستحسان والتأييد االجتماعيامل

الضبط االجتماعي اإلجياخ على استدماج الفرد للمعايِّي االجتماعية والقيم وتوقعات الدور من خالل 
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املعيار االجتماعي لذلك يعترب  ألنه يعتقد يف وصدق, عملية التنشئة االجتماعية مما يدفع الفرد إىل االمتثال
استدماج القيم واملعايِّي االجتماعية عن طريق أعضاء اجملتمع ضرورياً الستقراره وميكن أن تكون وصور هذا 

 (.879ص , م7919, غيث. )الضبط رمسية أو غِّي رمسية

على التمسك بأن الضبط اإلجياخ هو جمموعة من األساليب اإلجيابية اليت تقود األفراد وتشجعهم  يتض 
 .كالثناء واجلوائز والدرجات وشهادات الشكر والتقدير وامليداليات وحنوها, بالقيم واملعايِّي املقبولة اجتماعياً 

 :الضبط السلبي -6

مثل القوانني اليت تتضمن اإلعدام أو السجن أو الغرامة , على العقاب أو التهديد به يركز الضبط السليب
وميكن , ل خمالفتها عقوبة السخرية واالستهجان االجتماعي أو نبذ اجلماعة لهوالعادات الشعبية اليت يتحم

ويعترب هذا النوع من الضبط مفروضاً ألن , أن تكون وصور الضبط االجتماعي السليب رمسية أو غِّي رمسية
 (.92ص , م2008, الصاحل. )الفرد ميتثل لتجنب النتائج غِّي املرغوبة إذا حاول خرقها أو انتهاكها

ذلك بأن الضبط السليب هو جمموعة من الطرق واألساليب السلبية اليت يتم إيقاعها على األفراد  سريف
 .كالتهديد والعقوبة والسجن والضرب واملنع وحنوها, الذين خيرجون على القيم واملعايِّي املقبولة اجتماعياً 

 (:ضبط القوة) ةضبط السلط -2

الجتماعي من خالل فكرة القوة أو السلطة موضوع الضبط ا Max Weberيرب فتناول ماكس 
وقد , ويرى بأن السلطة هي قدرة الشخص على فرض إرادته على سلوك األشخاص اآلخرين, والبِّيوقراطية

ومييز , أبدى اهتماماً خاوصاً بنوع معني من القوة وهي السلطة اليت تعترب عالقة قوة بني احلاكم واحملكوم
 :لسلطة وهيماكس ويرب بني ثالثة أنواع من ا

 (:القانونية)السلطة العقلية  -أ

ويتوىل الشخص أو اجلماعة , تعتمد السلطة العقلية على القواعد واملعايِّي اليت هلا وصفة عقلية ومنطقية
 .السلطة بناًء على معايِّي موضوعية وخيضعون أنفسهم هلذه املعايِّي الالشخصية

 (:الكارزمية)السلطة الملهمة  -ب

وشرعية السلطة هنا ال , ارزمية على االعتقاد بقدرات وخصائص القائد غِّي العاديةتعتمد السلطة الك
 .تعتمد على أساس عقلي أو منطقي وإمنا تستند إىل أساس عقائد 

 



53 

 

 :السلطة التقليدية -ج

باعتبارها حتدد وصاحب السلطة يف اجلماعة أو , تعتمد السلطة التقليدية على أساس اإلميان بالتقاليد
 (.301 – 306ص ص , م7918, السمالوطي). اجملتمع

بأن الضبط السلطو  هو قدرة الفرد على فرض قوته على مجاعة معينة مستنداً يف  من هذا العرض يتض 
أو اعتقاد الفرد بامتالكه , ذلك على قوة وسيلة الضبط كما يف سلطة القانون أو الدستور يف بعض الدول

أو باعتماد , سلطة القادة والرؤساء املشهورين يف بعض الدول لقدرات تؤهله لضبط سلوك اجلماعة كما يف
الفرد على تقاليد معينة كما يف تقاليد بعض اجلماعات يف اجملتمع السعود  من سلطة شيخ القبيلة على 

 .وسلطة األب على أهل بيته, قبيلته

 :الضبط األبوي والضبط االجتماعي -8

الجتماعي داخل اجملتمعات اإلنسانية بني نوعني من يف دراسته للضبط ا J. Dawdميز جِّيم داود 
 :الضبط ومها

 :الضبط األبوي -أ

, ويعتمد الضبط األبو  على سيادة شخص ما على جمموعة معينة داخل أ  من التنظيمات االجتماعية
 .وسيادة املعلم يف الصف, سيادة األب يف األسرة: مثل

 :الضبط االجتماعي -ب

وعندما يسود الضبط , لدميقراطية والشعبية يف التعامل مع أفراد اجملتمعيتسم الضبط االجتماعي با
 (.96ص , م2008, الصاحل. )االجتماعي يف اجملتمع تصب  اجلماعة أو اجملتمع ككل مصدراً للسلطة

ذلك بأن الضبط االجتماعي الذ  يتسم بالدميقراطية على عكس الضبط األبو  الذ  يتسم  يفسر
لضبط االجتماعي حيو  شرحيًة أكرب من أفراد اجملتمع بعكس الضبط األبو  والذ  كما أنا ا, بالتسلط

لذا فإنا تأثِّي الضبط االجتماعي أبقى وأقوى على أفراد اجملتمع من , يكون قاوصراً على جمموعة معينة
 .الضبط األبو  مما يؤد  ذلك إىل حتقيق االستقرار جلميع أفراد اجملتمع

بأننا حباجة ماسة إىل إجياد الضبط يتض  أنواع السابقة للضبط االجتماعي  ثمانيةلل ومن هذا العرض
الداخلي لدى األفراد من خالل الدين والقيم األخالقية والضمِّي والعادات والتقاليد واألعراف البناءة أكثر 

ور الزمن فمع مر , من حاجتنا إىل الضبط اخلارجي والذ  يعتمد على احلكومة واهليئات واألنظمة والقوانني
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كما أنه إذا وجد الضبط الداخلي , يُعد تأثِّي الضبط الداخلي على الفرد أقوى من تأثِّي الضبط اخلارجي
 .ألفراد اجملتمع فلن تعاين الدولة كثِّياً يف الضبط اخلارجي

 :وسائل الضبط االجتماعي -6

عة من التدابِّي واإلجراءات من املالحظ بأن لكل جمتمع أياً كان بناؤه االجتماعي ومستواه احلضار  جممو 
مبعىن أنا لكل جمتمع قواعده وقوالبه السلوكية اليت , اليت هتدف إىل احملافظة على األوضاع السائدة فيه

واليت استقرت , يفرضها على أعضائه بقصد دفعهم للسِّي وفق القيم واملعايِّي اليت درجت عليها اجلماعة
قابلة احتياجات أفرادها وتنظيم العالقات االجتماعية القائمة عليها نتيجة التجربة واخلطأ يف مواجهة وم

ومن املالحظ بوجه عام أنا وسائل الضبط االجتماعي تبدو تلقائية يف أول نشأهتا كما أهنا تكون , بينهم
وكلما اتسع نطاق اجلماعات وتعقد تركيبها املورفولوجي , بسيطة التدابِّي واإلجراءات, عادة حمدودة األبعاد

وظائفي كلما تعقدت وسائل الضبط االجتماعي فيها وامتدت إليها املسحة الوضعية والصفة التخصصية وال
 (.773ص , م7964, اخلشاب. )والنواحي التقنينية

جمموعة من الطرق واملمارسات اليت تتحكم يف تصرفات األفراد "ويقصد بوسائل الضبط االجتماعي هي 
فلكل جمتمع من اجملتمعات , على اخلضوع للمعايِّي االجتماعيةوتعمل بووصفها قوى من شأهنا إجبارهم 

أساليبه اخلاوصة اليت حيكم فيها حياة أفراده وعالقاهتم وتصرفاهتم بقصد ضبطهم اجتماعياً كالعادات 
علماً بأن هذه الوسائل ختتلف يف أمهيتها باختالف اجملتمعات واختالف , "والتقاليد واألعراف والقانون

وقد يكون , فقد تكون الطرائق الشعبية هي الوسيلة األوىل يف بعض اجملتمعات, تمع الواحدالزمان يف اجمل
 (.40ص , م2077, القريشي. )القانون هو الوسيلة األوىل يف جمتمعات أخرى

 :وسائل الضبط االجتماعي إىل سبعة أوصناف وهي Lapiereفقد وصنف البيِّي  

 أوتوقراطية -7

 بِّيوقراطية -2

 دميقراطية -3

 أيديولوجية -8

 ثقافية -4

 عسكرية -6
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 (.778ص , م2008, الصاحل. )دعائية -1

 :مخس وسائل للضبط االجتماعي وهي Cooleyفيما حدد كويل 

 األخالق -7

 القانون -2

 الفن -3

 الرتبية -8

 املعرفة -4

. والنقابة والدولة وأنا هذه الوسائل تتنافس وتتصارع يف اجملتمع الواحد من خالل األسرة واملسجد والكنيسة
 (.729 – 724ص ص , م2003, الفاحل)

 :وسائل الضبط االجتماعي إىل مخسة عشر وصنفاً وهي Rossروس  وصنفيف حني 

 الرأ  العام -7

 القانون -2

 العقيدة -3

 اإلحياء االجتماعي -8

 الرتبية -4

 العادة اجلمعية -6

 الدين -1

 املثل العليا الشخصية -4

 الشعائر والطقوس -9

 الفن -70

 الشخصية -77
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 التنوير والتثقيف -72

 اخلرافات -73

 القيم االجتماعية -78

 (. 47 – 40ص ص , م2077, القريشي. )قيم النخبة أو الطليعة -74

ومن خالل قراءة الباحث يف مراجع الضبط االجتماعي مُيكن تقسيم وسائل الضبط االجتماعي إىل نوعني 
 :مها

 :الرسميةوسائل الضبط االجتماعي  -9

وهي اليت هتدف بطريقة مباشرة إىل حتقيق الضبط االجتماعي وامتثال األفراد جملموعة من األوامر والنواهي 
 :ومنها, امللزمة هلم يف اجملتمع

 :الدين -أ 

وهذا يعود إىل أنا , حاول املفكرون والباحثون تعريف الدين إال أهنم واجهوا وصعوبة كبِّية يف هذا اجملال
السماوية , البدائية واملتحضرة, يقتصر على دين بذاته وإمنا يشمل مجيع الديانات القدمية واحلديثةالدين ال 

أنا وصعوبة تعريف الدين تعود إىل كثرة  Ogbrinفِّيى أوجربن , احلية منها واملندثرة, وغِّي السماوية
عدا أنا اخلربة , علها وحدة عامةالديانات اليت ترتكز على جمموعة من العقائد والشعائر املتباينة واليت ال جت

الدينية يتعذر ووصفها أو التعبِّي عنها بالكلمات لطبيعتها غِّي احملسوسة باإلضافة إىل اختالف التصورات 
ص , م2008, الصاحل. )واملناهج اليت يستخدمها املفكرون والباحثون يف التعريف والتصنيف والتحليل

742.)  

نسق موحد ومتكامل يضم جمموعة من العقائد "ن بأنه الدي Durkheimفقد عرف دوركهامي 
واملمارسات املتصلة باألشياء املقدسة لتلك العقائد واملمارسات واليت مُتارس يف جمتمع وصغِّي أخالقي يسمى 

 (.314ص , م2077, القريشي". )الكنيسة

لتها جمموعة عقيدة وعمل يشرتك يف اعتقادها ومزاو "الدين بأنه  (744, م7944, اخلشاب)كما عرف 
 ."خاص مستقر ودائممن األفراد يتكون منها جمتمع 
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 :دور الدين في تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالب المدرسة الثانوية

يقوم الدين بدور هام يف تعزيز الضبط االجتماعي من خالل غرسه يف األفراد جمموعة من القيم األخالقية 
فالتعاليم , وضوابط إجيابية قوية مسِّية للسلوك الفرد  واجلماعيواالجتماعية والدينية اليت تعترب موجهات 

الدينية حتث على االبتعاد عن االعتداء والسرقة أو قتل النفس واالبتعاد عن الفواحش واحملرمات وسائر 
ا األخالق السلبية كالغش والغيبة, واألمر بطاعة أويل األمر والوالدين واحرتام الكبِّي والتواضع, وهذه كلها هل
آثارها الرتبوية, فهي ضوابط اجتماعية وقائية ضد االحنراف أو خمالفة القواعد والقوانني اليت هتدد األمن 

 (. 48ص , م7991البكر, . )االجتماعي

لكونه ميارس نوعاً من الرقابة , وقد أدرك ابن خلدون الدور الذ  يؤديه الدين يف عملية الضبط االجتماعي
ذه الرقابة يف السر والعلن, وهذا ما مييز الدين عن القانون, فالفرد ميتثل للمعايِّي على سلوك الناس, ومتتد ه

. اليت يفرضها الدين واليت حتدد الثواب والعقاب جلميع األفعال والتصرفات اليت يؤديها أو ميتنع عنها
 (.42م, ص 2002السامل, )

شخصاً من  760واليت أجراها على ( التدين عالج اجلرمية)عن ( هـ7873, الصنيع)فتشِّي نتائج دراسة 
عينة )شخصاً من األفراد يف خارج السجون  780و, (عينة جتريبية)نزالء ثالثة سجون يف مدينة الرياض 

 :بأنا ( ضابطة

متوسط درجات نزالء السجون مبدينة الرياض يف مقياس التدين أقل من متوسط درجات األفراد ممن  - 7
 .خارج السجن مبدينة الرياضمل يرتكبوا جرائم جنائية وهم 

وقد حتقق ذلك بالنسبة لألفراد , كلما ازداد مستوى التدين قلا احتمال ارتكاب السلوك اإلجرامي - 2
 .الذين مل يرتكبوا جرائم وهم خارج السجن

أثبتت دراسة احلالة أن معظم أفراد العينة التجريبية من نزالء السجون مل يلتزموا بأداء الشعائر  - 3
. واجبات الدينية منذ الصغر ومتيزوا بقلة معلوماهتم الفقهية والشرعية وضعف إملامهم باألمور الشرعيةوال
 (.204 – 208ص ص , هـ7873, الصنيع)

مــن أنا الــدين بكافــة وصــوره  (الزامــل)وممــا يؤكــد عالقــة الــدين بالضــبط االجتمــاعي مــا تووصــلت إليــه دراســة 
والصالح للمجتمعات, وما يقره من ضوابط متوافقة وطبيعة اجملتمع  ومراحله هو يف أوصله حيمل معاين اخلِّي

البشر  بعيدة عند سلطة القهر واجلربوت ألهنا مناهج ربانية أنزهلا اخلالق سبحانه وتعاىل وهو سبحانه اعلـم 
وأنا الدين ضرورة اجتماعية يتحقـق مـن خاللـه الضـبط بـني أفـراد اجملتمـع مهمـا  , بصائص النفوس وطبائعها

كان منهج ذلك الدين وصحيحاً أم باطاًل مـن خـالل تلـك القـوة اخلفيـة الـيت حيملهـا الفـرد يف داخلـه ويظهـر 
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. أثرها على سلوكه وعلى التزامه لتكون سيطرة الفرد على أهوائه وغرائزه وبذلك يتحقـق الضـبط الـذايت للفـرد
 (.79ص , م2008, الزامل)

وسائل الضبط االجتماعي, من خالل ما يقوم به من  وهذا ما جعل الدين يُعد أهم وأقوى وسيلة من
وظائف يف حياة الفرد واجملتمع واستقرار النظم االجتماعية, ولذلك اهتم علماء االجتماع بدراسته ووضعه 

والدين نظام اجتماعي شامل ال يسم  أل  فرد أن يكون له رأياً خاوصاً فيه, , على قمة النظم االجتماعية
فالدين يضبط سلوك األفراد يف اجملتمع بالثواب والعقاب ال يف احلياة الدنيا , عليه أو يسلك سلوكا خارجا

والتدين عالقة شخصية بني العبد وربه, وجزاءه مؤجل ملا بعد املوت, , فحسب بل يف الدار اآلخرة أيضاً 
والتخويف, ليصب  فإن اجملتمع ال يرتك الفرد هلذا اجلزاء بل يوقع جزاءاته ويزاول ضغوطه بالتبشِّي والوعظ 

الدين بذلك أداة ضبط اجتماعي, هلا فاعليتها يف ضبط سلوك األفراد, فحياة اجلماعة والتنظيم االجتماعي 
بفعل قوة القوانني الوضعية فقط, بل البد من الردع الروحي واإلميان بالقيم االجتماعية  نال ميكن أن يستقرا

طة الروحية قوة تفوق قوة القانون وأحكامه أو مظاهر واخلوف من غضب اهلل, وبالتايل يصب  هلذه السل
 (.62 – 67هـ, ص ص 7806سلوى سليم, . )السلطة املادية األخرى

 بأن الدين يُعد من أقوى أساليب الضبط االجتماعي لطالب املدرسة الثانوية ومن هذا العرض يتض 
وٍر وقائي من الوقوع يف االحنرافات واجلرائم نظراً ملا يقوم به الدين من د, شريطة أن يلتزموا به قواًل وعمالً 

كما يعترب الدين من أهم الوسائل اليت تؤد  بالفرد إىل االمتثال إىل املعايِّي , والغلو والتطرف واإلرهاب
ويُعد الدين أيضاً من أهم وسائل الضبط االجتماعي اليت تدعم الضبط االجتماعي , املقبولة اجتماعياً 

فالدين يسد حاجة اجملتمع إىل االستقرار والتنظيم وذلك من خالل وضعه للقوانني , الداخلي لدى األفراد
والقواعد اليت تنظم عالقات أفراد اجملتمع مع بعضهم البعض مما يؤد  هبم إىل زيادًة يف األُلفة واحملبة 

 .والتواوصل والتعاون

 :القانون –ب 

عدة القانونية ارتبطت يف نشأهتا باملعتقدات عندما نتمعن يف حال معظم الدول اإلسالمية جند بأن القا
وعندما بلغ اإلنسان مرحلة متقدمة من مراحل تطوره الفكر  تولد لديه شعور , الدينية اليت تسود اجملتمع

فأخذ يهتم بتنظيم األحكام الدينية اليت تنظم , باحلق الذ  يتقرر لصاحله وااللتزامات اليت تقع على عاتقه
وأدى هذا األمر إىل استئثار , ت ووصياغتها يف شكل جمموعة من القواعد القانونيةهذه احلقوق والواجبا

فاوصطبغ اجملتمع بصبغة دينية حىت بلغت القاعدة القانونية املستمدة من , رجال الدين بالسلطة واحلكم
زالت  وال, حيث كانت األحكام الدينية هي يف ذاهتا األحكام القانونية, األحكام اآلهلية أقصى قوة هلا

األحكام الدينية يف كثِّي من اجملتمعات تشكل القواعد اليت تنظم حياة األفراد كما هو احلال يف اململكة 
 (.40 – 89ص ص , م2078, محادة. )العربية السعودية
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جمموعة القواعد اليت تنظم العالقات االجتماعية واليت يلتزم األفراد بإتباعها "فيعرف اخلشاب القانون بأنه 
مما مييز القاعدة القانونية عن غِّيها من الضوابط اليت حتكم , وقوع اجلزاء املقرر على خمالفتهم إياهاخشية 

ولذلك فإن , "سلوك الناس يف اجملتمع بعنصر اجلزاء احملدد الذ  يوقع على من تسول له نفسه اخلروج عليها
تستند يف حل مظاهرها إىل السلطة أو و , رقابة القاعدة القانونية تعترب رقابة منظمة ووصارمة يف آٍن واحد

الدولة اليت متلك قهر األفراد وإلزامهم إلزاماً مادياً باخلضوع واالمتثال للقاعدة القانونية بالف القاعدة 
فإن اخلروج عليها ال يعارض اخلارج للعقوبة من جانب الدولة وإمنا , اخللقية أو األدبية يف وصفاء جوهرها

 (.319ص , م7964, اخلشاب. )يف وصورة هتكم أو توبيخ أو تأنيبينال جزاءه من اجلماعة 

 :دور القانون في تعزيز الضبط االجتماعي

( القوانني)وحلل يف كتابه , على فكرة العدالة واليت هي وصفة إنسانية( اجلمهورية)يف كتابه " أفالطون" يدأ 
وهذا , ن طبيعة اإلنسان مثل العدالةفالقانون يف نظره يستمد من العقل السليم وم, أوصل القانون وطبيعته
قد أقرتب من الدراسة " أرسطو"يف حني جند بأن , وهو مشرتك بني مجيع الناس, القانون ميليه العقل

حيث يقرر أرسطو بأن , (السياسة)و ( األخالق)االجتماعية املنهجية للقانون ويبدو ذلك يف كتابيه 
واالجتماعية عنده أعمق يف العائلة , ا إال يف حميط اجتماعيحقيقة القانون احلية ال تستطيع أن تثبت ذاهت

الزوجية كما يف عالقات الزوج بزوجته والوالدين باألطفال ويف عدد مماثل من األمناط القانونية املقابلة 
 (.27 – 20ص ص , م2078, محادة. )لذلك

, سه وحيافظ على كيانه ووجودهبأن القانون هو الوسيلة اليت يعاجل هبا اجملتمع نف Bohmanفِّيى بومهان 
ومن هنا كان اخلروج على تعاليم القانون هتديداً للتماسك االجتماعي وللقيم االجتماعية وللمثل 

أبو . )كما يعترب إقرار هذه التعاليم وفرضها على الناس أهم عامل للضبط االجتماعي, االجتماعية والثقافية
 (.881ص , م2077, زيد

انون يف اجملتمع فإن ذلك يعين بأن هناك اتفاق عام بني الذين هلم احلق القانوين يف وعندما يتم إقرار الق
ليصب  بعدئٍذ ميثاق أو عهد عام ورمسي تلتزم به احلكومة وتعمل مبوجبه مع التفويض ملؤسساهتا , إقراره

 (.742ص , م2006, العمر. )باستخدام القوة يف تطبيق بنوده عند احلاجة والضرورة

القانون من أهم وسائل الضبط االجتماعي باعتباره ضرورة حلياة اجلماعة وتدعيم النظم واملعايِّي  لذا يُعد
وعندما نبحث عن القانون مبعناه احلديث ندمج معه , وقواعد السلوك هبدف حتقيق االمتثال يف اجملتمع
وأنفسهم ومتاعهم وجيعل  فالقانون يؤمن الناس على حياهتم, فكرة تنظيم العالقات االجتماعية بني األفراد

فالقانون هو ذلك اجلزء من الفكر املستقر الثابت والعادة املدعمة الذين حظيا , احلياة منظمة وسهلة



61 

 

فالقواعد اليت تضعها الدولة , باعرتاف رمسي ظاهر يف شكل قواعد عامة تعضدها سلطة احلكومة وسيادهتا
 (.716ص , م2008, الصاحل) .أو اليت تعرتف هبا وتنفذها هي اليت تصب  قانوناً 

فالقانون , كما تؤكد مراجع وكتب الضبط االجتماعي بأنا هناك عالقة وطيدة بني علم االجتماع والقانون
وقد عمل هذا , يعتمد على علم االجتماع يف التعرف على احلقائق االجتماعية كما هي حية يف اجملتمع

وقد , وهو أحد فروع علم االجتماع العام Sociology of Lawعلى ظهور علم االجتماع القانوين 
أدرك علماء االجتماع أمهية دراسة القانون وما حتتاجه القواعد القانونية من تأييد قو  مينحها الفاعلية 

ألن مقاومتهم واخلروج املنظم على أحكامه , فالقانون حيتاج إىل تأييد من غالبية أفراد اجملتمع, والتأثِّي
 (.99ص , م2078, محادة. )يفقدانه قوته وهيبته

بأن القانون يُعد من أهم وسائل الضبط االجتماعي خصووصاً إذا طُبق بالعدل  ومن هذا العرض يتض 
على مجيع أفراد اجملتمع بال استثناء بصرف النظر عن اختالف طبقاهتم أو مكانتهم االجتماعية 

مل تضع القانون يف الدرجة األوىل من حيث ومما يزيده أمهيه أنا معظم دول العا, واالقتصادية والسياسية
كما , تنظيم سلوك األفراد يف اجملتمع واحلكم على األفراد يف حال خمالفتهم للقيم واملعايِّي املقبولة اجتماعياً 

أنا القانون يتميز بأن حيو  جمموعة من األوامر اليت تنظم األفراد يف اجملتمع ومن خيالف هذه األوامر فإن 
 .وضع أيضاً عقاباً لتلك االنتهاكاتالقانون قد 

  :وسائل الضبط االجتماعي غير الرسمية -7

وهي اليت هتدف بطريقة تلقائية إىل حتقيق الضبط االجتماعي وامتثال األفراد جملموعة من األوامر والنواهي 
 :ومنها, امللزمة هلم يف اجملتمع

   :العادات -أ 

: والعادة, أ  وصِّيه عادة له: وتعوخد الشيء, هي مجع كلمة عادة"بأنا العادات ( املعجم الوسيط)جاء يف 
 (.634ص , هـ7392, مصطفى وآخرون". )كل ما أُعتيد حىت وصار يُفعل من غِّي ُجهد

وصورة من "بأنا العادات هي ( قاموس علم االجتماع)يف قاموسه  (774ص , م7919, غيث)ويذكر 
وهي , الزمن واستقرت يف جمتمع معني وأوصبحت تقليديةوصور السلوك االجتماعي استمرت لفرتة طويلة من 

 ."جبماعة فرعية أو باجملتمع بأسرهأساليب للفكر والعمل وترتبط 

ويُتعلم , كل سلوك متكرر يُكتسب اجتماعياً "بأنا العادات هي  (47ص , م2003, الفاحل)ويؤكد 
كما , "والسخرية واالستياء الفها بالرفضويواجه من خي, ويُتوار  اجتماعياً , ومُيارس اجتماعياً , اجتماعياً 

 :بأن العادات تشرتك يف إبراز خاوصية أو أكثر من اخلصائص التالية يرى



61 

 

 .السلوك اجلمعي املتكرر - 7

 .أساليب الناس يف التفكِّي والعمل اليت حتظى بتأييد اجلماعة وقبوهلا - 2

 .متثل بالنسبة للجماعة أو اجملتمع أساليب معيارية - 3

 .واالستهجان والسخرية واالستياء واجه من خيالف أو ينتهك العادات بالرفضي - 8

 :دور العادات في تعزيز الضبط االجتماعي

نشوء العادات إىل احلاجات الضرورية احليوية اليت تتطلب اإلرضاء " مسنر"يُرِجع بعض العلماء ومنهم العامل 
د من قيام الناس أفراداً ومجاعات بأفعال أو طرق وأنه لكي يتم إرضاء احلاجات الضرورية الب, واإلشباع

وهذه األساليب اليت ميارسها الناس إرضاء حلاجاهتم , خمتلفة من النشاط يغلب عليها احملاولة والعشوائية
ويف أثناء هذا التكرار ال يلبث الناس عن , الضرورية تتكرر مرًة بعد أخرى ويوماً بعد يوم وسنًة بعد سنة

وهم بالطبع خيتارون الطرق , خلطأ أن يكتشفوا أنا هناك طرقاً وصائبة وأخرى خاطئةطريق التجربة وا
كما يتجنبوا , واألساليب اليت جنحت يف إشباع حاجاهتم ويعتربوهنا وصاحلة وسليمة وجمزية لذلك يتبعوهنا

رفاهيتهم الطرق واألساليب اليت فشلت يف إرضاء حاجاهتم أو اليت سببت هلم آالماً وأضراراً تؤثر على 
 (.794 – 798ص ص , م2008, الصاحل. )وسعادهتم

وتستمد قوهتا من وصفاهتا الذاتية , فالعادات عبارة عن معايِّي غِّي مكتوبة تتوار  من جيل إىل جيل آخر
ومن عقاهبا , ومن عموميتها وإمجاع الناس على احرتامها, وهي قداستها الزمنية وقيمتها يف احلياة اجلارية

 (.1ص , م7960, عزت. )تمثل يف التحقِّي اجلمعي الذ  ينصب على من خيرج عليهااألدخ الذ  ي

بأنا العادات هي جمموعة من األفعال واألعمال وألوان من السلوك  (68ص , م7919, اخلشاب)ويرى 
تنشأ يف قلب اجلماعة بصفة تلقائية لتحقيق أغراض تتعلق مبظاهر سلوكها وأوضاعها, وهي متثل ضرورة 

 .خلروج على مقتضياهتا واستخدامهاية وتستمد قوهتا من هذه الضرورة, لذلك ال ميلك األفراد ااجتماع

وتعترب العادات هي املصابي  املوجهة اليت ترشد الفرد وهتديه إىل التصرف املتوقع منه يف جمتمعه وحياته 
ته ووضعه يف أمناط وبلور , حيث تؤد  وظيفة الرتتيب ملا هو مطلوب يف فعل أو نشاط معني, بشكل عام

فالعادات ضرورة اجتماعية لتنظيم معامالت األفراد وضبط , معينة من السلوك واألفعال وردود األفعال
وتتضمن هذه العادات األوامر والنواهي والواجب واجلائز واملسموح به وغِّي املسموح به , عالقاهتم

, امليول العدوانية وتكب  السلوك االندفاعي أ  أهنا تقيد الدوافع األنانية وتكبت, واملستحسن واملستهجن
ص , م7940, فوزية دياب. )فأساس تلك العالقات االجتماعية هو تلك القيود والضوابط االجتماعية

 (.740 – 784ص 
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بأنا العادات تتكون من خالل احلياة يف اجملتمع والتفاعل مع أفراده ومجاعاته, وهي  ومن هذا العرض يتض 
كما يرى , الذ  تفرضه اجلماعة على األفراد, وتتوقع منهم أن يسلكوه وإال تعرضوا للعقابالسلوك املتكرر 

وللعادات دور  يف , وملزمة ألفراد اجملتمع, تلقائية ومتدرجة يف حدوثهاالباحث بأن العادات تتميز بأهنا 
يم واملعايِّي املقبولة تعزيز الضبط االجتماعي من حيث تنظيم سلوك األفراد يف اجملتمع مبا يتوافق مع الق

 .ومن خيالفها سيعاقب بالسخرية واالستهجان والرفض, اجتماعياً 

 :التقاليد -ب 

ومفردها , هي العادات املتوارثة اليت يقلد فيها اخللف السلف"بأنا التقاليد ( املعجم الوسيط)ورد يف 
 (.148ص , هـ7392, مصطفى وآخرون". )تقليد

أمناط السلوك "بأنا التقاليد هي ( قاموس علم االجتماع)قاموسه  يف (849ص , م7919, غيث)وذكر 
كما حتظى بالقبول من جانب , املقننة اليت تنتجها اجلماعة وتعمل على دعم متاسكها ووعيها بذاهتا

 ."فية تنتقل من جيٍل إىل جيٍل آخروتعترب عناوصر ثقا, األعضاء

قواعد السلوك اخلاوصة جبماعة أو طائفة "ة عن التقاليد بأهنا عبار  (48ص , م2003, الفاحل)ويعرف 
كما , "واليت يواجه من خيالفها بالرفض والسخرية, اليت يتناقلها اخللف عن السلف جياًل بعد جيل, معينة

 :يرى بأن التقاليد تتصف بأحد هذه اخلصائص أو مجيعها معاً وهي

 .معايِّي سلوكية تنتقل من جيل إىل جيل آخر - 7

 .جلرب واإللزامتتصف بصفة ا - 2

 .أهنا خاوصة جبماعة أو طائفة معينة - 3

 . لفها بالرفض واالستهجان والسخريةيواجه من خيا - 8

 :دور التقاليد في تعزيز الضبط االجتماعي

تتواجد التقاليد يف اجملتمع بالرضا واالتفاق اجلمعي على إجراءات وأوضاع معينة ختص اجملتمع احمللي الذ  
وتفرض نفوذها على , فهي تستمد قوهتا من قوة اهليئة أو الطائفية أو الطبقة اليت ارتضتهاولذلك , تنشأ فيه

والتقاليد عبارة عن , فالتقاليد شأهنا يف ذلك شأن العادات واألعراف, األفراد باسم هذه اجلماعات
واحرتامها , ذ هبااوصطالحات اجتماعية تتصف بصفة االلتزام واجلرب وتعترب أيضاً وصفة مميزة للطبقة اليت تأخ

ص , م7942, اخلرجيي. )دليل قو  على مدى تضامن هذه الطبقة وحروصها على حتقيق قوهتا الذاتية
204.) 
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وتفرض نفسها عليه وتعني على تقوية , مستقلة يف وجودها عن الفرد, فالتقاليد هي طرائق مجعية للسلوك
فهي , وهي من وصنع املاضي ودعامة احلاضر ,وحتقيق االندماج التام بني عناوصر اجملتمع, الشعور اجلمعي

فيها ثقافة وحضارة وعلم , ومقياس هام للنظم والقيم االجتماعية, حصيلة التجربة العملية للمجتمع
وهي عنصر هام يف , وما ال يقره العقل متاماً , وإن بدا فيها ما ال يُفهم سببه, وحكمة وعادة يقدسها الناس

 (.769ص , م7914, مدكور. )السلوك والرتبية

بأن التقاليد متد الناس مبجموعة من األمناط السلوكية اجلاهزة  (783ص , م7964, اخلشاب) ويرى
وبذلك , واملعدة من قبل لكي يتبعوهنا لتسهل عليهم حتقيق حاجاهتم األساسية من مأكل ومشرب ومسكن

نظم اليت ترسم األساليب كما تضع التقاليد القوانني وال, يستطيعون احلفاظ على بقائهم واستمرارهم
والتصرفات اليت تتي  للناس التعاون والتفاعل فيما بينهم وتعلمهم كيف يتكيفون مع املواقف البيئية املختلفة 

 . وكيف يستجيبون هلذه املواقف استجابة موحدة جتنبهم الصراع والفرقة فتحافظ على متاسكهم

وهي من , تنتقل من جيل اآلباء إىل جيل األبناء بأن التقاليد هي عناوصر ثقافية ومن هذا العرض يتض 
, كما أنا التقاليد متتاز بأهنا مقصودة عند حدوثها, وحتظى بدعم وقبول من أفراد اجلماعة, نتاج اجلماعة

كما , وقد ختالف قانون الدولة كأخذ الثأر عند بعض القبائل, وتُعد مرحية ألفراد اجملتمع, ويصعب تغيِّيها
ور بارز  يف تعزيز الضبط االجتماعي من خالل إكساهبا للفرد قيم وثقافة اآلباء واألجداد أنا للتقاليد د

 .ومن خيالفها سيعاقب بالرفض واالستهجان والسخرية, ليحافظ عليها فيتحقق استقرار اجملتمع

 :األعراف -ج 

عارف عليه الناس وما ت, هو خالف املنكر: واملعروف, مجع أعراف"بأن العرف ( املعجم الوسيط)جاء يف 
 (.494ص , هـ7392, مصطفى وآخرون". )يف عاداهتم ومعامالهتم

عادات متتاز بارتفاعها ارتفاعاً كبِّياً يف درجة "بأن األعراف هي  (797ص , م7940, فوزية دياب)وترى 
 ."اجملتمع أو احملافظة على كيانه إجبارها وإلزامها وبضرورهتا لرفاهية

املعايِّي االجتماعية للسلوك اخللقي "بأن املقصود باألعراف هي  (41ص , م2003, الفاحل)ويشِّي 
والسخرية وإثارة , مع تعرض من خيالفها للرفض واالستهجان, واليت تلتزم األفراد باالمتثال هلا, للجماعة

بأن األعراف تتصف بأحد هذه اخلصائص أو  كما يرى, "واستجالب سخطهم وأذاهم, الدهشة والتذمر
 :وهي مجيعها معاً 

 .إهنا معايِّي عامة يف إطار ثقافة اجملتمع - 7

 .أنا هناك ارتباطاً قوياً هبا من قبل أفراد اجملتمع - 2
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 . يكون رد فعل اجملتمع قوياً إزاء من خيالفها أو ينتهكها - 3

 :دور األعراف في تعزيز الضبط االجتماعي

ات اليت تسر  بني الناس وخاوصة بني العامة تعترب األعراف سلطة من سلطات اجملتمع وتشتمل على املعتقد
وهي املعتقدات اليت تتكون من األفكار واآلراء اليت تنشأ يف جو اجلماعة وتنعكس فيما يقوم به , منهم

ويضطر األفراد إىل اخلضوع هلذه , األفراد من أعمال وما يتبعونه يف كثِّي من مظاهر سلوكهم اجلمعي
كر اجلماعة وعقائدها وال يستطيعون اخلروج عليها وعلى ما ترمسه هلم إال املعتقدات اليت تستمد قوهتا من ف

هلذا , كما ال يستطيعون أن يعزلوا أنفسهم عن األخذ هبا أو التفكِّي يف ضوء ما توحي به, يف أضيق احلدود
ف من يكون معظم أفراد اجملتمع منساقني إىل السِّي يف ركاب األعراف ومن حياول التصد  ملا تفرضه األعرا

. مظاهر السلوك أو من املعتقدات واآلراء يقابل من اجلماعة بقوة تتناسب مع قوة العقيدة اليت خرج عليها
 (.793ص , م7942, اخلرجيي)

فتقوم األعراف مبقام القانون الوضعي يف اجملتمع البدائي حيث يعترب الوجه األوصلي للتقاليد والعادات 
, يرتبط ارتباطاً كلياً بإجراءات دينية وطقوس سحرية ومبادئ خلقيةوحيث , اجلمعية وآداب السلوك العامة

ومن الصعب متييز أو فصل هذه العناوصر بعضها عن بعض اآلخر يف اجملتمعات والقطاعات اليت تأخذ 
باعتبار أهنا متثل جمموعة القواعد اليت درج الناس على األخذ , األعراف كوسيلة نافذة للضبط االجتماعي

واليت يشعرون بضرورة احرتامها خشية اجلزاء الديين أو االجتماعي الذ  يتعرضون له , عد جيلهبا جياًل ب
 (.748ص , م7964, اخلشاب. )عند خمالفتها أو اخلروج عليها

بأنا األعراف تتم باتفاق الناس على إتباع خطة معينة يف خمتلف ألوان  (89ص , 7964, الساعايت)ويرى 
والقاعدة القانونية ال , ساسهم بضرورة هذه اخلطة اليت تشكل قاعدة قانونيةمع إح, النشاط االجتماعي

فهي خطة أو عادة ألفها الناس يف , تصدر عن السلطة احلاكمة وإمنا تستخلص من واقع حياة اجلماعة
تعاملهم بعضهم ببعض وجروا عليها حىت يتكون يف أنفسهم إحساس بضرورة إتباعها وباوصة يف اجلماعات 

 . ة احملدودة املساحة واألفرادالبسيط

فهي تعترب , ومتتاز األعراف عن باقي وسائل الضبط االجتماعي غِّي املباشر بكوهنا أهم وسيلة هبا وأقواها
بأنا أمهية األعراف بالنسبة لباقي العادات كأمهية النواة بالنسبة " كنزيل ديفنز"فقد ذكر , قلب العادات

فالعادات هي اجلسم واملادة أما األعراف فهي القلب والروح واجلوهر بالنسبة , للربوتوبالزم يف اخللية احلية
فتووصف باألعراف بأهنا , لذلك يقال بأنا األعراف يف سيطرهتا وضغطها على الناس كالسيد املطاع, هلا
وضعي وباوصة يف اجملتمعات البدائية واجلماعات الريفية حيث تقوم األعراف هنا مقام القانون ال, "سلطان"

 (.274 – 278ص ص , م2008, الصاحل. )املقنن
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يف ماهية العوامل اليت قد ت ضعف قوة الضوابط  (789 – 784ص ص , م2006, العمر)وقد حبث 
 :فوجدها كما يلي, الع رفية يف توجيهها وقيادهتا لسلوكيات وطرق تفكِّي وأساليب منطق أفراد اجملتمع

 .عندما يتحضر اجملتمع - 7

 .صنع اجملتمععندما يت - 2

 .عندما تطغى املاديات على املعنويات يف طرق تفكِّي الناس وتعاملهم بعضهم من بعض - 3

 .عندما ال تركز األسرة على التنشئة الصحيحة ألبنائها وبناهتا - 8

 .عندما يطغى االستهالك املظهر  على الروابط االجتماعية - 4

 .ة والطبقة الغنية وتستغل الغنية الفقِّيةعندما حتصل فجوة كبِّية بني الطبقة الفقِّي  - 6

 .عندما يستغل القو  الضعيف وُيسخره خلدمته - 1

 . عندما يكون الفرد بعيداً عن الرقيب االجتماعي أ  منعزاًل عن الناس - 4

يف إلزامها ألفراد اجملتمع بأن يكون سلوكهم متوافقاً مع قيم  يزبأن األعراف تتم ومن هذا العرض يتض 
كما أنا من وصفات األعراف بأهنا حتقق مصلحة اجملتمع  ,  اجملتمع أقرب للقانون منه إىل التقاليدومعايِّي

ولألعراف دور كبِّي  يف تعزيز الضبط , ككل بعكس التقاليد اليت تسعى لتحقيق مصلحة اجلماعة
ن خيالفها سيعاقب االجتماعي من خالل توجيه سلوكيات أفراد اجملتمع حنو القيم واملعايِّي املتفق عليها وم

 .بالرفض والسخرية والتذمر والسخط

 :الرأي العام -د 

أُستخدم مصطل  الرأ  العام ألول مرة يف القرن الثامن العشر إبان الثورة الفرنسية على لسان وزير 
وإْن كان بعض الباحثني يرى بأنا مصطل  الرأ  العام هو مصطل  أجنلو سكسوين وأُستخدم , خارجيتها
وقد أستخدمه أفالطون , رتا يف القرن الثاين عشر إال أنه أُستخدم استخداماً خمتلفاً يف أزمنة خمتلفةيف إجنل

ما كثِّياً ما استخدما مصطل  الرأ  اجلمهور    Massوأرسطو بنفس املعاين اليت نستخدمها اآلن إال أهنا
Opinion( .266ص , م2077, القريشي.) 

وتعدد هذه التعاريف نابع من اختالف فلسفتهم السياسية , العاموللعلماء تعاريف متعددة يف الرأ  
عبارة عن اجملموع العدد  اإلحصائي البسيط آلراء "فبعضهم يشِّي إىل أن الرأ  العام هو , واالجتماعية

بينما يرى البعض اآلخر بأن الرأ  العام , "جمموعة بشرية تعيش يف بيئة اجتماعية هلا مسات حضارية موروثة
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ينطلق من الفرد لينتشر ويصب  مشرتكاً بني أفراد آخرين , م ضمين حول قضية أساسية مطروحةحك"هو 
 (.700ص , م7991, األخرس". )بفعل عملية التقليد واملشاركة اجلماعية

موقف عدد من األفراد يعربون فيه أو يطلب منهم "الرأ  العام على أنه " فلوريت البورت"كما عرف 
ح حمدد تكون له أمهية واسعة سواء من ناحية العدد أو القوة أو الدوام مما يؤد  إىل التعبِّي فيه عن اقرتا 

ص , م7997, سكر ". )احتمال التأثِّي يف العمل املباشر أو غِّي املباشر الذ  حيقق بدوره اهلدف املنشود
71.) 

يف اجملتمع واليت  جمموعة اآلراء واألحكام السائدة "الرأ  العام بأنه  (22ص , م7919, اخلشاب)ويعرف 
تكتسب وصفة االستقرار, وقد ختتلف هذه اآلراء يف إفهام الناس, ولكنها تكون وصادرة عن اتفاق متبادل 
بني غالبيتهم رغم اختالفهم يف مدى إدراكهم ملفهومها ومدى حتقيقها للمصاحل املشرتكة اليت هتمهم, 

 . فالرأ  العام هو الرأ  الغالب يف رأ  األغلبية

 :أي العام في تعزيز الضبط االجتماعيدور الر 

مثة حقيقة مفادها أنا الرأ  العام يكون فعااًل وواحداً يف كل اجملتمعات اإلنسانية على الرغم من اختالف 
وميثل تأثِّيه أحد وسائل , إال أنا وسائلها ختتلف باختالف أنواع اجملتمعات, أنواعها وتقدمها وتطورها

الصناعية واحلضرية )ففي اجملتمعات احلديثة , واألسرة واجلماعة واحلكومة الضبط االجتماعي على الفرد
تكون وسائل تأثِّيه الفعالة هي القنوات الفضائية واالنرتنت والتلفزيون والراديو والصحف ( واملعلوماتية

واجملالت والربملانات ومجعيات حقوق اإلنسان والنقابات العمالية واألحزاب السياسية واحلركات 
فتكون وسائل تأثِّيه الفعالة حمصورًة على شكل  ( الريفية واحملافظة)بعكس اجملتمعات التقليدية , جتماعيةاال

 (.787ص , م2006, العمر. )كالم الناس

وتظهر أمهية الرأ  العام كوسيلة للضبط االجتماعي يف رعايته ودفاعه عن املثل االجتماعية واملبادئ 
فهو القوة اليت تساند هذه األدوات الضابطة , رفية والقيم التقليدية للجماعةواملفاهيم اخللقية والنماذج الع

كما يكُمن الرأ  العام وراء تطوير اجلزاءات القانونية , والقواعد التنظيمية لعالقات األفراد االجتماعية
ص , م7964 ,اخلشاب. )الرادعة بالنسبة لبعض اجلرائم أو املمارسات اليت تزداد حساسية الرأ  العام هلا

 (.223 - 222ص 

بأن علماء االجتماع يعدون الرأ  العام مصدراً  (283 - 282ص ص , م7942, اخلرجيي)وقد ذكر 
خاوصة يف اجملتمعات املتقدمة , أولياً يف الضبط االجتماعي باعتبار أنه القوة اليت يعتمد عليها ويستند إليها

وتتمثل وظائف الرأ  العام فيما , لرأ  العام يف مناقشاهتااليت ترتكز يف تنظيماهتا االجتماعية على إشراك ا
 :يلي
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 .الرأ  العام يسن القوانني ويلغيها - 7

 .الرأ  العام سند للهيئات واملؤسسات االجتماعية - 2

 .الرأ  العام يرعى املثل االجتماعية واخللقية - 3

 .يةالرأ  العام ينفخ يف الروح املعنوية العامة وميلؤها باحليو  - 8

الرأ  العام هو احلارس األمني واملدافع القو  عن دين اجلماعة إذا ما أراد أ  فرد من اجلماعة التعد   - 4
عليه فإنه يسحقه مهما كانت سلطته هذا املارق اخلارج عن الدين فالرأ  العام يستمد وجوده من الدين 

 . وبالتايل حيافظ عليه ويشد أزره

زمات والكوار  التمر هبا اجملتمعات قوة هامة تفرض سيطرهتا وسطوهتا على ويصب  الرأ  العام أثناء األ
ويصب  الناس ملتزمني باملواقف اليت يعرب عنها الرأ  العام ويعدخ كل من خيرج عليها خارجاً , الناس بقوة

لتشريعات أو كما أنا للرأ  العام تأثِّي قو  يف إوصدار القوانني وا, على إرادة اجملتمع ومعتدياً على مصاحله
ص , م7991, حافظ. )حيث ميثل الرأ  العام اجتاهات القاعدة اجلماهِّيية, تعديلها أو تغيِّيها أو إلغائها

244.) 

وللرأ  العام دوراً يف حتقيق الضبط االجتماعي أثناء مرور اجملتمعات باملراحل االنتقالية حيث يعمل على 
وكذلك بعد أن يتحقق االنتقال إىل , االعتيادية للمجتمعتكوين املواقف اليت من شأهنا أن تغِّي الوضعية 

الوضعية اجلديدة فإن عناوصر الوضعية اجلديدة اليت عمل الرأ  العام على حتقيقها تصب  ضوابط للسلوك 
كما أنا الرأ  العام يكورن التقاليد والقيم االجتماعية عند أفراد اجملتمع ويراقب تطبيقها ويثور عند , اجلديد
. من هنا يقوم الرأ  العام بتعويد األفراد على الطاعة واالنصياع هلذه القيم والتقاليد االجتماعية, احتديه

 (.794ص , م7942, بدر)

, بأن الرأ  العام ميثل رأ  أغلبية أفراد اجملتمع جتاه موقف أو سلوك معني ومن هذا العرض يتض 
فهو دليل على , األمور والقضايا االجتماعية وخصووصاً األفراد الذين يتصفون بالوعي جملريات وأحدا 

كما أنه يعورد أفراد اجملتمع على الطاعة , مدى وجود تضامن اجتماعي وقوة اجتماعية بني أفراد اجملتمع
لذا يُعد الرأ  العام منبعاً للقانون ووسيلة مهمة لتعزيز , االجتماعية واالنصياع ملا هو سائد يف اجملتمع

, فاظه ودفاعه عن القيم واملبادئ األخالقية اليت تتوافق مع املعايِّي املقبولة يف اجملتمعالضبط االجتماعي حب
 .فالرأ  العام يدعم السلوك السو  ويقاوم السلوك املنحرف
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 :التربية -هـ 

فالرتبية عملية , من املسلخم به أنا هدف الرتبية أوسع من يكون جمرد تعليم النشء بعض املواد الدراسية
عية لتكييف سلوك أفراد اجلماعة ومواقفهم لتتماشى وتتساير مع القوالب واألمناط الثقافية والضوابط اجتما

وهي هبذا املعىن تنطو  على عملية تنشئة ومتدين بالنسبة لنوع اجلماعة , االجتماعية اليت ارتضتها اجلماعة
 (.284ص , م7946, اخلشاب. )ومستواها احلضار  والثقايف

وع تربية اجليل علماً مستقاًل قائماً بذاته يهدف إىل هتذيب أسلوب اإلنسان وتوجيهه ولقد أوصب  موض
مبا يتفق , فالرتبية إذاً وسيلة موجهة تعتمد على أسس علمية ألجل خلق توازن يف سلوك الفرد, وجهًة خِّية

فل وحده بل ميتد إىل ومن هنا كان أثر الرتبية ال يقتصر على الط, مع قيم اجملتمع وأهدافه اليت يطم  إليها
 (.47, م7991, األخرس. )اجملتمع عامة

تنمية الشخصية اإلنسانية يف شىت جوانبها اجلسمية والعقلية والنفسية استناداً إىل "لذا تعرف الرتبية بأهنا 
مصادر الفكر االجتماعي واليت تتم من خالل مؤسسات الرتبية القائمة هبدف حتقيق التكيف واملشاركة 

 (.43ص , م2002, زيادة وآخرون". )لشخصيات األفراد يف تنمية وتقدم جمتمعهمالفاعلة 

 :دور التربية في تعزيز الضبط االجتماعي

تعترب الرتبية أداة فعالة وإجيابية لربط أفراد اجملتمع برتاثهم االجتماعي مبا يشمله من خربات ثقافية وحضارية 
ويعكس هذا الرتا  قواعد اآلداب العامة ومفاهيم , جتماعيةواليت يكتسبها ويتعلمها يف مراحل التنشئة اال

هذا بالف املهام االجتماعية اليت تقوم هبا الرتبية , اجلماعة الروحية وقوانينها وتنظيماهتا يف خمتلف اجملاالت
ابه بني من تقومي الذاتية الفردية وتنمية املثل األخالقية وغرس األمناط الثقافية على حنو يوجد التطابق والتش

ومن هنا , تصرفات األفراد يف حكمهم على األشياء ويف استجاباهتم وردود أفعاهلم على املواقف املتماثلة
تتولد القواعد السلوكية وتصب  ضوابط اجتماعية وصارمة يتقبلها األفراد عن رغبة وطواعية ممزوجة بالرهبة من 

 (.10 – 69ص ص , م2008, الصاحل. )خمالفتها أو اخلروج عليها

كما تكشف تصورات علماء االجتماع الرتبو  خاوصة وعلماء االجتماع بصورة عامة عن حقيقة أنا الرتبية 
تعترب من الوسائل الفعالة بعد الدين يف حتقيق الضبط االجتماعي, فهي تعمل على تكوين الشخصية 

فهي تقوم بوظيفة اجتماعية  اإلنسانية السوية, وجتعل من الفرد إنسانًا واعًيا مدرًكا حلقوقه وواجباته,
باعتبارها وسيلة ضابطة تؤثر يف تنشئة األفراد وترويضهم اجتماعًيا وتؤثر يف سلوكهم, وهتذب هذا السلوك,  

ص , م7919اخلشاب, . )كما أهنا تغرس يف األفراد املبادئ العامة اليت تضطلع عليها اجلماعة وترتضيها
43.) 
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بأن الرتبية حينما تشكل شخصية الفرد فهي  (774 – 772ص ص , م2002, زيادة وآخرون)ويؤكد 
 :تسعى لتحقيق عدة عمليات وهي

 .التدريبات األساسية لضبط السلوك وأساليب إشباع احلجات وفقاً للتحديد االجتماعي - 7

 .اكتساب املعايِّي االجتماعية اليت حتكم السلوك وتوجهه - 2

 .تعلم الفرد أدواره االجتماعية - 3

فالرتبية تُعد طريقة وقائية يف , دور  فعال يف تعزيز الضبط االجتماعي لرتبيةلبأن  لعرض يتض ومن هذا ا
مواجهة االحنرافات واجلرائم كالغلو والتطرف واإلرهاب, كما أنخ الرتبية تقوم بدور التنشئة االجتماعية  

قيم واملبادئ واملعايِّي ويتم غرس ال, كعملية تفاعل اجتماعي يكتسب فيها الفرد شخصيته وثقافة جمتمعه
 .واألخالق يف الفرد عرب املؤسسات الرتبوية يف اجملتمع بشكٍل عام, وعرب التعليم الرمسي بشكٍل خاص

 :مؤسسات الضبط االجتماعي - 2

يُعد التعرف على مؤسسات الضبط االجتماعي منطلقاً حنو تشكيل إسرتاتيجية للضبط االجتماعي يف 
هنا معاجلة آلية متثل األفراد لقيم اجملتمع من خالل عملية التطبع االجتماعي الوطن العرخ تأخذ يف حسبا

كما أنا مؤسسات الضبط االجتماعي هلا , وتلك اليت تساير التغِّي االجتماعي من جهة أخرى, من جهة
, م7991, األخرس. )دور  يف حتقيق التوازن بني سلوك الفرد وجمموعة القيم االجتماعية السائدة يف اجملتمع

 (.61ص 

وبعد قراءة ومتحيص الباحث يف مراجع الضبط االجتماعي مُيكن تصنيف مؤسسات الضبط االجتماعي 
 :إىل قسمني مها

 :مؤسسات الضبط االجتماعي الرسمية/ أوالً 

يستعمل مفهوم الضبط االجتماعي للداللة على الوسائل واألساليب املستخدمة يف احملافظة على النظام 
كذلك على مجلة املؤسسات الشرعية والدينية والسياسية واالجتماعية اليت تستعمل للمحافظة و , واالستقرار

 (.287ص , م7991, األخرس. )على النظام كالقوانني واحملاكم وقوات األمن والشرطة

لذلك يرى الباحث بأنا مؤسسات الضبط االجتماعي الرمسية هي مؤسسات نظامية ُتشرف عليها الدولة 
واحملاكم , أجهزة األمن: مثل, السيطرة على أفراد اجملتمع لتحقيق النظام واألمن واالستقرارهبدف فرض 

وفيما يلي شرح , ووسائل اإلعالم, واملدرسة, وهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر, والسجن, الشرعية
 :مفصل لكٍل منها
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 (:الشرطة)أجهزة األمن  -9

وكان يسمى يف بالد , (العسس) العصر اإلسالمي يُعرف بصاحب لقد كان القائم على إدارة الشرطة يف
, (صاحب الشرطةب)ويف الدولة الفاطمية يسمى , (بالعريف)ويسمى أيضاً يف تونس , (باحلاكم)املغرب 

وقد توىل أمر , وقد كانت مهمته الطواف بالليل لتتبع أهل الريب, (بالوايل)ويف دولة املماليك مبصر يسمى 
ويف عهد خالفة أخ بكر توالها , رسول اهلل وصلى اهلل عليه وسلم سعد بن أخ وقاص العسس يف عهد
 (.403ص , م7942, اخلرجيي. )ويف خالفة عمر بن اخلطاب قد توالها بنفسه, عبداهلل بن مسعود

 :دور أجهزة األمن في تعزيز الضبط االجتماعي

فأجهزة , اهلدف من وجودها يف اجملتمع يتض  دور أجهزة األمن يف حتقيق الضبط االجتماعي من معرفة
األمن هي جهات تنفيذية تقوم مبساعدة وخدمة احملاكم الشرعية يف حل املنازعات اليت تقع بني األفراد من 

وهلا تنظيم رمسي متخصص يف محاية اجملتمع وأفراده , أجل حتقيق العدالة ومنع الفساد اإلدار  بتعبِّي آخر
 (.748ص , م2006, العمر. )عيمن خالل تطبيق القانون املر 

وتقوم أجهزة األمن مبهام رئيسة وأساسية يف كيان البناء االجتماعي للدولة ألهنا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهم 
إضافة إىل , كاحملافظة على املعايِّي السلوكية واألخالقية املرعية يف اجملتمع, املقومات األساسية هلذا البناء

وحيث أن مجيع هذه , لسياسي واالجتماعي واالقتصاد  واحليايت للمواطننيدعم وتعزيز االستقرار ا
لذا فكثِّياً ما يطلق على أجهزة األمن أهنا دعامة نظام , املقومات ترتبط حبياة ونشاطات املواطن اليومية

على األمن  احملافظة, مقاومة اجلرمية: وذلك لقيامها مبهام متعددة منها على سبيل املثال, العدالة االجتماعية
التحر  , التحقيق واالستجواب املبدئي, الدوريات والرقابة, تقدمي اخلدمات االجتماعية, واالستقرار

, البكر. )توطيد وحتسني العالقة بني اجلمهور واألجهزة األمنية, مراقبة حركة املرور والسِّي, والبحث اجلنائي
 (.246ص , م7991

فاألمن الذ  تسعى له أجهزة , الضبط االجتماعي وأجهزة األمنبأنا هناك عالقة وثيقة بني  يفسر ذلك
األمن يؤثر يف حتقيق الضبط االجتماعي بفرض النظام وحفظ حقوق األفراد وعدم السماح بالتعد  على 

كما تشجع أجهزة األمن أفراد اجملتمع إىل السعي حنو حتقيق األهداف املرجوة اليت يتطلع إليها , الغِّي
, قيق هذه األهداف فإنه يتولد لدى أفراد اجملتمع الطمأنينة واالستقرار والثقة يف قادم األياموعند حت, اجملتمع

وإجياد ثقة متبادلة , كما يرى الباحث بأنا أجهزة األمن حباجة إىل دعم برامج تدريب وتعليم رجال األمن
تهاكات أو أفعال تسيء له بني رجال األمن واملواطنني لكي يعملوا سوياً على حفظ أمن الوطن من أ  ان

كما يرى , أثرت سلبياً على بعض شباب الوطن وخصووصاً يف جمال مكافحة التطرف واإلرهاب واليت
الباحث بأن أجهزة األمن قد تعزز يف حتقيق الضبط االجتماعي لدى طالب املدرسة الثانوية من خالل 
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وفرض العقوبة على تابعة القضايا األمنية وأيضاً من خالل م, إقامة ندوات وحماضرات أمنية داخل املدرسة
 .وخصووصاً حينما تكون هذه القضايا جنائية, تعد  الطالب على بعضهم البعض

 (:الجهاز القضائي)المحاكم الشرعية  -7

احملاكم الشرعية هي مؤسسات تقوم بتطبيق القانون وحتقيق العدالة الرمسية املناطة لدوائر احلكومة واالستماع 
قبل اختاذ القرار حبق املذنب واستناداً إىل املواد القانونية املعتمدة تستطيع استخدام القوة بشكل  إىل الشهود

دقيق وليس بشكل عشوائي لكي ال تسيء استخدام القوة لذلك فإن إجراءاهتا القانونية غالباً ما تكون 
 منع الشرطة من استخدام وبذات الوقت هلا الصالحية يف, مطولة وغِّي متسرعة ومدروسة من مجيع جوانبها

والثانية , وهناك نوعان من احملاكم األوىل تنظر يف القضايا اخلاوصة, القوة غِّي الضرورية أو ليس يف مكاهنا
 (.748ص , م2006, العمر. )تنظر يف القضايا العليا املميزة

 :دور المحاكم الشرعية في تعزيز الضبط االجتماعي

وذلك ألن وجود نظام قضائي , مؤسسات الضبط االجتماعي الرمسيةتعترب احملاكم الشرعية إحدى أهم 
فاعل تتوافر فيه اإلجراءات النظامية والعادلة لعملية التقاضي واحملاكمة يعد من املقومات األساسية للبناء 

وعلى اعتبار أن اخلصومة يف دائرة التقاضي تكون بني معتد ومعتدى عليه من أفراد , االجتماعي للمجتمع
, أو بني أحد مؤسسات الضبط اإلدار  وبني منتهكي أو خمرتقي األنظمة أو القوانني املقرة رمسياً , تمعاجمل

لذا فإن دور احملاكم الشرعية يف عملية الضبط االجتماعي يقوم على أساس احملافظة على وحدة وتكامل 
, البكر. )صاد  واالستقرار األمينمقومات البناء االجتماعي املتمثلة يف االستقرار املعيشي واالستقرار االقت

 (.244ص , م7991

ومبا أنا األجهزة األمنية تلعب دوراً أساسياً يف عملية احملافظة على تنفيذ والتقيد باألنظمة والقوانني املكونة 
لذا يعد دور احملاكم الشرعية أساسياً من حيث إنه مكمل لدورة األجهزة , ملقومات البناء االجتماعي

ووفقاً لذلك يتطلب تكامل مهام ,  إيقاع العقوبة واجلزاء ملخالفي هذه األنظمة والقواننياألمنية يف
املؤسسات الرمسية للضبط االجتماعي أمهية وجود حماكم شرعية قادرة وعادلة تسهر على تطبيق األنظمة 

ون إليه من إوصالح والقوانني حبق املخالفني واجلاحنني فيقرر هلم ما يستحقونه من لوم اجتماعي وما حيتاج
 (.329ص , م7941, العوجي. )وإعادة تأهيل حلياة اجتماعية أفضل

وتعتمد وسائل الضبط االجتماعي على اجلزاء كوسيلة , لذا يقرتن مفهوم الضبط االجتماعي عادًة باجلزاء
جياخ كمكافأة اجلزاء اإل: وللجزاء مظهران مها, لتقرير أحكامه وتطبيق احلدود اليت يرمسها اجملتمع ألفراده

واجلزاء السليب ويتمثل يف العقوبات , األفراد الذين حيصلون على احرتام اجملتمع ومدح السلوك احلسن فيهم
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اليت تفرض على كل من حتدثه له نفسه باخلروج على القواعد املنظمة لشؤون اجملتمع واملقررة ملثله وأحكامه 
 (.341ص , م7914, مدكور. )وووصاياه

زاء على اجلماعات واألفراد يصب  اجلزاء اجتماعياً ويستعمل اوصطالح اجلزاء دائماً مع وعند تطبيق اجل
 (.742ص , م7946, دينكن. )اوصطالح النظام والسيطرة االجتماعية

فتطبق أحكام الشريعة اإلسالمية يف مسائل اجلرائم عماًل مببدأ التعزير والسياسة الشرعية املعروفني يف 
قد أوصدرت حكومة اململكة العربية السعودية جمموعة من العقوبات ملن خيالف قيم و , الشريعة اإلسالمية

ومعاقبة املشاغبني واملعتدين على , ومنها تعزير شارب اخلمر باحلبس واجللد, ومعايِّي اجملتمع السعود 
ير وغِّيها ونظام مكافحة التزو , ونظام العقوبات العسكر , وحتديد الدية, مأمور  احلكومة باحلبس والغرامة

 (.484ص , م7942, اخلرجيي. )الكثِّي

فالعقاب وسيلة ميارس هبا اجملتمع من خالل املؤسسات القضائية ردع اجملرم وقمع اجلرمية وحتقيق األمان 
فهو وسيلة لتحقيق الضبط االجتماعي وحرمان املسيء يف الوسائل الذاتية , واالطمئنان بني أفراد اجملتمع

, األخرس. )وهو أيضاً ردع ملن تسول له نفسه ارتكاب أفعال مماثلة, إلجراميملعاودة تكرار الفعل ا
 (.282ص , م7991

بني أفراد اجملتمع يُعد من أمسى الغايات اليت هتدف " العدل وحفظ احلقوق"بأن حتقيق قيميت  يفسر ذلك
ملكة العربية السعودية وهذا ما جعل عدد مراكز احملاكم يف مدن امل, إليها حكومة اململكة العربية السعودية

ضبط ويُعد هذا األمر خُِّي شاهٍد على مدى أمهية دور احملاكم يف تعزيز ال, مع مرور الوقت يف تزايٍد ملحوظ
كما يرى الباحث بأن احملاكم الشرعية قد تعزز يف حتقيق الضبط , االجتماعي لدى أفراد اجملتمع

ية وتثقيف الطالب بأكثر املشكالت اليت حُتال االجتماعي لدى طالب املدرسة الثانوية من خالل توع
من فعل سلوك خمالف لقانون  م الصادر فيها ألخذ احليطة واحلذروماحلك, إليهم يف قضايا الطالب

 . اجملتمع

 :السجن -4

إال أن ذلك ال , تارخيياً ساد حبس املذنب أو اجملرم كعقوبة يف املدنية الغربية منذ بداية القرن السابع عشر
بل كانت معتمدة مع األشخاص املراد إعدامهم أو نفيهم أو , إهنا مل تكن معروفة يف األزمنة القدمية يعين

فأستخدم السجن لألشخاص الذين يهددون سالمة اجملتمع , تعذيبهم جسدياً حلني تأيت فرتة تنفيذ العقوبة
فقد تطول املدة الزمنية , كبهاوختتلف فرتة مكو  الشخص يف السجن بناًء على نوع اجلرمية اليت ارت, وأمنه

ص ص , م2006, العمر. )وال يتم إخراجه من السجن لالندماج يف اجملتمع إال بعد تأهيله, وقد تقصر
744 – 746.) 
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وتتعامل املديرية العامة للسجون يف اململكة العربية السعودية مع السجني على أنه ما زال عضواً يف جمتمعه, 
مع جمتمعه أن يستمر إىل أن خيرج من سجنه بثوب جديد  ذا ال بد لتواوصلهوسوف يعود إليه يوما ما, ل

خاٍل من كل أدران املاضي ومساوئه, ليبدأ حياة جديدة أعدته السجون جيدا ليشق طريقه فيها وذلك من 
خالل برامج اإلوصالح والتأهيل, والربامج الثقافية والتعليمية اليت خضع هلا, ناهيك عن دورات التدريب 

هين وتنمية املهارات, وبرامج مساعدة أسر السجناء وغِّيها من الربامج اليت انعكست إجيابا عليهم, امل
فاخنرطوا يف أشغاهلا وتدريباهتا, وأنتجوا وأبدعوا, وعرضت اجنازاهتم يف املعارض املختلفة اليت شاركت هبا 

حية اليت تنتهجها املديرية العامة وكل ذلك قد بشر بنجاح مثمر للسياسات اإلوصال, املديرية العامة للسجون
 (.م2071, وزارة الداخلية. )للسجون يف حتقيق أهدافها

 :دور السجن في تعزيز الضبط االجتماعي

هتدف املديرية العامة للسجون يف اململكة العربية السعودية ليس يف تطبيق العقوبة واجلزاء املتمثل يف السجن 
خمتلفني عمن دخلوه  سة لإلوصالح والتأهيل والتثقيف, خيرخج أناساً فقط, وإمنا بتحويل هذا السجن إىل مدر 

هذا اهلدف النبيل الذ  تضطلع به املديرية العامة للسجون جيعلها ال تألو جهدا يف , لتنفيذ هذه العقوبة
ووضع وتطبيق اخلطط والربامج, وكل ما من شأنه حتقيق تلك  املسؤوليات امللقاة على عاتقها  حتمل

املسؤوليات ابتداًء من وضع األطر القانونية والنظامية للتعامل مع السجناء وتصنيفهم ومتابعتهم, األهداف و 
إىل إجراء الدراسات االجتماعية والنفسية لوضع اليد على مكمن اخلطر االجتماعي الذ  أدى إىل 

 (.م2071, وزارة الداخلية. )احنرافهم ليتم إوصالحه وتالفيه مستقبال

سجن مؤسسة جمتمعية تقوم بتهذيب وإوصالح سلوك اخلارجني عن القيم واملعايِّي املقبولة بأن ال يفسر ذلك
كما يرى الباحث بأن للسجن دور يف تعزيز الضبط االجتماعي من خالل إقامة احلد والعقاب , يف اجملتمع

ث أيضاً ويرى الباح, وحفظ حقوق أفراد اجملتمع, على كل من خيالف القانون ويرتكب جرمية يف اجملتمع
بأنه ينبغي مساعدة السجون على أداء رسالتها يف التهذيب واإلوصالح وعالج اجملرمني ملنع عودهتم للجرمية 

, ثرين يف أفراد اجملتمع ملناوصحتهموإحضار أشخاص مؤ , كعقد برامج تدريبية تربوية للسجناء, مرة أخرى
لدى طالب املدرسة الثانوية من كما يرى الباحث بأن السجن قد يعزز يف حتقيق الضبط االجتماعي 

خالل زيارة رجال أمن السجن للمدارس الثانوية إللقاء احملاضرات وتوجيه النص  للطالب بضرورة احلذر 
 .من مصاحبة رفقاء السوء وتعاطي املخدرات وكل ما من شأنه إحنراف سلوكياهتم وجعلهم يقعون يف اجلرمية

 :هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -3

ويظهر ذلك يف أمر اهلل تعاىل لرسوله حممد وصلى اهلل , األمر باملعروف والنهي عن املنكر أداة شرعها الدين
عليه وسلم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وجعله فريضًة على املسلمني إبقاًء هلم على طهرهم 
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لى وجوب األمر باملعروف واألدلة ع, ووصالحهم وحمافظًة هلم على شرف مكانتهم بني األمم والشعوب
َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُماة  يَْدُعوَن ِإىَل اخْلَِّْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف {: والنهي عن املنكر كثِّية منها يف قوله تعاىل
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   (.409ص , م7942, اخلرجيي. )}َويـَنـْ

, ووالة األمر فيها, مر باملعروف والنهي عن املنكر عناية اململكة العربية السعوديةقد نالت شعِّية األو 
وللمؤسس وأبنائه امللوك من بعده كلمات مجيلة يف العناية هبذه الشعِّية واالعتزاز بالقيام هبا, وهي الدولة 

باملعروف والنهي عن قد كان هليئة األمر حكومي مكلف باالحتساب, و الوحيدة يف العامل اليت فيها جهاز 
 (.23ص , هـ7829, السهلي. )أثر كبِّي يف ضبط سلوك اجملتمع السعود  ومتيزه املنكر

فهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اململكة العربية السعودية هي جهاز حكومي مستقل يرتبط 
بتاريخ  249  س الوزراء رقموقد وصدر التنظيم اإلدار  للرئاسة بقرار جمل مباشرًة برئيس جملس الوزراء,

 (.م2071, الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر. )هـ8/1/7831

ومن مهام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر تذكِّي أفراد اجملتمع بأوقات الصالة والعبادات وينهاهم 
باملعروف والنهي عن املنكر هبيئة دينية حبيث يكون ارتباط جهاز هيئة األمر , عن املخالفات واملنكرات

 (.472 – 409ص ص , م7942, اخلرجيي. )وهي هيئة القضاء

 :دور هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز الضبط االجتماعي

 فلقد, إنا املنظمات الرقابية كهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر توض  وصلة النظام بالتنظيم االجتماعي
وجدت النظم االجتماعية لكي تساعد على استقرار اجملتمع من ناحية وتزوده يف الوقت نفسه بوسائل 

فمن املعروف أن علماء االجتماع واألنثروبولوجيا متفقون فيما بينهم على , فعالة للتكيف والتغِّي املستمر
وهذا , تمع واستمرار احلياة فيهأن وظيفة النظام هي الدور الذ  يؤديه ذلك النظام للمحافظة على كيان اجمل

 (.476ص , م7942, اخلرجيي. )معناه أن للنظام دور ال ينكر يف الضبط االجتماعي

كخدمة , ويوجد لدى هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر عدد من اخلدمات اليت تقدم للمجتمع
ابتزازه بالصور أو  هتديد شخص أووخدمة مكافحة , مكافحة األعمال السحرية والشعوذة والدجل

احملادثات أو العالقات احملرمة حلمله على القيام بفعل الفاحشة أو املال سواًء من ذكر ألنثى أو العكس أو 
اجلرائم املعلوماتية سواًء عن طريق احلصول على وخدمة مكافحة , من نفس اجلنس معروف أو غِّي معروف

شرها يف وسائل تقنية املعلومات لغرض التشهِّي أو معلومات أو حمادثا  أو وصور حلياة إنسان خاوصة ون
وخدمة مكافحة تشمل املنكرات األخرى كاملساس بالقيم الدينية أو مكافحة االجتار , إحلاق الضرر به

. باجلنس البشر  أو مكافحة املساس باآلداب العامة أو مكافحة امليسر أو التخلف عن الصالة وغِّيها
 (.م2071, باملعروف والنهي عن املنكرالرئاسة العامة هليئة األمر )
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, بأن هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مكانة عظيمة يف نظام الدولة ويف نفوس املواطنني يفسر ذلك
السيما إذا كان أفراد هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يتصفون بسمات حسن اخللق والورع وأن 

وحقيقة ما ينهون عنه من أنه معروف يف , به من أنه معروف يف الشرعيكونوا عاملني حبقيقة ما يأمرون 
كما يرى الباحث بأن هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر دور يف تعزيز الضبط , الشرع أيضاً 

وحث أفراد اجملتمع للمحافظة على أداء الصالة يف , االجتماعي من تقدمي النص  والتوجيه ألفراد اجملتمع
املخالفني ألنظمة واملسامهة يف القبض على بعض اجملرمني و , الج بعض قضايا السحر والشعوذةوع, وقتها

كما يرى الباحث بأن هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر قد تعزز يف حتقيق الضبط , وقوانني الدولة
بالسلوك احلسن  االجتماعي لدى طالب املدرسة الثانوية من خالل توعية وتثقيف الطالب بأمهية متسكهم

 .رفضه الشرع اإلسالميواإلبتعاد عن السلوك السيء الذ  ي, اإلسالمي الذ  يؤيده الشرع

 رز  يف تنظيم حياة أفراد اجملتمعيتض  بأن ملؤسسات الضبط االجتماعي الرمسية دور  با ومن هذا العرض
ن متوافقًة مع قيم ومعايِّي مما جيعل سلوكياهتم تكو  ,وطالب املدرسة الثانوية بشكٍل خاص, بشكٍل عام

ومن خيالف قيم ومعايِّي اجملتمع فإن , فيتحقق ألفراد اجملتمع حفظ احلقوق واألمان واالستقرار, اجملتمع
 .مؤسسات الضبط االجتماعي الرمسية ستكون له باملروصاد

 : المدرسة -5

منذ أن كانت يف أشكاهلا , رتبيةترتاكم الثقافة لدى أفراد اجملتمع عن طريق انتقاهلا عرب األجيال بواسطة ال
أوصبحت الرتبية ووظيفتها , ومع تطور احلياة وتعقيدها, غِّي النظامية بواسطة اجلماعات يف اجملتمع البدائي

وللمدرسة جمموعة من الوظائف , يف نقل الرتا  الثقايف هي الوظيفة األساسية للمدرسة يف حياتنا احلديثة
 :اليت تؤديها يف اجملتمع وهي

من البسيط , تبسيط الرتا  الثقايف وخربات الكبار وتقدميها يف نظام تدرجيي يتفق مع قدرات أفراده - أ
 .ومن احملسوس إىل اجملرد, ومن السهل إىل الصعب, إىل املركب

 .تنقية وتطهِّي الرتا  الثقايف وخربات الكبار مما يفسد منو الطفل ويؤثر يف تربيته تأثِّياً سلبياً  - ب

يئة اجتماعية أكثر اتزاناً من البيئة اخلارجية مما يؤثر يف تنشئة التلميذ وتكوين شخصيته تكويناً توفِّي ب - ج
 - 794ص ص , م7947, سرحان. )ميكنه من التفاعل والتكيف مع اجملتمع ومن العمل على تطويره

791.) 

أ  عندما يبلغ , وحتتضن املدرسة كمؤسسة رمسية للضبط االجتماعي الفرد يف سنوات تكوينه األوىل
وتعد املدرسة بالنسبة للطفل أول خطوة له يف مراحل احتكاكه واتصاله , اخلامسة أو السادسة من عمره
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وذلك ألن حميط املدرسة وما يشمله من أساتذة وأطفال يف خمتلف األعمار يعد جمتمعاً , بالعامل اخلارجي
 (.267ص , م7991, البكر. )خارجاً عن احمليط العائلي بعالقاته وأنظمته

مؤسسة اجتماعية ضرورية هتدف "بأن املدرسة هي  Ferdinand Buissonفِّيى فرديناند بويسون 
ودجمها يف إطار احلياة , إىل ضمان عملية التواوصل بني العائلة والدولة من أجل إعداد األجيال اجلديدة

منظماً من املعارف  نسقاً "بأن املدرسة هي  Arnold Clausseكما يرى أرنولد كلوس , "االجتماعية
, وطفة". )والقيم والتقاليد وأمناط التفكِّي والسلوك اليت تتجسد يف بنية املدرسة ويف أيديولوجيتها اخلاوصة

 (.760 - 749ص ص , م7994

, مؤسسة تربوية مقصودة, تعمل على تربية أفراد اجملتمع بطريقة منظمة وخمططة"وتُعرف املدرسة أيضاً بأهنا 
يت أنشأها اجملتمع لرتبية وتعليم وصغاره نيابة عن الكبار الذين منعتهم مشاغل احلياة وحالت فهي املؤسسة ال

 (.33ص , م7996سرحان, " )دون تفرغهم للقيام برتبية وتعليم وصغارهم

 :لدى الطالب دور المدرسة في تعزيز الضبط االجتماعي

ومتارس الدور األكرب يف , ومهنياً واجتماعياً تعد األبناء جسمياً وعقلياً , املدرسة مؤسسة اجتماعية وتربوية
ومن , فهي تضم أفراداً من كل الفئات االجتماعية املختلفة واملتصارعة أحياناً , عملية التنشئة االجتماعية

إهنا بذلك تقوم , أهم مهام املدرسة يف ذلك الصهر االجتماعي لألفراد يف بوتقة واحدة وفق قواعد معينة
اعي وحتقيق االنسجام االجتماعي بني كل هذه الفئات وتنقل الرتا  الثقايف هلم بعملية الضبط االجتم

 (.92 – 97ص ص , م7991, األخرس. )بصورة مبسطة تناسب عمرهم العقلي والزمين

إنا الدور احلديث للمدرسة يف اجملتمعات املعاوصرة يركز بشكل رئيسي على اجلانب الرتبو  بدرجة ال تقل 
حيث مل يعد يقتصر دور املدرسة على توفِّي الثقافة , خاوصة يف املراحل الدراسية األوىل, عن الدور التعليمي

بل أوصب  دورها الرتبو  مميزاً يف اجملتمعات احلديثة واملعاوصرة من حيث تعزيز , واملعرفة اجملردة للطالب فقط
, وح املسئولية واالنتماء لديهمالقيم املدنية احلديثة اليت تتمثل يف تربية النشء على احرتام األنظمة وبث ر 

فاملظاهر اليت تالحظ على تصرفات وسلوكيات كثِّي من النشء يف الوقت احلاضر هو عدم احرتام األنظمة 
األمر الذ  ميثل مأزقاً , والقوانني من جانب وعدم مراعاة حقوق وخصووصيات اآلخرين من جانب آخر

هذا املأزق هو يف األوصل ناتج , السلوك العام للمجتمعأخالقياً يف احرتام معايِّي وأخالقيات التصرف أو 
عن تقصِّي املدرسة يف القيام بدورها الرتبو  وحصر وتركيز نشاطها على الدور التثقيفي والتعليمي واملتسم 

 (.262ص , م7991, البكر.  )يف الغالب بالتلقني يف معظم املناهج الدراسية

عليها جتاوز أسوارها احملدودة باحمليط املدرسي فقط إىل أن تصب   لذا فإن املسئولية الرتبوية للمدرسة حتتم
فالرسالة األساسية للمدرسة تقوم على , مؤسسة تربوية وتعليمية ممتدة ذات وصلة واقعية باجملتمع واحتياجاته
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عتبار أهنا أساس البعد األخالقي والبعد املعريف كمنطلقني متزامنني يف ممارسة املسئولية الرتبوية الشاملة على ا
وإكسابه , عملية تنشئة اجتماعية للفرد لتعويده على بعض العادات والقيم واالجتاهات السائدة يف اجملتمع

 (.433ص , هـ404, ابن خلدون. )املعلومات وتزويده باملعارف املوجودة يف اجملتمع

الرتبية والتوجيه, وهي  فتسهم املدرسة يف تربية النشء وإعداده للحياة, فهي مبثابة منظمة اجتماعية يف
ضرورة اجتماعية خاوصة يف العصر احلديث, عصر االنفجار املعريف والتقدم التكنولوجي, واملدرسة هي 

املؤسسة الوحيدة القادرة على حتقيق التوافق االجتماعي والنفسي للفرد مع حميطه املتغِّي من خالل مناهجها 
 (.86ص , م2007وصديق, )وبراجمها الرتبوية 

رسة دور  يف وصقل مواهب الطالب وتنظيم سلوكه وتفاعالته مع زمالئه الطالب حسب جدول زمين وللمد
وحتويله إىل مراحل تربوية مرتابطة ومرتاقية األمر الذ  يغرس عند , مراقب من ِقبل املعلم واإلدارة املدرسية

االختبار واملنافسة واملكافأة الطالب روح االلتزام بالضوابط الزمنية واألداء املربمج ألهنا ختضع لعملية 
 (.739ص , 2006, العمر. )والعقاب

ومن ضمن ذلك موضوع الضبط , وحتدد مجلة املتغِّيات املرتبطة بالتعليم معايِّي الفرد وسلوكه االجتماعي
ويؤد  الوضع التعليمي دوراً مهماً , واألسلوب املفضل عند اآلباء واألمهات يف تربية األطفال, االجتماعي

فقد بينت الدراسات امليدانية أن هناك ترابطاً بني , شراً يف حتديد أسلوب التنشئة األطفال يف املنزلومبا
فكلما ازدادت درجة التعليم زاد ميل األب واألم حنو , درجة التعليم واألسلوب املفضل يف تربية األطفال

جة التحصيل العلمي زاد والعكس وصحي  فكلما اخنفضت در , استعمال أسلوب التشجيع يف تربية الطفل
 (.42, م7991, األخرس. )ميل األب واألم حنو استعمال أسلوب الشدة يف تربية الطفل

نتائج جمموعة دراسات حول دور املدرسة يف  (794 – 793ص ص , م2077 ,القريشي)وقد خلص 
 :عملية الضبط االجتماعي فيما يلي

عارف واملهارات إىل األشخاص وتدعيم االجتاهات تتمثل الوظيفة األساسية للمدرسة يف تووصيل امل - 7
 .والقيم املرغوبة وتطوير عادات التعليم

تنهض املدرسة بوظيفة ضبطية هامة عندما تعلخم األفراد أسس الدين وتدرهبم على العبادات الدينية  - 2
 .وترسخ فيهم املثل اإلنسانية واالجتماعية املستمدة من الدين

جتماعي للنشء يعد أمراً ضرورياً للضبط يف جمتمع منظم مما يستلزم وجود معياراً إنا ضبط السلوك اال - 3
واملدرسة هي املكان , لذا فإن الطالب والطالبات حباجة إىل إدراك ضرورة وجود القانون والنظام, للسلوك

 .الذ  يتعلم فيه الطالب والطالبات القانون والنظام
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بتلقني الفرد توقعات اجملتمع السلوكية وغرس قيمه وترسيخها يف تساعد املدرسة على تنظيم السلوك  - 8
نفسيته مثل قيم الصدق واألمانة واإلخالص يف الواجب وأمهية السلطة والقانون واالبتعاد عما هو حمرم أو 

وتعليمه , وتؤكد على قيم الوطنية واملواطنة وحب الوطن والدفاع عنه وعن مقدساته, ممنوع قانونياً أو عرفاً 
 .قواعد اجملتمع ومعايِّيه واآلداب العامة وأسس التفاعل االجتماعي السليم

تعمل املدرسة على بناء الشخصية القومية للفرد وحتصينها ضد االحنراف وتبصِّيها مبضاره وأنواع  - 4
وحتصن الفرد ضد الغزو الثقايف الوافد بأوجهه , السلوك املنحرف كمعاشرة رفقاء السوء والتطرف وحنومها

 .السلبية

تشارك املدرسة املعاوصرة يف إعداد منوذج جديد لإلنسان قادر على حتمل املسؤوليات اليت فرضتها  - 6
 . عليه أساليب التنظيم االجتماعي اجلديدة والتكنولوجيا املتغِّية واملهارات املتجددة

 :كما يلي, لدى الطالبوسأناقش هنا بالتفصيل دور منسوخ املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي 

 :في تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالبالثانوية دور قائد المدرسة / أوالً 

وهو القائد الرتبو  والتعليمي الذ  يشرف على كافة نواحي , قائد املدرسة هو الرئيس املباشر ملدرسته
نظيم العمل املدرسي مسئولية وهو حبكم عمله يعترب مسئواًل عن ت, النشاط التعليمي والرتبو  داخل املدرسة

ويتوقف كثِّي من األحيان جناح املدرسة على جناح املدير , مباشرة من ِقبل اإلدارة التعليمية أو وزارة التعليم
يف أداء رسالته وعلى قدرته الشخصية على التعامل والتعاون مع بقية مكونات اجملتمع املدرسي من طالب 

, املدرسة على نوعية عالقة قائد املدرسة باجملتمع احمللي احمليط به كما يعتمد جناح, ومعلمني وإداريني
 (.42ص , م2002, زيادة وآخرون. )وبالسلطات التعليمية اليت يرتبط هبا

ومن , لتعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالبالثانوية وهناك جمموعة من األدوار اليت يقوم هبا قائد املدرسة 
 :ا قائد املدرسة ما يليبني تلك األدوار اليت يقوم هب

فقائد املدرسة , وذلك يف حدود ما يتاح له من سلطات وإمكانيات, لقائد املدرسة دور كموجه فين. 7
فهو املسئول عن , وكما أنه مسئول عن التخطيط والتنظيم وغِّيه من العمليات اإلدارية, ميثل دوراً قيادياً 

, وية احلديثة تنظر إىل قائد املدرسة باعتباره مشرف فين مقيمفكثِّي من الدراسات الرتب, اإلشراف الفين أيضاً 
كما أنه يتابع املشكالت اليت تواجه الطالب , ملا يقوم به من مساعدة املعلمني عامة واجلدد منهم باوصة

 .يف املدرسة ويسهم يف حلها

شرية داخل وخارج فهو يتعامل مع كل القوى الب, لقائد املدرسة دور يف تنمية العالقات اإلنسانية. 2
ويتعامل مع املعلمني وغِّيهم من , فيتعامل مع الطالب كأفراد هلم حاجات حتتاج إىل اإلشباع, املدرسة
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, وال يتأتى له النجاح يف عمله إن مل يعمل على إجياد روح معنوية عالية تسود اجملتمع, العاملني يف مدرسته
كما أنه , على حل مشكالهتم إن هم جلأوا إليهفقائد املدرسة مطالب بأن يساعد العاملني مبدرسته 

مطالب أيضاً بتوطيد أواوصر العالقة بينه وبني اجملتمع احمللي اليت توجد فيه مدرسته من أُسر الطالب وجِّيان 
 (.709ص , م7991, عابدين وآخر. )املدرسة واملدارس اجملاورة له وغِّيهم

حبيث يكون هناك تناسب بني حجم الفصل , فصللقائد املدرسة دور يف حتديد عدد الطالب يف كل . 3
ألن كثرة أعداد الطالب داخل الفصل حتول بدرجة كبِّية بني املعلم وتكوين عالقة وثيقة , وعدد الطالب

 (.219ص , م7997, البيالو  وآخرون. )مع طالب الفصل

وأن يبادهلم , جهاأن يلتقي قائد املدرسة بالطالب يف جماالت النشاط التعليمي داخل الفصول وخار . 8
 .عن االستغالل والتسلط اً ويقدم هلم النصائ  بأسلوب دميقراطي بعيد, اآلراء

أن يفت  قائد املدرسة للطالب مكتبه ويستقبلهم لبحث شكواهم اليت استعصى على حلها املعلمني . 4
 .واملرشد الطالخ ووكيل املدرسة

 .يف املدرسة حىت يشبع حاجات الطالب املتنوعةأن يكثر قائد املدرسة من أوجه النشاط املتنوعة . 6

, أن يقيم قائد املدرسة حفل استقبال وترحيب بالطالب اجلدد على املدرسة مع بداية كل سنة دراسية. 1
 .مما يساعد الطالب على كسر حاجز اخلوف من التحد  مع قائد املدرسة الحقاً 

املدرسة حىت تصب  نابعة منهم ومراعية  أن يشرك قائد املدرسة الطالب يف وضع لوائ  وأنظمة. 4
, زيادة وآخرون. )مما جيعلهم يتقبلوهنا مستقباًل فيتحقق النظام والضبط باملدرسة, الحتياجاهتم املختلفة

 (.703 – 702ص ص , م2002

أن يعقد قائد املدرسة ندوات مفتوحة مع الطالب وضمن أجواء دميقراطية ملناقشة مشكالهتم املختلفة . 9
 .احللول واملقرتحات لعالجها ووضع

أن خيصص قائد املدرسة جزءاً من وقته اخلاص للمقابالت الطالبية اليت تستوجب املقابلة ويكون فيها . 70
 .مرشداً وموجهاً تربوياً 

أن يهتم قائد املدرسة مبراقبة ومتابعة املظاهر السلوكية املدانة للطلبة وحماولة إسقاطها وإحالهلا بقيم . 77
 .ة مشعة وإجيابيةتربوي

أن يشجع قائد املدرسة الكادر التدريسي على إرشاد وتوجيه الطالب داخل وخارج القاعات . 72
 .التدريسية
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 .أن يشجع قائد املدرسة الطالب على طلب املساعدة من املعلمني واإلداريني حلل مشكالهتم. 73

 .أثناء زيارته للصفوف الدراسيةأن يبد  قائد املدرسة النص  والتوجيهات الرتبوية للطالب . 78

أن يستعني قائد املدرسة بالواجهات الطالبية لبث اإلرشاد والتوجيه املستمر وعقد الندوات الطالبية . 74
 (.766ص , 2004, فَـرَج. )لذلك

 .تفاعل قائد املدرسة مع الطالب واملعلمني واهتمامه بالنشاطات اليت ميارسوهنا. 76

 .ة على دخول الطالب للمدرسة وانصرافهم منهاأن يشرف قائد املدرس. 71

أن خيصص قائد املدرسة جزءاً من وقته ملتابعة سلوك الطالب يف ممرات املدرسة ويف الساحة ويف . 74
 (. 8ص , هـ7828, وزارة املعارف. )املقصف وداخل الفصول

ليات املدرسة الواردة يف تفعيل اجلانب الوقائي جتاه املخالفات السلوكية بتنفيذ ما ورد حول مسؤو . 79
والعمل على احلد من املخالفات السلوكية للطالب بتنفيذ اإلجراءات العالجية , قواعد السلوك واملواظبة

 .الواردة يف قواعد السلوك واملواظبة

توعية الطالب وأولياء أمورهم ومنظومة العمل الرتبو  باملدرسة بقواعد السلوك واملواظبة بالوسائل . 20
 .مية الرتبوية املتاحةاإلعال

 .تنفيذ اإلجراءات اخلاوصة بكل درجة من درجات املخالفات املتعلقة باجلانب اإلدار  الرتبو . 27

 .توثيق الدرجات احملسومة من السلوك واملواظبة على الطالب. 22

م باملنطقة اليت إحالة املخالفات السلوكية املتكررة للطالب إىل جلنة التوجيه واإلرشاد يف إدارة التعلي. 23
 (.78ص , م2076, وزارة التعليم. )تتبع هلا املدرسة الختاذ القرار املناسب جتاهها

 :في تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالبالثانوية دور وكيل المدرسة / ثانياً 

, مكانهففي حال غياب أو تأخر قائد املدرسة حيل وكيل املدرسة , يعد وكيل املدرسة القائد الثاين باملدرسة
والتأكد من تطبيق قواعد السلوك واملواظبة عليهم , ويقتضي عمل وكيل املدرسة األساسي متابعة الطالب

هو كل ما يصدر من الطالب من أقوال وأفعال حركية أو لفظية : "ويقصد بالسلوك, مجيعاً بال استثناء
, سية وأنظمتها يف املواقف املختلفةوصرحية أو رمزية أثناء تفاعله مع منسوخ املدرسة وعناوصر البيئة املدر 

هي : "ويقصد باملواظبة, "ومدى تقبله للتوجيهات والتعليمات املدرسية وإنفاذها داخل املدرسة ويف حميطها
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حسب املواعيد الرمسية احملددة لذلك من بداية اليوم الدراسي إىل , التزام الطالب باحلضور إىل املدرسة
 (.6 – 4ص ص , م2076, وزارة التعليم". )لصباحية واحلصص الدراسيةمبا يف ذلك التمارين ا, هنايته

بأخالقي أمسو قواعد السلوك واملواظبة يف "وفيما يلي تصنيف املخالفات السلوكية حسب ما جاء يف كتاب 
من )إبتداًء مبخالفات الدرجة األوىل وإنتهاًء مبخالفات الدرجة السادسة  "املرحلتني املتوسطة والثانوية

 :(بسط إىل األقوى من حيث نوع املخالفاتاأل

 :مخالفات الدرجة األولى

 (العقاب)اإلجراءات المتبعة معها  نوع المخالفة

عدم التقيد باللباس الرمسي اخلاص باملدرسة أو الظهور هبيئة . 7
 .خمالفة للنظام املدرسي

 .العبث أثناء االوصطفاف الصباحي أو ضعف املشاركة فيه. 2

, والنوم داخل الفصل, كاحلديث اجلانيب, احلصصإعاقة سِّي . 3
وتناول األطعمة , واملقاطعة املستمرة غِّي اهلادفة لشرح املعلم

 .والدخول للفصل بدون استئذان, واملشروبات أثناء الدرس

تكرار خروج الطالب ودخوهلم ظهراً من البوابة قبل حضور . 8
 .أو التجمهر حوهلا, سياراهتم

 .بات املدرسيةإمهال أداء الواج. 4

 التنبيه الشفهي. 7

 إشعار ويل أمر الطالب. 2

أخذ تعهد خطي على الطالب . 3
 بعد التكرار

 استدعاء ويل أمر الطالب. 8

 حسم درجة من السلوك. 4

 اإلحالة للمرشد الطالخ. 6

 .(77ص , هـ7828, وزارة املعارف)

 

 

 

 

 

 



82 

 

 :مخالفات الدرجة الثانية

 (العقاب)متبعة معها اإلجراءات ال نوع المخالفة

 .الغش يف أداء الواجبات أو االختبارات غِّي الفصلية. 7

أو يف وسائل , أو داخل املدرسة, إثارة الفوضى داخل الفصل. 2
 .والكتابة على اجلدران, مثل العبث باملاء, النقل املدرسي

 .امتهان الكتب الدراسية. 3

أو عدم , أو اخلروج منه دون استئذان, اهلروب من الفصل. 8
 .حضور احلصة الدراسية

 التنبيه الشفهي. 7

 إشعار ويل أمر الطالب. 2

أخذ تعهد خطي على الطالب . 3
 بعد التكرار

 استدعاء ويل أمر الطالب. 8

 حسم درجتني من السلوك. 4

 اإلحالة للمرشد الطالخ. 6

 (.34 – 26ص ص , م2076, وزارة التعليم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



83 

 

 :ثةمخالفات الدرجة الثال

 (العقاب)اإلجراءات المتبعة معها  نوع المخالفة

 .التهاون يف أداء الصالة داخل املدرسة أو العبث خالهلا. 7

أو , كحركة األوصبع, اإلشارة حبركات خملة باألدب جتاه الزمالء. 2
 .أو اجلسم, اليد

, أو مهامجة الزمالء وهتديدهم, الشجار أو االشرتاك يف مضاربة. 3
 .يهم بألفاظ غِّي الئقةأو التلفظ عل

أو , أو سرقة شيء منها, إحلاق الضرر املتعمد مبمتلكات الزمالء. 8
 .ختويفهم وإثارة الرعب بينهم

كاأللعاب , إحضار مواد خطرة إىل املدرسة دون استخدامها. 4
 .النارية

أو إحضار جمسمات ممنوعة , حيازة مواد إعالمية ممنوعة. 6
 .أخالقياً 

 .حيازة السجائر. 1

دلة بني التوقيع عن ويل األمر من غِّي علمه على املكاتبات املتبا. 4
 .الطالب املدرسة وويل أمر

, إحضار أجهزة االتصال الشخصية أياً كان نوعها إىل املدرسة. 9
 .وكانت خالية من املخالفات

 .التنبيه الشفهي. 7

 .إشعار ويل أمر الطالب. 2

أخذ تعهد خطي على الطالب . 3
 .ربعد التكرا

 .استدعاء ويل أمر الطالب. 8

حسم ثال  درجات من . 4
 .السلوك

 .اإلحالة للمرشد الطالخ. 6

 .نقل الطالب لفصل آخر. 1

اإلحالة لوحدة اخلدمات . 4
 .اإلرشادية خارج املدرسة

 .نقل الطالب ملدرسة أخرى. 9

 (.7ص , م2076, وزارة التعليم)

إحضار أجهزة االتصال : "الفات الدرجة الثالثة وهييف خم( 9)مع أن الباحث يرى بأن الفقرة رقم 
ُيستحسن إلغاءها من ِقبل وزارة التعليم " وكانت خالية من املخالفات, الشخصية أياً كان نوعها إىل املدرسة

واستخدام , ألننا يف الوقت الراهن نواكب عصر التقنية اليت سهلت لنا التعامل مع األشخاص واألحدا 
شخصي عند الضرورة ملكاملة ويل أمره إلحضار الكتاب املدرسي أو الز  الرياضي من الطالب جلواله ال
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لتنسيق أو ل, ة نظراً لتعرضه لوعكة وصحيةأو للحضور إىل املدرسة لإلستئذان له للخروج من املدرس, املنزل
 .ل بالعملية التعليميةفهذه األمور لن ختُِ , عند اخلروج من املدرسةمعه 

 :لرابعةمخالفات الدرجة ا

 (العقاب)اإلجراءات المتبعة معها  نوع المخالفة

 .اإلوصرار على ترك الصالة دون عذر شرعي. 7

العبث باملواد واأللعاب اخلطرة يف املدرسة كاملفرقعات واملواد . 2
 .احلارقة

 .تعمد إوصابة أحد عن طريق الضرب باليد مما نتج عنه إوصابة. 3

 .التدخني داخل املدرسة. 8

 .ب من املدرسةاهلرو . 4

 .التنمر. 6

 .كالتشبه باجلنس اآلخر, السلوك اخلاطئ والغريب. 1

 .واألدوات الكهربائية, العبث بتجهيزات املدرسة كاحلاسب اآليل. 4

 .شبهة تزوير الوثائق أو تقليد األختام الرمسية. 9

وكانت حتو  مقاطع ووصوراً , إحضار أجهزة اتصال شخصية. 70
 .غِّي الئقة

 .أو التسجيل الصويت هلم, الطالب أو املعلمني تصوير. 77

 .التلفظ على منسوخ املدرسة من معلمني وإداريني. 72

االستهانة مبعلمي وإداريي املدرسة من تقليد تصرفاهتم . 73
 .ورميهم باألقالم, بسخرية

 .التوقيع عن أحد مسئويل املدرسة. 78

 .التنبيه الشفهي. 7

 .إشعار ويل أمر الطالب. 2

أخذ تعهد خطي على الطالب . 3
 .بعد التكرار

 .استدعاء ويل أمر الطالب. 8

حسم عشر درجات من . 4
 .السلوك

 .اإلحالة للمرشد الطالخ. 6

 .نقل الطالب لفصل آخر. 1

اإلحالة لوحدة اخلدمات . 4
 .اإلرشادية خارج املدرسة

 .نقل الطالب ملدرسة أخرى. 9

 (.81 – 21ص ص , م2076, وزارة التعليم)
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 :مخالفات الدرجة الخامسة

 (العقاب)اإلجراءات المتبعة معها  نوع المخالفة

تعمد إتالف جتهيزات املدرسة أو مبانيها كاملعامل وأجهزة . 7
وآالت , واألدوات الكهربائية, وحافلة املدرسة, احلاسب اآليل

 .التشغيل

 .هتديد الطالب بأسلحة نارية أو ما يف حكمها. 2

ستفادة من الوثائق أو األختام املزورة أو الرمسية االستخدام واال. 3
 .بطريقة غِّي مشروعة نظاماً 

 .التحرشات اجلنسية. 8

, كالسكاكني, حيازة األسلحة النارية أو ما يف حكمها. 4
 .والروصاص بدون املسدس, واألدوات احلادة

هتديد املعلمني واإلداريني ومن يف حكمهم من منسوخ املدرسة . 6
 .ر هبم أو مبمتلكاهتمبإحلاق الضر 

اإلشارة حبركة خملة لألدب جتاه املعلمني أو اإلداريني ومن يف . 1
 .حكمهم من منسوخ املدرسة

حتول القضية إىل اجلهات األمنية . 7
 .إذا لزم األمر

اجتماع قائد املدرسة باملرشد . 2
 .الطالخ لكتابة حمضر بالقضية

إشعار مدير تعليم املنطقة . 3
 .بالقضية

تكليف إدارة التوجيه واإلرشاد  .8
 .يف إدارة التعليم بتطبيق النظام

حسم مخسة عشر درجة من . 4
 .السلوك

حرمان الطالب من الدراسة ملدة . 6
 .شهر

يكلف الطالب مبهام يف جمال . 1
اخلدمة االجتماعية أثناء توقفه عن 

 .الدراسة

 .نقل الطالب ملدرسة أخرى. 4

أخذ تعهد خطي على الطالب . 9
 .بعدم تكرار هذه املخالفات

 (.2ص , م2076, وزارة التعليم)
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 :مخالفات الدرجة السادسة

 (العقاب)اإلجراءات المتبعة معها  نوع المخالفة

 .االستهزاء بشيء من تعاليم الدين اإلسالمي. 7

اعتناق األفكار أو املعتقدات اهلدامة أو ممارسة طقوس دينية . 2
 .حمرمه

 .أو ترويج املخدرات أو املسكرات حيازة أو تعاطي. 3

 .الشروع يف املمارسات اجلنسية احملرمة أو مقدماهتا. 8

 .القيادة إىل أفعال الرذيلة. 4

 .اخلروج من املدرسة لاللتقاء مع اجلنس اآلخر. 6

 .ممارسة أعمال السحر. 6

 .اجلرائم املعلوماتية. 1

ن بآلة استخدام األسلحة النارية أو ما يف حكمها أو الطع. 4
 .حادة

االعتداء بالضرب على أحد منسوخ املدرسة من معلمني . 9
 .وإداريني ومن يف حكمهم

ابتزاز املعلمني واإلداريني ومن يف حكمهم بتصويرهم أو الرسم . 70
 .املسيء هلم ونشره على الشبكة العنكبوتية

حتول القضية إىل اجلهات األمنية . 7
 .إذا لزم األمر

درسة باملرشد اجتماع قائد امل. 2
 .الطالخ لكتابة حمضر بالقضية

إشعار مدير تعليم املنطقة . 3
 .بالقضية

تكليف إدارة التوجيه واإلرشاد . 8
 .يف إدارة التعليم بتطبيق النظام

حرمان الطالب من الدراسة ملدة . 6
متتد من فصل دراسي إىل سنة 

 .دراسية

يكلف الطالب مبهام يف جمال . 1
أثناء توقفه عن  اخلدمة االجتماعية

 .الدراسة

 .نقل الطالب ملدرسة أخرى. 4

أخذ تعهد خطي على الطالب . 9
 .بعدم تكرار هذه املخالفات

 (.60 – 24ص ص , م2076, وزارة التعليم)
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بأخالقي أمسو قواعد )يف كتاب  هلا (41ص , م2076, وزارة التعليم)واظبة فقد أشارت أما فيما يتعلق بامل
فإن دور وكيل املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط لذا ( بة لطلبة املرحلتني املتوسطة والثانويةالسلوك واملواظ

 :كما يلياالجتماعي لدى الطالب  

حيسم على الطالب الغائب عن املدرسة بدون عذر مقبول نصف درجة عن كل يوم دراسي خالل . 7
 .الفصل الدراسي

عذر مقبول درجة واحدة عن كل يوم دراسي يف األسبوع  حيسم على الطالب الغائب عن املدرسة بدون. 2
 .الذ  يسبق اإلجازة أو األسبوع األول بعد العودة من اإلجازة

حيسم على الطالب الغائب عن املدرسة بدون عذر مقبول درجة واحدة عن كل يوم دراسي األسبوع . 3
 .الذ  يسبق االختبارات

لصباحية بدون عذر مقبول ربع درجة عن كل تأخِّي يف حيسم على الطالب املتأخر عن التمارين ا. 8
 . ويبدأ احلسم من املرة الثالثة للتأخر الصباحي خالل كل فصل دراسي, االوصطفاف الصباحي

 :في تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالبالثانوية دور المرشد الطالبي بالمدرسة / ثالثاً 

وهلذا فاملرشد الطالخ مع الطالب  , شخص للطالب فهو أقرب, للمرشد الطالخ دور  فعال يف املدرسة
وال خيفى علينا , ويساعدهم على حلها, ويستقبل مشكالهتم, حيفظ أسرارهم, كاألب احلنون مع أبنائه
 :دور يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب كما يلييف املدرسة الثانوية بأن للمرشد الطالخ 

املدرسية وإعداد إحصاءات عنها ووضع خطط منظمة  التعرف عن كثب على أهم املشكالت. 7
 .لعالجها

إتباع أسلوب املقابالت اإلرشادية وتنوعها حسب احلالة وكسب ثقة الطالب للتعرف على أسباب . 2
 .مشكالهتم وحتديدها ف البدء يف وضع اخلطط واحللول املناسبة هلا

 .ف الكتشاف املشكالت السلوكية ومعاجلتهامراقبة الطالب يف الصباح يف الطوابِّي وأثناء االنصرا. 3

تبصِّي اجملتمع املدرسي مبختلف فئاته باألساليب الرتبوية يف التعامل مع الطالب والتعاون مع إدارة . 8
املدرسة ورائد النشاط واملعلمني يف وضع خطط مناسبة وتنظيم برامج من شأهنا توعية الطالب والرفع من 

 .طاقاهتم وتوجيه سلوكهم إىل األفضل مستوياهتم التحصيلية وامتصاص

 .التعامل بسرية تامة وكتمان شديد فيما خيص مشكالت الطالب. 4
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القيام بدور فعال يف جمالس اآلباء من خالل التوعية اجليدة لآلباء والتفاهم معهم حول مشكالت . 6
 .الطالب

غالهلا االستغالل األمثل يف نشر االستفادة من حصص الريادة واإلذاعة املدرسية وجمالس اآلباء واست. 1
 .الوعي واإلرشاد الوقائي

 .إتباع وسائل التعزيز واحملفزات املناسبة لتشجيع أ  بوادر حتسن يف سلوك الطالب. 4

 .تفعيل وصناديق االقرتاحات بفناء املدرسة للتعرف من خالهلا على احتياجات ومشاكل الطالب. 9

 (.8ص , م2006, وزارة الرتبية والتعليم. )مليوهلم وقدراهتم إدراج الطالب يف األنشطة املناسبة. 70

 :في تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالبالثانوية دور رائد النشاط بالمدرسة / رابعاً 

واليت إذا مل تشبع بطريقة وصحيحة وسليمة  , األنشطة جمال يعرب فيه الطالب عن ميوهلم وإشباع حاجاهتم
فمن أدوار رائد النشاط يف , وضجرهم من املدرسة, وميلهم إىل التمرد كان ذل من عوامل جنوح الطالب

 :ما يليلدى الطالب تعزيز الضبط االجتماعي املدرسة الثانوية ل

كالوقوف يف , الطالب أشياء يصعب تعليمها هلم داخل الفصل عن طريق الدروس التعليميةتعلم . 7
 .الصف واحرتام النظام

, يتزود الطالب باملهارات واخلربات االجتماعية واخللقية والعلمية والتطبيقيةعن طريق النشاط ميكن أن . 2
 .كحسن التعامل مع الغِّي وإفادة اآلخرين

مما يعني املسئولني على , وفروصة للكشف عنهم, النشاط وسيلة لتنمية ميول الطالب واالرتقاء مبواهبهم. 3
 .حسن توجيهها التوجيه الرتبو  الصحي 

وجتعلهم أكثر قدرة على مواجهة املواقف الرتبوية , طة تثِّي لدى الطالب االستعداد حنو التعلمتثِّي األنش. 8
 .والتعليمية

مع إشراك الطالب يف وضع هذا النشاط , أن يكون النشاط موجه حنو هدف حمدد ومرغوب فيه. 4
 (.96 – 98ص ص , م2002, زيادة وآخرون. )لضمان حسن تفاعلهم معه

, وزارة املعارف. )مجيع فئات الطالب من دون استثناءمع رامج النشاط الطالخ ناسب بضرورة ت. 6
 (.6ص , هـ7828
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 :تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالبالمدرسة الثانوية لدور المعلم في / خامساً 

نشاطه وانتمائه وقطباً يف توجهها ب, يعد املعلم يف ضوء العملية التعليمية والرتبوية القائمة ركناً مهماً يف بنائها
, ومتثل بقية العناوصر األخرى جوانب مساندة يف منظومة التعليم, وتفانيه حيكم على جناحها وفاعليتها
بينما يتوقف , من جناح العملية الرتبوية يقع على عاتق املعلم% 60فتؤكد بعض الدراسات الرتبوية أن 

. لعائلية وإمكانات املؤسسة التعليميةالباقية من النجاح على اإلدارة والكتب وظروف الطالب ا% 80
 (.74ص, م2002, املشيق )

ومل تعد مهام املعلم تقتصر على نقل املعرفة إىل الطالب وإمنا امتدت إىل عدة جماالت تتسع باتساع 
ويف ضوء حتليل عمل املعلم ومهامه ميكننا أن نصل إىل دور املعلم يف , أهداف الرتبية ووظائف املدرسة

 :تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب كما يليانوية لاملدرسة الث

وأن تكون لديه القدرة على تربير سلوكه جتاه طالبه , على املعلم أن يكون منوذجاً أخالقياً حُيتذى به. 7
, وزمالئه وبقية أفراد اجملتمع كما عليه أن يتذكر أن تربية فرد واحد قد تصنع العشرات على مستوى اجملتمع

كما أن الثقة يف املعلم شرط , يف ذلك ليس سهاًل وال ميكن أن يتم عفوياً ومن غِّي ضوابط وأن النجاح
وتشِّي نظرية التعلم , (90ص , ت. ب, الغامد . )أساسي يف التعامل واحلوار يف أداء املعلم ملهنة التعليم

, ياجلن". )أخرىأنا الطالب يتعلم السلوك األخالقي كأ  خربة تعليمية : "يف السلوك األخالقي إىل
 (.760ص , م2003

فعندما نقرأ يف كتابات العلماء املسلمني والغربيني عن املعلم , أن يكون املعلم قدوة حسنة لطالبه. 2
فِّيى أبو حامد الغزايل بأن املعلم جيب أن يكون أسوة حسنة لتالميذه كما يف , القدوة سنجد الكثِّي منها

سنة وأن يطابق قوله فعله وأن يكون متحلًيا بالورع والتقوى, وألن ينبغي أن يكون املعلم قدوة ح: " قوله
أعني الصبيان إليه ناظرة وآذاهنم إليه مصغية مبا استحسن فهو عندهم احلسن وما استقب  فهو عندهم 

أنا التعليم جيب أن يعمل على هتذيب "كما يرى القابسي , (732ص , م7942, مرسي". )القبي  
 (.328ص , م7942مرسي , " . )خالق يكون عن طريق التعليم والقدوةاألخالق, واكتساب األ

ويستلزم ذلك مشاركة , للمعلم دور يف توجيه وإرشاد الطالب من الناحيتني النفسية واالجتماعية. 3
, ومراعاة الفروق الفردية بينهم, وإجياد احللول املناسبة هلا, والتعرف على مشكالهتم, الطالب يف مشاعرهم

 .منوهم مبا يتفق مع إمكانياهتم وتوجيه

, من خالل قدرة فائقة على إظهار فائدة املادة الدراسية, للمعلم دور يف نقل الرتا  الثقايف للطالب. 8
وقدرته على ربط أجزاء املنهج الدراسي لتكوين وحدة كلية متكاملة , وأمهيتها بالنسبة حلاجات الطالب

 .عتزاز بتارخيهم وأسلوب حياهتممما يغرس يف نفوس الطالب اال, املعرفة
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بتكوين عالقات طيبة ومتبادلة مع أفراد اجملتمع املدرسي من , للمعلم دور يف تنمية اجملتمع املدرسي. 4
ص ص , م7992, احلاجي), وإظهار احرتامه للمدرسة واعتزازه باالنتماء إليها, طالب ومعلمني وإداريني

712 – 713.) 

, وإشباع حاجاهتم أثناء الدرس, بإشراك الطالب يف عملية التعليم, عليمللمعلم دور يف توجيه الت. 6
 . وتبيني الصحي  من اخلاطئ, وإفساح اجملال أمامهم لالتصال مبصادر املعرفة املختلفة

وتوجيه طالبه ليفهموا , بإحاطته بقضايا اجملتمع احمللي ومشكالته, للمعلم دور يف تنمية اجملتمع احمللي. 1
. واملشاركة يف جمالس اآلباء واملعلمني, والسعي لتنمية وخدمة جمتمعهم, ا والتجاوب معهاتلك القضاي

 (.49ص , م2002, زيادة وآخرون)

أن يستبدل املعلم أسلوب السخرية والتهكم والعقاب مع طالبه إىل أسلوب التشجيع واملدح والتبصِّي . 4
 .ألجل حتسني مستوى أداء الطالب وتفوقهم دراسياً , باخلطأ

, وإشراك الطالب يف حتديد األهداف, واألخذ باملعقول منها, إتاحة الفروصة للطالب إلبداء أرائهم. 9
 .مما يؤد  إىل زيادة محاسهم حنو املادة وتقبلهم لألعمال اليت يكلفون هبا, ورسم خطط العمل

, أو يف جمال األنشطةزيادة مساحة التفاعل بني املعلم والطالب سواء داخل الفصل أو داخل املدرسة . 70
 .وأن يتسع وصدر املعلم لالستماع إىل مشكالت الطالب ومساعدهتم يف حلها

 .وتوسيع نطاق العمل اجلماعي يف املدرسة, تشجيع أسلوب املناقشة واحلوار داخل الفصل وخارجه. 77

وٍن واحد حبيث يسود على تعامله معهم بل, أن يتبع املعلم مع طالبه سياسة موحدة يف التعامل. 72
وال يكون هناك شدة تبلغ حد القسوة , فال يكون هناك لني يبلغ حد الضعف مع البعض, فكلهم سواسية

ص ص , م7997, البيالو  وآخرون. )فالتوازن يف املعاملة مع مجيع الطالب مطلوب, مع البعض اآلخر
211 – 219.) 

, نمو الصحي  إىل أقصى درجة ممكنةقيادة املعلم لطالبه يف الفصل تعين مساعدة الطالب على ال. 73
 .وتوجيههم توجيهاً مبنياً على أسس وصحيحة لتحقيق أهداف الرتبية والتعليم

وميكن أن يتحقق ذلك إذا فهم  , أن تكون عالقة املعلم بطالبه قائمة على األخوة واالحرتام املتبادل. 78
 (.99ص , م2002, آخرونزيادة و . )كل من املعلم والطالب دوره يف املدرسة فهماً وصحيحاً 

وجتنب االقتصار على تدريس الكتاب املقرر , مشاركة املعلم يف االهتمام بضبط الطالب وتربيتهم. 74
 .فقط
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التعامل الصحي  والصادق مع الطالب وذلك من خالل تفهم الطالب وخصائص منوه وحاجاته . 76
 .وكهواملتغِّيات اليت تؤثر على سلوكه واألسلوب املناسب لتعديل سل

املشاركة الفاعلة يف الربامج اليت تضعها املدرسة لتحقيق الضبط ومن ذلك اإلشراف على الطالب . 71
 .أثناء إقامة الطابور الصباحي ويف وقت الفسحة وحنوها

 .مع استخدام احلكمة عن عالجه, جتنب إمهال عالج السلوك اخلاطئ الذ  يصدر من الطالب. 74

وجتنب التعامل مع , الطالب يف أسلوب التعامل مع املخالفات السلوكية حتقيق الدقة والعدل بني. 79
 (.4ص , هـ7828, وزارة املعارف. )نفس املشكلة بإجراءات خمتلفة دون مسوغ مقنع

االلتزام بالتوجيهات والتعليمات الرتبوية اليت تضمنتها قواعد السلوك واملواظبة ذات العالقة برسالته . 20
 .رسة وخارجهاالرتبوية داخل املد

حتفيز الطالب وحثهم على االلتزام بالسلوكيات اإلجيابية والقيم الفاضلة والقدوة احلسنة والتقيد مبا ورد . 27
يف قواعد السلوك واملواظبة بتعامله مع مواقف الطالب السلوكية والسعي لتجنيبهم أسباب الوقوع يف 

السلوك غِّي املرغوب فيها لدى الطالب واإلفادة يف  والعمل على تعديل, املخالفات السلوكية الواردة فيها
 .ذلك من املنهج املدرسي ودليل الرتبويني لرعاية السلوك وتقوميه

تويل املعلم مباشرة القيام باإلجراءات الثالثة األوىل من خمالفات الدرجة األوىل, وحييل أمساء الطالب . 22
 .إلدارة املدرسةاملخالفني الذين مل يتجاوبوا مع جهوده الرتبوية 

روصد املخالفات السلوكية اليت يرتكبها الطالب داخل الفصل أو خارجه من الدرجة الثانية فأعلى . 23
 .واليت باشرها املعلم أو وقف عليها بنفسه, وتسليم األمساء إلدارة املدرسة

ات الواردة يف أداء املسؤوليات والواجبات بدقة وموضوعية وتنفيذ األنظمة والتعليمات والتوجيه. 28
 (.76ص , م2076, وزارة التعليم. )القواعد

( التنشئة االجتماعية)بإكساب الطالب يف األسرة بأن املدرسة ُتكمل ما مت بناؤه  يتض , فمما ذُِكر سابقاً 
إىل تبيني املدرسة للطالب , من خالل تشرهبم للمبادئ والقيم األخالقية اليت سامهت األسرة يف تكوينها

كما , املعايِّي السلوكية واألخالقية من جانب وترسيخ مبدأ احرتامها والعمل هبا من جانب آخرالقواعد و 
تعمل املدرسة على احملافظة على قيم اجملتمع ومؤسساته وتنقي  تراثه, ويتض  ذلك من خالل األدوار 

نشطة الالوصفية واليت تعزز اإلجيابية اليت يقوم هبا املعلمني واملرشدين الطالبيني والوكالء وقادة املدارس واأل
وتوعية الطالب بأمهية , وتأثِّي القدوة احلسنة, الضبط االجتماعي لدى الطالب من غرس للقيم األخالقية



92 

 

وتبيني مدى خطورة الغلو والتطرف , الضبط االجتماعي لدى األفراد لتحقيق األمن واالستقرار يف اجملتمع
 .واإلرهاب على اجملتمع

 :وسائل اإلعالم -6

قصد بوسائل اإلعالم هي جمموعة وسائل االتصال ونقل املعلومات واألفكار واآلراء واألخبار والصور ي
 (.773ص , م2074, مساح سامل وآخرون. )واإلحياءات ذات التأثِّي على املتلقي

تمع جملومما ال شك فيه بأن العامل يشهد ثورة اتصال عنيفة التأثِّي حىت أوصب  تدفق وسائل اإلعالم يف ا
ولوسائل اإلعالم أمهيتها البالغة يف كل جماالت احلياة السياسية واالقتصادية , أشبه بتدفق الدم يف الشرايني

واالجتماعية, وهي تتميز بسرعتها يف التأثِّي وقدرهتا على نقل األفكار اجلديدة واملهارات املتطورة, كما 
 (.76ص , هـ7830 ,محدان وآخر. )تتميز مبخاطبتها للصغار والكبار على حد سواء

ولقد أدى النمو والتطور اهلائالن يف علوم االتصال يف السنوات األخِّية إىل مضاعفة وتأثِّي وسائل اإلعالم 
يف وصياغة ثقافة أ  شعب من الشعوب بصفة عامة والثقافة السياسية بصفة خاوصة, فقد أفضى التطور 

ميقة يف عملية التنشئة, حبيث أضعف هذا التكنولوجي اهلائل يف وسائل االتصال إىل إحدا  تغيِّيات ع
التطور يف تأثِّي عمليات االتصال الشخصي يف الوقت الذ  تضاعفت فيه قدرة وسائل اإلعالم يف تشكيل 

فلقد أدت سرعة تطور وسائل اإلعالم واالتصال بصفة عامة إىل , القيم واالجتاهات خاوصة يف املدى البعيد
صر املعلوماتية, وقد أدى التطور التكنولوجي الكمي والنوعي إىل ووصف هذا العصر بعصر االتصاالت أو ع

أن أوصبحت االتصاالت فورية, تتم يف التو واللحظة, ونتيجة لذلك أوصب  العامل مرتبط األجزاء, تؤثر 
وأوصب  االعتماد على وسائل اإلعالم يف أ  نشاط اقتصاد  , األحدا  يف أ  جزء منه على بقية أجزائه

تماعي أمراً ال بد منه ملا هلذه الوسائل مبا متثله من وصحافة مكتوبة أو إذاعة مسموعة أو أو سياسي أو اج
مرئية وغِّيها من قدرة على التأثِّي على أفراد اجملتمع, فهي الوسيط الذ  يشرح ويبشر بالتغيِّي ويأيت بأفكار 

نية واملقاالت والتحليالت جديدة, وذلك عن طريق الدعاية واإلعالن, وخمتلف الربامج اإلذاعية والتلفزيو 
 (.736ص , م7991, السيد) .الوسائل مع مرور الوقت هبذهالصحفية املختلفة, وقد ازداد االهتمام 

لذا ميثل سلوك املخاطرة على , ومبا أنا االنرتنت هو أحد أهم وسائل اإلعالم املستخدمة يف عصرنا احلايل
والدان يف كل اجلوانب املتعلقة بسالمة أطفاهلم مبا فيها االنرتنت جزءاً من عملية النمو اليت يواجهها ال

فإن كثِّياً من األطفال يف سن املراهقة وما , وبسبب مسة التخفي والسرية اليت يتميز هبا االنرتنت, االنرتنت
وهم ال يتوانون عن احملادثة مع أشخاص , قبل املراهقة يشاركون يف غرف الدردشة املثِّية بالنسبة إليهم

ويثِّيون معهم حتديات ومواجهات قد تبلغ تصل إىل مقابلتهم والتأثر , م باملنحرفني أو الفاسدينيصفوهن
 (.43 – 42ص ص , م2009, عزيزة وصبحي. )بأفكارهم وسلوكياهتم غِّي املتوافقة مع قيم اجملتمع
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باعتبارها ناقلة  كما تؤثر وسائل اإلعالم املختلفة على التنشئة االجتماعية لألبناء وعلى العالقات األسرية
إذ إهنا تنشر معلومات متنوعة يف شىت اجملاالت ينتج عنها أفكار وبدع وقيم , ألنواع خمتلفة من الثقافة

حيث يتأثر األطفال والشباب هبذه األفكار وحماكاهتا وتقليدها , ختتلف وتتعارض مع القيم اإلسالمية
نهم على االحنراف واخلروج على تقاليد ونظم مما يشجع الكثِّي م, بووصفها الدليل على التمدن والتحضر

 (.778ص , م2074, مساح سامل وآخرون. )األسرة باسم احلرية الشخصية

 :دور وسائل اإلعالم في تعزيز الضبط االجتماعي

وغرس , وبناء روابط بني أبنائه, لإلعالم دور كبِّي يف توعية األفراد حنو مسؤولياهتم الفردية واجلماعية
كما ميكن لوسائل اإلعالم أن تقوم بدورها يف تعزيز الضبط , وإجياد اجتاهات موحدة, يمللعادات والق

, وتبغض اجلرمية واإلرهاب, االجتماعي عن طريق الربامج التلفزيونية اهلادفة اليت تعمق االنتماء وحب الوطن
من الوسائل اليت وتزيد من روح التآلف والتسام  وغِّيها , وعن طريق الصحف اليت توض  إجنازات الوطن

, قرملة. )من شأهنا ترسيخ حب الوطن واالنتماء إليه واالعتزاز باالنتساب له وبيان حقوق املواطن وواجباته
 (.766ص , م2001

الذ  يعيشون فيه,  جملتمعكما أن وسائل اإلعالم أوصبحت تلعب دوراً هاماً يف تشكيل وعي اجلماهِّي يف ا
الفائقة على تقدمي املعارف األمنية بصورة مفهومة  هتامنية نظراً لقدر م بالقضايا األهتويف توجه اهتماما

تؤثر يف الطريقة اليت يدرك هبا الناس خمتلف األمور, كما تستطيع هذه الوسائل أن تقوم برسم  هناومقبولة, أل
 (. 64ص , هـ7822, عبداحلليم. )وصورة ذهنية لدى املتلقي عن األحدا  واملواقف

فهي أداة لتقريب الفوارق , وتؤثر يف قيمهم واجتاهاهتم, اطب قطاعات اجملتمع مجيعاً فوسائل اإلعالم خت
كما تعد وسائل اإلعالم , وأداة لتحقيق االستقرار واألمن والسالم االجتماعي, الطبقية واالجتماعية

رأ  والفكر وسائط تربوية مؤثرة بشدة يف حل مشكالت الفرد واجلماعة واجملتمع نظراً الستقطاهبا لقادة ال
, زيادة وآخرون. )ممن يتمكنون من تقدمي الرأ  واملشورة العلمية والدينية واإلجابة عن تساؤالت األفراد

 (.747ص , م2002

وخصووصاً مع تنوع , بأن وسائل اإلعالم أوصبحت ضرورة حياتية ال يستغين عنها أفراد اجملتمع يفسر ذلك
ويرى , واليت أخذت من وقت أفراد اجملتمع الشيء الكثِّي, مهابرامج السوشل ميديا كتويرت والفيس بوك وحنو 

الباحث أيضاً بأنه ينبغي على وسائل اإلعالم أن حترتم املبادئ األخالقية والقيم االجتماعية أثناء ممارستهم 
من لدى الطالب كما يرى الباحث بأن لوسائل اإلعالم دور بارز يف تعزيز الضبط االجتماعي , ملهنتهم

وتعزز من , وغرس عادات وتقاليد يف نفوس أفراد اجملتمع, ر القيم األخالقية بني أفراد اجملتمعخالل نش
وتبيني , وتوعي أفراد اجملتمع بأمهية احرتام النظام والقانون, جانب اهلوية الذاتية الثقافية لدى أفراد اجملتمع
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بضرورة حب الوطن واالنتماء إليه  وتسهم يف توعية أفراد اجملتمع, هلم مدى خطورة مصاحبة رفقاء السوء
 . والدفاع عنه

 :مؤسسات الضبط االجتماعي غير الرسمية/ ثانياً 

وهي مؤسسات غِّي نظامية ال ُتشرف عليها الدولة وهتدف إىل إجياد السيطرة على أفراد اجملتمع لتحقيق 
 :وتضم كاًل من, النظام واألمن واالستقرار

 :األسرة - 9

, فهي اليت تكورن يف األوصل اجملتمع وذلك من خالل تفرعها وامتدادها, غِّي للمجتمعتعد األسرة النواة الص
لذا ليس هناك أ  خروج عن الواقعية عند افرتاض أن يف متاسك ووصالح األسرة تكاماًل ووصالحاً 

حلماية فالوظيفة الرئيسية لألسرة حيتاج إليها الطفل منذ نعومة أظفاره واليت تتمثل يف الرعاية وا, للمجتمع
, البكر. )فهي احمليط العائلي املسئول متاماً عن املراحل العمرية األوىل للتنشئة االجتماعية, والرتبية والتوجيه

 (.269ص , م7991

فهي الوحدة األولية أو , فتووصف األسرة بأهنا أقدم التنظيمات االجتماعية للجماعة البدائية واملتحضرة
واألسرة هي , نسانية اليت عن طريقها استمر مسار احلضارة من املاضياخللية األساسية لكل اجملتمعات اإل

الوحدة االجتماعية اليت تنتقل بواسطتها التقاليد احلضارية من جيل إىل جيل آخر من خالل علمية التنشئة 
 (.99ص , م7943, لوسي مِّي. )االجتماعية

لوظيفية املكونة من الزوج هي الوحدة ا" األسرة بأن (740 - 719ص ص , م7947, سرحان)يرى و 
وتؤد  األسرة جمموعة من الوظائف اهلامة يف , "املرتبطة برباط الدم واألهداف املشرتكة, والزوجة واألبناء

 :ومنها ما يلي, اجملتمع

 .تزويد اجملتمع بأعضائه الصغار -أ 

 .هتيئة فرص احلياة للصغار وإعدادهم للمشاركة يف اجملتمع -ب 

 .بوسائل وأساليب تكيفهم مع اجملتمعتزويد الصغار  -ج 

 . تقدمي الدعم االقتصاد  واالجتماعي والنفسي ألفرادها -د 
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 :دور األسرة في تعزيز الضبط االجتماعي

فنجد مثاًل أن , أدت األسرة يف العصور السابقة دوراً كبِّياً بووصفها وسيلة من وسائل الضبط االجتماعي
األسرة دور السيطرة على الزوجة واألبناء ووصالحية رفض انتساب النظام اإلغريقي كان قد أعطى لرب 

وتقوم األسرة بدورها يف تدريب البنني والبنات على األخالق والدين وتلقينهم الرتبية ,األبناء إىل األسرة
ومبادئ املساواة حىت سن السابعة من العمر قبل إرساهلم , وتعليمهم الواجبات واحلقوق اليت عليهم وهلم

, مليحة القصِّي وآخر. )املدارس لغرض تدريبهم على تعلم العلوم والفنون والتجارة والتدريبات العسكريةإىل 
 (.21ص , م7944

وتشِّي كثِّي من الدراسات االجتماعية واألنثربولوجية إىل أن األسرة لدى بعض الشعوب البدائية متثل 
وواجبه توجيه سلوك , لشأهنا أمام القبيلة مؤسسة سياسية واقتصادية ودينية حيث إنا رئيسها هم املمثل

أفرادها بالطريقة اليت تبعدهم عن اإلضرار بالنظام السياسي للقبيلة وكل ما من شأنه أن يعرضهم إىل 
واألسرة كوحدة اقتصادية تفرض على أفرادها أن يتصرفوا بالشكل الذ  خيدم مصاحلها , املساءلة والعقاب

. ة وحدة دينية عندما تصنع رجاهلا الدينني الذين هم رجال األسرةإضافة لذلك فاألسر , االقتصادية
 (.717ص , م2077, القريشي)

إنا األسرة عندما تؤد  وظيفتها املتمثلة يف إيصال معايِّي اجملتمع املتشكلة من القيم والعادات والتقاليد 
وبقدر ما تفشل يف , ذه املعايِّييكون عندئٍذ أبناؤها أفراداً ممتثلني هل, واألعراف والقانون على أكمل وجه

 (.788ص , م7993, اخلليفة. )أداء هذه املهمة فإن بناؤها يصبحون عرضة النتهاك تلك املعايِّي

حل سليمان الفا قد اهتمت دراسةسرة يف الضبط االجتماعي, فوقد اهتم علماء االجتماع العائلي بدور األ
وعامل التنشئة , وعامل التماسك األسر , عوامل اقتصاديةو , عوامل اجتماعية)عرفة أثر العوامل األسرية مب

كلما زاد التماسك : واليت كان من نتائجها, على الضبط االجتماعي( وعامل التدين األسر , األسرية
وكلما كانت التنشئة األسرية فعالة ارتفع تبعاً له الضبط , األسر  زاد تبعاً له الضبط االجتماعي لدى األفراد

, م2003, الفاحل. )وكلما وصغر حجم األسرة زاد الضبط االجتماعي لدى األفراد, دى األبناءاالجتماعي ل
 (.244 - 248ص ص 

إىل أنا منوذج التنشئة األسرية اإلجياخ يقود إىل منوذج  (702ص , م7991, عويدات)وتشِّي نتائج دراسة 
 . وانني يف نفوسهممن األبناء ينسجمون مع التوقعات االجتماعية مما يرفع من قيمة الق

فاألسرة هي , لدى الطالب تعزيز الضبط االجتماعي يفبأن األسرة هلا تأثِّي كبِّي  من هذا العرض يتض 
وتقوم بتأدية وظيفتها يف التنشئة االجتماعية , الوعاء الذ  حيتضن الطفل منذ نعومة أظفاره حىت يكرب
فتوجه وتعلم أبناءها وبناهتا الدين والقيم , تماعيألبنائها وبناهتا واليت تُعد كقاعدة أساسية للضبط االج
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فإذا مل يتشرب الطفل هذه التنشئة االجتماعية من أبويه , األخالقية والعادات والتقاليد واألعراف البناءة
, فإذا وصلحت األسرة وصل  اجملتمع, ألنا فكر الطفل يتأثر بفكر أبويه, فإن احتمال احنرافه يكون متوقعاً 

 .والعكس وصحي 

 :المسجد - 7

حيث كان , ففيه كانت تقام الصلوات اخلمس, املسجد هو أول مؤسسة إسالمية عرفها املسلمون
كما كان جيلس إليهم يف أوقات خمتلفة يعلمهم أمور , يؤم املسلمني, املصطفى وصلى اهلل عليه وسلم

ص , م2002, خرونزيادة وآ. )ويعدهم ملا بعد تلك احلياة, ويوجههم يف كافة شؤون حياهتم, دينهم
760.) 

َا يـَْعُمُر َمَساِجَد اللاِه َمْن آَمَن بِاللاِه َواْليَـْوِم اآْلِخِر َوأََقاَم الصااَلَة َوآَتى الزاَكاَة وملَْ خيَْ {: قال اهلل تعاىل َش ِإالا ِإمنا
 (.ةلتوبسورة ا ,74اآلية ) .}اللاَه فـََعَسى أُولَِئَك أَْن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِدينَ 

لذا يُعد املسجد من أهم املؤسسات الرتبوية االجتماعية اليت ارتبطت بالرتبية اإلسالمية ارتباطاً وثيقاً نظراً 
السيما وأن املسجد مل يكن يف اجملتمع , لعدد من العوامل اليت أدت يف جمموعها إىل ذلك االرتباط والتالزم

إذ كان جامعاً ألداء العبادات من , ط بل كان أمشل من ذلكاملسلم األول جمرد ألداء العبادات املختلفة فق
ومعهداً , وجامعة للتعليم وختريج األكفاء من اخللفاء والعلماء والفقهاء واألمراء, الفرائض والسنن والنوافل

مياً ومنرباً إعال, وداراً للشورى وتبادل اآلراء, ومركزاً للقضاء والفتوى, لطلب العلم ونشر الدعوة يف اجملتمع
ومكاناً لعقد األلوية وانطالقة اجليوش للجهاد يف , ومنزاًل للضيافة وإيواء الغرباء, إلذاعة األخبار وتبليغها

, قرملة. )إىل غِّي ذلك من الوظائف االجتماعية, ومنتدى للثقافة ونشر الوعي بني الناس, سبيل اهلل تعاىل
 (.740ص , م2001

ومكاناً , ومركزاً لنشر الوعي بني الناس, الم يُعد جامعاً وجامعةً وبذلك ميكن القول بأن املسجد يف اإلس
وهو حبق أفضل مكان وأطهر بقعة وأقدس حمل ميكن أن , ومل مشلهم وتوحيد وصفهم, الجتماع املسلمني

, أبو عراد. )تتم فيه تربية اإلنسان املسلم وتنشئته ليكون بإذن اهلل تعاىل فرداً وصاحلاً يف جمتمع وصاحل
 (. 4ص  ,هـ7828

 :ويكُمن دور المسجد في تعزيز الضبط االجتماعي

فالدين اإلسالمي له دور هام يف هتذيب سلوك الفرد , مبا أنا املسجد ينشر تعاليم الدين اإلسالمي –أ 
فيأيت سلوك الفرد متفقاً مع ما حتث عليه , وتقوية عوامل املقاومة ضد االحنراف واالجنراف يف طريق اإلجرام

فعندما يضعف , ومتماشياً يف نفس الوقت مع القانون السائد يف اجملتمع, لسماوية من قيم وتعاليماألديان ا
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الوازع الديين لدى الفرد أو عندما حيد  فهم خاطئ لتعاليم الدين قد يدفع ذلك األمر الفرد الرتكاب 
 (.708ص , م2001, زغلول. )اجلرائم

, ها وأركاهنا ومبادئها وترسيخ ذلك عملياً يف اجملتمعالتعريف بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة أسس –ب 
ومتابعة ذلك من خالل سلوكهم داخل وخارج , وتربية أفراد اجملتمع عليها ابتداًء من الناشئة ومروراً بالكبار

 .املسجد مع أسرهم ويف ارتباطهم باجملتمع

وتارة , ويسيء إليها تارة باملناوصحة توجيه اجملتمع بعمومه إىل مراقبة كل من خيالف العقيدة اإلسالمية –ج 
وهبذا يسهم املسجد يف محاية اجملتمع , أخرى بإبالغ اجلهات املسئولة عندما يستعصي احلل على األفراد

 (.83ص , هـ7871, الغامد . )من االحنرافات

ع تتي  وصالة اجلماعة للفرد التعرف على جِّيانه وكثِّي من األفراد, وهذا يساعد على تفاعله م –د 
اآلخرين, لذلك فإن طبيعة العالقة اليت تربطه هبم تستدعي أن يراعي حق جاره أو وصديقه, وأن حيافظ 

 .على كرامته وحقوقه فال ميتهنها, ويصوهنا من كل ضرر أو مفسدة

متثل خطب اجلمعة واملواعظ برامج تثقيفية إعالمية ميكن االستفادة منها يف نشر الوعي بني كافة  -ه 
مع, وتبًعا لوجه النظرة هذه, فواجب الوعاظ يف املساجد أن يستغلوا خطبهم ودروسهم الدينية, طبقات اجملت

بربطها مبشاكل اجملتمع االقتصادية والسياسية والرتبوية, وتبيان حكم الدين فيها, ملا للدين والقيم الروحية 
 . من أثر عظيم يف نفوس األفراد وتشكيل شخصياهتم

هي اليت جتعل حلياة أفراد اجملتمع معىن وقيمة, وضعفها سبب قو  يقف وراء اجلرائم قوة الوازع الديين  - و
اليت ترتكب حبق األفراد, ولذلك فإن مهمة املسجد تتمثل يف توضي  احلالل واحلرام, ومعاجلة القضايا 

 .ة مرتكبيهااملتعلقة باملعامالت, والرتكيز على الظواهر السلبية يف اجملتمع, ونبذها والدعوة إىل حمارب

تعميق األخالق اإلسالمية يف النفوس كالصدق, والوفاء, واألمانة, والعدل, والتواضع واحللم,  -ز 
ويتفقده إن غاب ويفرح ملا , والتعاطف, والرتاحم بني أفراد اجملتمع, فيقبل الفرد على مساعدة أخيه ملسلم

املؤمن للمؤمن كالبنيان املروصوص : )ليه وسلميسره, وحيزن ملا يؤمله, تصديًقا لقول رسول اهلل وصلى اهلل ع
 (.41 - 46ص ص , م7999الرشدان, (. )يشد بعضه بعًضا

بأن للمسجد مكانة عظيمة يف نفوس املسلمني واملسلمات ألن املسجد بيت من بيوت اهلل  يفسر ذلك
ليم الدين كما يرى الباحث بأن للمسجد دور يف تعزيز الضبط االجتماعي من خالل توضي  تعا, تعاىل

وبالتأكيد على أثر حسن اختيار القدوة احلسنة على , الصحيحة ألفراد اجملتمع بال تشدد وال هتاون
وبنبذ كل , وبتبيني خطر رفقاء السوء على الشباب من جرهم إىل مزالق االحنرافات واجلرائم, سلوكيات الفرد
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وإقامة , ره مقتصراً على الصلوات واخلطبإال أنا الباحث يرى أيضاً بأن املسجد ال زال دو , عمل إرهاخ
يف حني جند بأن املسجد دوره ضعيف تفعيل نشر العلم من , حلقات حتفيظ القرآن يف بعض املساجد

كما أنا نوعية بعض مواضيع اخلطب اليت , خالل إنشاء املكتبات باملساجد واليت حتو  كتباً ومراجع قيمة
 .ملعاوصرةتطرح بعيدة عن حاجات وقضايا اجملتمع ا

 :األندية الرياضية - 4

لقد أولت احلكومات والدول أمهية قصوى لرعاية الشباب, وسخرت مجيع اإلمكانيات لالستفادة من 
طاقاهتم ملا فيه خِّي ووصالح اجملتمع, وذلك من خالل إعداد الربامج اليت أوجدت التنمية الشاملة, سواًء 

ية أو الفنية, أو من خالل أ  أعمال أخرى تسعى إلكمال من النواحي الثقافية أو االجتماعية أو الرياض
وهذا ما يالحظ يف الفكر يف الدول املتقدمة يف اهتمامها بقطاع الشباب, وبات اإلنفاق , عملهم التنمو 

على الشباب من خالل الرتبية والتنمية واإلعداد, وهو ما جعله حيظى بالنصيب األكرب من االهتمام إميانًا 
 (.2ص , 2007, حامد. )باب هم الثروة احلقيقيةمنهم بأن الش

مؤسسات رياضية تروحيية هتدف إىل املسامهة بدور اجياخ يف التنمية الرياضية "وتُعرف األندية الرياضية بأهنا 
". واالجتماعية ألفراد اجملتمع يف إطار احتياجات ورغبات أعضاءه ومبا يؤد  إىل حتقيق فلسفة الدولة

 (.70ص , م7999, احلديد )

والتقدم به إىل , وهتدف الرياضية إىل منو الفرد منواً متوازناً من النواحي الصحية والرياضية واالجتماعية
فهي عبارة , وتعد األنشطة الرياضية لوناً من ألوان الرتبية, املستوى الذ  جيعل منه عضواً عاماًل يف اجملتمع

واملواطن السليم , ياضي لتنمية الكفاية البدينة ووصيانتهاعن تربية الفرد عن طريق ممارسة مظاهر النشاط الر 
املتصف بالكفاية البدينة يتمتع جبسم وصحي  سليم تعمل أجهزته بنشاط وحيوية لتقوم بوظائفها وخيلو من 

 (.41ص , م7991, األخرس. )العيوب البدينة اليت تعطل حركته وأنشطته

هـ 7876وصفر  72وبتاريخ ( 2809)لرياضية برقم من لوائ  وأنظمة األندية ا( 3)وقد جاءت املادة 
 :وهي, الصادرة عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب متضمنة أهدافا لألندية الرياضية

املسامهة يف إعداد وتكوين املواطن الصاحل, ودعم القيم الروحية واألخالقية والروح الرياضية, ونشر  -أ 
الرياضي, واستثمارا لنشاطات والربامج الرياضية والثقافية األلعاب الرياضية وتنشيطها, ورفع املستوى 

 .واالجتماعية بالتعاون مع االحتادات واهليئات ذات العالقة

 .تأكيد العالقة بني األندية واالحتادات واهليئات, والتنسيق فيما بينهما لتنفيذ نشاطاهتا -ب 

 .يق دخل ثابت ودائم للناد استثمار إمكانيات الناد  بالطرق املشروعة مبا يكفل حتق -ج 
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ص , م2077, العجالن. )املسامهة يف املناسبات العامة من خالل إعداد برامج ونشاطات مناسبة -د 
28.) 

 :دور األندية الرياضية في تعزيز الضبط االجتماعي

فعهم ود, تقوم األندية الرياضية بدور مهم يف تنشئة الشباب بشغل أوقات فراغهم مبا يعود بالنفع عليهم
كما , وتعزيز القيم احلسنة كالتعاون والتسام  والتكاتف, ملمارسة هواياهتم الرياضية والثقافية واالجتماعية

 (.220ص , هـ7826, احلبيب. )أن هلا دوراً يف احلفاظ على عادات وتقاليد اجملتمع الذ  توجد فيه

ِّي  يثر  الروح املعنوية واملادية والتقيد كما تقوم األندية الرياضية بإقامة برامج ثقافية لتأسيس وعي مجاه
بالتعليمات واألنظمة اليت تكفل أمن الفرد وسالمته يف شىت جماالت احلياة, مما يرتتب عليه تأوصيل وتعميق 
التعاون والتجاوب مع خمتلف قطاعات الدولة خلدمة األمن واالستقرار, مما يتطلب تعبئة الشعور العام بأمهية 

ة الظواهر السلبية ودعم الظواهر اإلجيابية عن طريق اإلعالم اإلذاعي املتخصص الذ  املشاركة يف مقاوم
يهدف جبانب ذلك إىل نشر املعرفة بني أفراد اجملتمع وتزويدهم بكل جديد يف جمال ختصصاهتم من خالل 

اهتم حنو احملاضرات والندوات واخلطب ومجيع وسائل التوعية املتاحة اليت تكفل هتيئتهم والرقي باهتمام
األفضل يف أداء الواجبات واملهام املتعلقة هبم, حيث إن مسؤولية الربامج الثقافية يف املقام األول هي حماولة 
هتيئة مناخ مناسب, ومعرفة اآلراء واالجتاهات وإقامة جسور من النص  والفهم املتبادل يف هذا اإلطار من 

مسؤولية تضامنية تتطلب التعاون بني كافة املواطنني  خالل تعميق الشعور الوطين بأمهية التنمية, وأهنا
 (.27ص , م2000, اجلحين. )حملاوصرة الظواهر السلبية واحلد من آثارها

ويظهر , وتقوم األندية الرياضية أيضاً بأدوار اجتماعية هتدف إىل محاية الشباب من االحنرافات الفكرية
وزيارة املؤسسات االجتماعية اليت يعم نفعها , اهلادفةذلك من خالل إقامة الربامج االجتماعية املنظمة و 

وتنبذ التعصب األعمى وتزيد من التواوصي , على الوطن واملوطنني وتسموا بالنفس إىل مراتب العزة والشرف
, م2006, العثيمني. )باحلق وجتعل من جمتمعنا املسلم أمنوذجاً حُيتذى به ومضرباً للمثل يف اخللق احلسن

 (.12ص 

السيما وأن معظم أفراد اجملتمع السعود  , أن لألندية الرياضية مكانة  كبِّية يف نفوس أفراد اجملتمعب يتض 
كما يرى , ومعظم هذه الفئة مهتمني مبمارسة ومتابعة األندية الرياضية احمللية والعاملية, من فئة الشباب

من خالل إجياد العبني يكونون  الباحث بأن األندية الرياضي هلا دور  مهم يف تعزيز الضبط االجتماعي
وبتفعيل األنشطة الرياضية واالجتماعية والثقافية اليت ختدم مصاحل الوطن , قدوة حسنة ألفراد اجملتمع

وتعورد النفس على املنافسة , وتبث روح التعاون بني أفراد اجملتمع, فتنشر السالم واحملبة واألُلفة, واملواطن
 . الشريفة
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 :جماعة الرفاق - 3

يستمد الفرد العناوصر الرئيسية املكونة لشخصيته من احمليطني به وخاوصة الوالدين وبقية أفراد أسرته وسائر 
فتعد مجاعة الرفاق , األشخاص الذين هلم عالقة به كاألقارب واجلِّيان وزمالء املدرسة أو العمل أو اللعب

ادر املهمة واملفضلة عند األفراد لالقتداء اليت تتكون من الزمالء يف املدرسة والعمل واجلِّية أحد أهم املص
ألن مجاعة الرفاق تتميز بقوة الدافع الذ  يشد الفرد , وتعد األكثر تقباًل منهم, واستقاء اآلراء واألفكار

وكثِّياً ما تكون هذه األحكام غِّي متفقة مع نظم اجملتمع , وخيضعه خضوعاً تاماً ألحكامها ومقرراهتا
كما أن , لدى الفرد كثِّياً من الدوافع الغريزية اليت مل يستطع إشباعها يف عامل الواقعولكنها تشبع , وقوانينه

درجة التماسك اليت تظهر داخل مجاعة الرفاق تكون عالية وباألخص اجلماعة املنحرفة اليت جتعل الفرد 
 (.704 - 708ص ص , م2074, مساح سامل وآخرون. )خيضع خضوعاً تاماً لسلطتها وأحكامها

يعترب عامل االختالط باألوصدقاء من العوامل اليت نالت اهتماماً كبِّياً من ِقبل دارسي العوامل املرتبطة  لذا
وذلك انطالقاً مما تشِّي إليه العديد من النظريات املفسرة للسلوك , بالسلوك السو  أو السلوك االحنرايف

فبقدر ما يكون اختالط الفرد باألسوياء , من أمهية هذا العامل يف تفسِّي االمتثال واالحنراف, االحنرايف
 (.224ص , م2003, الفاحل. )يكون احتمال امتثاله للمعايِّي االجتماعية أكرب

من % 4177فقد أكدت الدراسات اليت أُجريت حول مدى تأثِّي رفقاء السوء يف احنراف األحدا  أن 
 (.790ص , 7992, شفيق. )األحدا  املنحرفني يرجع سبب احنرافهم إىل مصاحبتهم لرفاق السوء

فهناك تأثِّي متبادل بني األوصدقاء أو الرفاق ينشأ عنه اجتاه عام مجاعي فيما بينهم حنو خمالفة القوانني 
ولذلك يأيت سلوكهم منحرفاً ومتجهاً حنو ارتكاب , واخلروج على املبادئ والقيم السائدة داخل اجملتمع

. الرفاق تشكل أحد العوامل الدافعة إىل ارتكاب اجلرمية ويف هذه احلالة ميكن القول بأن مجاعة, اجلرائم
 (.796ص , م7944, حسين)

 :لدى الطالب دور جماعة الرفاق في تعزيز الضبط االجتماعي

فهم متقاربني يف هواياهتم ورغباهتم , نظراً ألن مجاعة الرفاق من شرحية عمرية واحدة أو متقاربة النظائر
لذلك فهم , قتهم بعضهم ببعض تكون محيمية وودية وقوية ومؤثرةلذا فإن عال, ومصاحلهم وحاجاهتم

ويتجنبون نقدها وعدم , ويندفعون لضوابطها العرفية الشفوية, يتقبلون معايِّي وقيم واجتاهات هذه اجلماعة
فضوابط مجاعة الرفاق هلا تأثِّي قو  على أعضاء اجلماعة وخيشاها اجلميع ألهنا تصدر عن أفراد , ثقتهم هبا

بل جيد , فال يريد أن يفرط هبا, لون هواياته وطموحاته وأدواره االجتماعية وأفكاره الذاتية واالجتماعيةميث
عندئٍذ تكون تنشئته فيها سهلة وسريعة تنطو  على , املتعة والسعادة والرضا عند االمتثال لضوابطها
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شخصية فيها ويرى وصورته املستقبلية التجديد وختتلف عما تقوم به تنشئة األسرة واملدرسة ألنه جيد حريته ال
 (.780 – 739ص ص , م2006, العمر. )عندها

: وقد بنيخ النيب وصلى اهلل عليه وسلم أثر مجاعة الرفاق يف حديث أخ موسى األشعر  رضي اهلل عنه بقوله
وإما , فحامل املسك إما أن يهديك, إمنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كحامل املسك ونافخ الكِّي"

". وإما أن جتد منه رحياً خبيثة, ونافخ الكِّي إما أن حيرق ثيابك, وإما أن جتد منه رحياً طيبة, أن تبتاع منه
 (.290ص , هـ7802, األلباين)

ينبغي أن يكون الصيب يف : "عن تأثر الطالب جبماعة الرفاق يف قوله( السياسة)كما نبه ابن سينا يف كتابه 
, وهو عنه آخذ, ألن الصيب عن الصيب ألقن, مرضية عاداهتم, جللة حسنة آداهبممكتبة وصبية من األوالد ا

 (.48ص , م7996, الدهش". )وبه آنس

ألنا الطالب يف الوقت , بأن جلماعة الرفاق تأثِّي بالغ تغيِّي أفكار وسلوكيات املنتسبني إليهم يفسر ذلك
مما يؤد  إىل تأثره بأفكارهم , و يف احلياحلايل يقضي جزءاً كبِّياً من يومه مع زمالءه يف املدرسة أ

ويرى الباحث أيضاً بأن جلماعة الرفاق دور يف تعزيز الضبط االجتماعي من خالل , وتوجهاهتم وسلوكياهتم
مصاحب الزمالء األخيار والذين يتصفون بتمسكهم بالتعاليم الدينية الصحية والقيم األخالقية احلسنة 

 .جيعل سلوكياهتم تكون متوافقة مع القيم واملعايِّي املقبولة يف اجملتمعوحيرتمون النظام والقانون مما 

بأن مؤسسات الضبط االجتماعي الرمسية ومؤسسات الضبط االجتماعي غِّي  ومن هذا العرض يتض 
فتبدأ التنشئة االجتماعية للطفل من األسرة ف تستكمل التنشئة , الرمسية يوجد بينها تداخل وتكامل

ووسائل اإلعالم هلا تأثِّي كبِّي على تنشئة أفراد اجملتمع من خالل ما يشاهده يف , املدرسةاالجتماعية يف 
وللمسجد أيضاً دور بالغ يف تكوين القيم األخالقية لدى أفراد , التلفاز وقنوات التواوصل االجتماعي

 .اجملتمع
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 :خبرات عالمية في تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب - 4 – 7

ت بعض دول العامل عدة جتارب رائدة يف جمال تعزيز استخدام الضبط االجتماعي لدى الطالب لقد طبق
فاهتمت بعض الدول بإلزامية التعليم جلميع أفراد اجملتمع واعتربوه وسيلة , من خالل املؤسسات التعليمية

وتقاليده يف أبناء واهتمت دول أخرى بغرس ثقافة اجملتمع وعاداته , فعالة لضبط سلوكيات أفراد اجملتمع
والبعض األخر اهتم بتغيِّي املناهج , جمتمعهم منذ نعومة أظفارهم مما أدى إىل متسكهم هبا عند كربهم

وفيما يلي تفصيل هلذه اخلربات العاملية يف جمال , الدراسية مبا يضمن تواكبها مع قضايا ومستجدات العصر
 :نذكر منها, تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب

 :خبرة دولة اليابان في تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب - 9

واملستمدة من " الثقافة اليابانية"من العوامل االجتماعية اليت تؤثر على مسار التعليم يف دولة اليابان هي 
يل األفكار والقيم الكونفوشية اليت ُتكن احرتاماً كبِّياً للتعليم ومن يهبون حياهتم للعلم, مما أدى إىل تشك

حيث أن امللتحقني مبراحل التعليم يف املرحلة اإللزامية من ِسن السادسة وحىت , ضغط كبِّي على طلب العلم
كما أن من , %40وتصل نسبة امللتحقني بالتعليم حىت سن دخول اجلامعة , %700اخلامسة عشر يبلغ 

 (.321ص , م2000, أمحد. )مظاهر ذلك األمر أنه ال يوجد يف دولة اليابان فرداً ال يقرأ وال يكتب

كما أنا لتأثِّي الثقافة املستمدة من مبادئ الكونفوشية أثر كبِّي على ضرورة تكييف املرء لنفسه وأعماله 
وفقاً للجماعة داخل بنية اجتماعية هرمية جتعله جزءا ال يتجزأ منها, لذا يتسم اجملتمع الياباين مبركزية 

االجتماعي حىت ولو كان على حساب مصاحل الفرد, مما جعل اجلماعة من خالل إعطاء أولوية لالنسجام 
األمر , األسرة حتتل عاماًل كبِّياً يف تشكيل شخصية الفرد حيكمها نظام سلطة وصارمة من قبل رب األسرة

الذ  أثر على برامج وأساليب النظام التعليمي اليت تركز على التعاون بني اجلماعة وبناء روح الفريق, 
. العايل ألساتذهتم, إضافًة إىل االنضباط الذ  ميتاز به الطالب الياباين وصغِّياً كان أم كبِّياً وكذلك االحرتام 

 (.74ص , م2000, بيوشامب)

دقيقة يف املدرسة اليابانية ليقوم الطالب بتنظيف ( 20)كما أنا نظام التعليم يف دولة اليابان خيصص يومياً 
 (.301ص , م2006, مرسي) .تخدمني أو عماال نظافةاملدرسة وكافة مرافقها, لعدم توفر وجود مس

جتماعي لدى الطالب ويرى الباحث بأنه ُيستحسن االستفادة من خربة دولة اليابان يف تعزيز الضبط اال
من أسباب  ويُعد اجلهل واألمية, ضد العلم فاجلهل, على اأُلسر قرار إلزامية التعليم تطبيقمن خالل 
 يوجه ويعدل سلوكفالتعليم أما  ,ميارسون سلوكيات غِّي مقبولة اجتماعياً الشباب وجعلهم بعض احنراف 

مما يف شأنه أن يساعد على خفض نسبة , الطالب بتعزيزه للتصرفات اإلجيابية وانتقاده للتصرفات السلبية
 يف كما أنا الباحث يرى بأنه يقع على عاتق األسرة واملدرسة دور  كبِّي, , االحنراف واجلرمية يف اجملتمع
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عملية التنشئة االجتماعية للطالب واليت تكسبهم ثقافة وقيم وأخالقيات وعادات وتقاليد اجملتمع اليت 
واليت جعلت الفرد , كما يفعل اجملتمع الياباين من نشر ثقافة الثقافة الكونفوشية بني أفراده, ارتضاها لنفسه

 .الياباين يتكيف مع اجملتمع ككل بسهولة

 :افورة في تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالبخبرة دولة سنغ - 7

كما تتميز دولة سنغافورة بنظام , يعترب نظاُم التعليم يف دولة سنغافورة واحداً من أفضل أنظمة التعليم يف العامل
فقد مت تصنيف , تعليمي متقدم, وحتتو  على معاهد متطورة, وأساتذة أكفاء وجتهيزات وبنية حتتية متطورة

, م2004/م2001املركز األول يف جودة نظم التعليم وذلك حسب تقرير دويل شامل يف عام  سنغافورة يف
باعتبار أنا املعلمني ميثلون أهم ركيزة من ركائز العملية , وتركز دولة سنغافورة على املعلمني يف العملية التعليمية

قدير جهودهم من أجل احلصول على لذا فإن دولة سنغافورة تبذل قصارى جهدها لدعم املعلمني وت, التعليمية
كما أن دولة سنغافورة تساعد املعلمني على تنمية قدراهتم ومهاراهتم املهنية , تعليم ذو جودة عالية يف املدارس

ليصبحوا أكثر قدرة على أداء عملهم حبرفية ويرشدوا ويوجهوا الطالب إىل الطريق الصحي  الذ  يتوافق مع 
 (.16ص , م2070, املغيصيب. )نظام الدولة

االستفادة من خربة دولة سنغافورة يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب من خالل دعم  الباحث ؤيدوي
فعندما يكون املعلم متمسكاً بالقيم واألخالق احلسنة والعادات , والرفع من مكانة املعلمني اجتماعياً واقتصادياً 

مما يضمن لنا , "قدوة حسنة"سيكون بالنسبة هلم  ألنه, ويقلدونهسيتأثر به طالبه  والتقاليد البناءة يف اجملتمع
 .وهذا هو هدف الضبط االجتماعي, بأن تكون سلوكيات الطالب متوافقاً مع قيم ومعايِّي اجملتمع

 :خبرة دولة كوريا الجنوبية في تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب - 4
ف الدولة, وتكون موحادة جلميع املدارس سواء احلكومية إن وصناعة املناهج يف كوريا اجلنوبية ختضع إلشرا
ت املناهج سبع مراات, وقد تضمنت آخر 7944أو اخلاوصة يف عموم مناطق الدولة ومنذ عام  م تغِّيا
 :تعديالت على املناهج الدراسية إضافة ما يلي

 .قل واجلسمتزويد الطالاب باخلربات املختلفة اليت تـساعدهم على النمو املتوازن للع - أ
مساعدة الطالاب يف تطوير قابليتهم األساسية للتعرخف على املشكالت اليت تواجههم يف احلياة  - ب

 .اليومية وحلاها
 .تزويدهم باخلربات الرتبوية اليت متكرنهم من التعبِّي عن أنفسهم ومشاعرهم وأفكارهم بطرق خمتلفة - ج
 . تـمكرنهم من فهم عامل العملتزويد الطالاب باخلربات التعليمية اليت - د
 .غرس اجتاهات الطالب لفهم وتقدير ثقافتهم وتراثهم - هـ
 .تطوير العادات األساسية الفردية للحياة اليومية, وغرس حب اجلِّيان والوطن - و
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ص , م2072, عبداحلافظ) .مساعدة الطالب لكي يكونوا مسامهني فاعلني, يف بناء وتطوير اجملتمع - ز
83.) 
االستفادة من خربة دولة كوريا اجلنوبية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب  كنرى الباحث بأنه ميُ وي

كالغلو والتطرف , تغيِّي وتطوير املناهج الدراسية مبا يضمن متاشيها مع قضايا ومشكالت العصر من خالل
الدراسية ويُبني للطالب ما رأ  فتدرج هذه القضايا من ضمن املناهج , واإلرهاب والعنصرية وغِّيها الكثِّي

, ومن ف تبيني أثرها على اجملتمع ككل, الدين اإلسالمي فيها باألدلة والرباهني لكي تقتنع عقوهلم بذلك
 .من زعزعة األمن ونشر الفنت وقتل األبرياء وتفكك اأُلسر

 :خبرة دولة الصين في تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب - 3
لصني على نظرية تربوية حديثة مفادها أنا أساس بناء حياة تعليمية جيدة يستند إىل املثل يعتمد التعليم يف ا

فالتعليم اجلديد , العليا, انطالقاً من أن إجنازات اإلنسان ال تكون عظيمة إال إذا كانت حتفخزها ُمُثل  سامية
كي ال تكون حياته حائرة هو مشروع لنشر املثل, ومشروع بناء اإلنسان قبل أ خ شيء آخر عرب املثل,  

وغِّي فعخالة, وحياة جهل وغباء, إنه مشروع يطم  ألن تكون احلياة التعليمية حياة سعيدة, وإالخ فَقَد 
لقد فتحت هذه النظرية الباب أمام تفاعل بنخاء بني جتربة التعليم اجلديد العملية , التعليم معناه وضرورته

ا جتربة تستبطن اخلصووصية الثقافية الصينية, التارخيية واحلضارية, إهن, وبني نظرية املثل العليا يف التعليم
وتتضمن تعاليم فيلسوف الصني العظيم كونفوشيوس, القائل بأن اإلنسان الفاضل هو من يفضخل األخالق 
على املال, وأن حتقيق املساواة أهمخ من االهتمام بنقص املؤن, والقلق من عدم االستقرار أهمخ من القلق من 

كما أن جتربة التعليم هذه مل ختِف , لفقر, وامليل إىل احلياة اآلمنة املساملة أهمخ من امليل إىل الكسب املاد ا
إفادهتا من النظريات الرتبوية الغربية, خصووصاً تلك التوخاقة إىل بناء اإلنسان بناًء متكاماًل متوازناً, يوائم بني 

(.44ص , م2078, نيش. )أبعاده الروحية والعقلية واملادية كافة  
الباحث االستفادة من خربة دولة الصني يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب من خالل تركيز  ؤيدوي

املناهج الدراسية ومجيع منسوخ املدارس من معلمني ومرشدين طالبيني ووكالء وقادة املدارس على نشر 
ألن القيم , امها يف داخل املدرسة وخارجهاوتعويدهم على استخد, القيم واألخالق الفاضلة بني الطالب

كما ميكن االستفادة من خربة دولة الصني يف , واألخالق الفاضلة تُعد أحد وسائل الضبط االجتماعي
والتأكيد , وضرورة تقدير واحرتام العلماء والقادة, ترسيخ مفهوم حب الوطن والدفاع عنه يف نفوس الطالب

ولكنه لن يستطيع العيش , فقد يستطيع اإلنسان العيش يف بيئة فقِّية, على أمهية احلفاظ على أمن الوطن
 . يف بيئة غِّي آمنة
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 :خبرة دولة السويد في تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب - 5

% 30م تصل إىل حنو 2077فقد خصصت ميزانية هائلة للتعليم يف عام , هتتم دولة السويد بدعم التعليم
النسبة العالية من ميزانية الدولة تنفقه على مثانية ماليني نسمة, وهو عدد سكاهنا  هذه, من ميزانية الدولة
الذ  ال , فالتعليم يف دولة السويد له أولوية تفوق تلك اليت متنحها الدولة لوزارة الدفاع مثالً , عدا األجانب

هذا الفرق الشاسع  قد يتساءل البعض ملاذا, من ميزانية الدولة% 3م عن 2077تتجاوز نفقاته يف عام 
بني ميزانية التعليم وميزانية وزارة الدفاع؟ قد يقول قائل إن السويد غِّي مهددة وتعيش يف باحة من السالم 

وسنقول له وصحي  بأن االستقرار والسالم واهلدوء تنعم هبا دولة السويد منذ عقود, ولكن قادة , واالستقرار
فدولة السويد تؤمن بأن التعليم املتطور املبين , احلرب تقع غداً دولة السويد يف احلقيقة يبنون جيشهم وكأن 

فالشعب املسل  بالعلم والتقنية واملعرفة أفضل , على أسس علمية وصحيحة أفضل وسيلة للدفاع عن الوطن
والشعب املتعلم يصنع سالحه بنفسه ويعرف كيفية , من شعب مسل  بأحد  األسلحة املستوردة

 (.78ص , م2073, العنز . )عن كيانه عند احلاجةاستخدامه ويطوره للذود 

جتماعي لدى الطالب من االستفادة من خربة دولة السويد يف تعزيز الضبط اال كنويرى الباحث بأنه ميُ 
وإجياد مناهج تعليمية وبرامج , الرفع من ميزانية وزارة التعليم مقارنة باخلدمات والوزارات األخرىخالل 

وحتثهم على , تغرس يف الطالب القيم األخالقية والعقيدة السليمة, علمية وصحيحةتربوية مبنية على أُسس 
وتنبذ , وتوض  اآلثار السلبية للتطرف والغلو, وتبني خطر اإلرهاب, وجوب حب الوطن واالنتماء إليه

تكون فباهتمامنا بالتعليم قد نُوجد وسيلة للضبط االجتماعي يف جمتمعنا السعود  , اجلرائم بشىت أنواعها
مما يساعدنا على نشأة جيٍل حيتذ  السلوك األمثل يف اجملتمع بال احنراف أو , رادعًة أل  سلوك غِّي سو 

 . جرمية

 :خبرة دولة بريطانيا في تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب - 6

مة شكلت شهد القرن العشرون منذ بدايته حركة تعليمية قوية يف دولة بريطانيا متثلت يف وصدور قوانني مه
 :نظام التعليم االجنليز  يف تنظيمه احلايل, ومن أهم هذه القوانني

بلفور  نقل اختصاوصات التعليم على السلطات احمللية وإقرار الرقابة العامة على التعليم حسب قانون  - أ
  .م7907يف عام 

لية حسب قانون فيشر يف جعل التعليم إجبارياً حىت ِسن الرابعة عشر وإلغاء الرسوم من املدارس األو  - ب
 .م7974عام 
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الطالب وتقدمي  من  وزارة التعليم وصالحيات واسعة مثل إوصدار القوانني لرفع مستويات حتصيل - ج
 (.3ص , م2073, العنز . )م7944خدمات تعليمية عالية حسب قانون اإلوصالح التعليمي يف عام 

انية خططًا ومشاريع, دخل بعضها حيز وللحد من أعمال العنف يف املدارس, وضعت احلكومة الربيط
مليون جنيه إسرتليين, 72, الذ  روصد له مبلغ (CRISS)التطبيق الفعلي, منها مشروع يعرف بــمسمى 

وهو مشروع شراكة بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الداخلية, ويهدف إىل احلد من انتشار العنف واجلرمية يف 
آخر بني وزارة الرتبية والتعليم وجملس العدالة للشباب ورابطة ضباط  املدارس الثانوية, ومشروع شراكة

الشرطة, مت مبوجبه وضع ضباط شرطة يف مدارس خمتارة, مبناطق ترتفع فيها معدالت اجلرمية, وأنشئت فرق 
لديها واجب قانوين, للعمل مع املسئولني عن التعليم, كما مت وضع برامج للتوجيه باملدارس االبتدائية, 

ستهدف معاجلة مشكلة التسرب واحلد من االستبعاد, وتكون مهزة ووصل فاعلة بني البيت واملدرسة, من ت
 (.46ص , م2073, وزارة التعليم. )خالل عقد اللقاءات اجلماعية ألولياء األمور, وتقريب وجهات النظر

الطالب من خالل إجياد  الباحث االستفادة من خربة دولة بريطانيا يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى ؤيدوي
فقد وفرت احلكومة املدارس يف مجيع مناطق , ومتابعة تنفيذه على املواطنني واملواطنات قرار إلزامية التعليم

سنوات إىل  6ملن هم يف سن من إلزامية التعليم من جملس الوزراء بقرار ووصدر , ملكة العربية السعوديةامل
 بناهتم من التعلمناءهم و باء مينعون أببعض اآلف ,كما جيب   أنه مل يطبقإال, م2008يف عام سنة  74

ومن املعروف بأنا من أسباب احنراف الشباب وجعلهم , يتابع ذلك وحياسب اآلباء يوجد منوال , باملدرسة
فالتعليم يؤد  إىل خفض نسبة , فاجلهل ضد العلم, ميارسون سلوكيات غِّي مقبولة اجتماعياً اجلهل

وذلك ألن التعليم يهذب من شخصية الفرد وحيد من مجوحه وراء غرائزه , يف اجملتمعاالحنراف واجلرمية 
األمر الذ  ينمي لديه القدرة على مقاومة الدوافع , وينمي لديه القيم األخالقية واحرتام املبادئ االجتماعية

, ي األمين بني الطالبوأيضاً بتكوين شراكة بني وزارة التعليم ووزارة الداخلية لنشر الوع, اإلجرامية لديه
 .ووصحبة رفقاء السوء, وتعاطي املخدرات, واحلد من مشكالت أخذ احلق باليد

 :خبرة دولة سويسرا في تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب - 2

دراسًة على اجملتمع السويسر  للبحث يف ماهية أسرار انضباط  Cussonلقد أجرى الباحث كوسون 
وهذا ما , م باألنظمة والقوانني مما أدى إىل اخنفاض معدالت االحنراف واجلرمية لديهمأفراد اجملتمع يف االلتزا

فوجد الباحث  , جعل اجملتمع السويسر  يُعد من أقل جمتمعات العامل يف مستوى حدو  االحنراف واجلرمية
احرتام  بأن نظام اأُلسر واملدارس يف سويسرا حيروصان على تنشئة الفرد السويسر  على Cussonكوسون 

كما أنا الشرطة والقضاة يندجمان يف اجملتمع احمللي مع اأُلسر واملدارس مما , املعايِّي والقيم الثقافية للمجتمع
فيقوم , يساعدهم ذلك على كسب ثقة أفراد اجملتمع السويسر  وعلى وجه اخلصوص الطالب والطالبات

 (. 31 – 36ص  ص, م2073, الذواد . )الشرطة والقضاة بعملهم بكفاءة عالية
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ويرى الباحث بأنه ُيستحسن االستفادة من خربة دولة سويسرا يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب 
من خالل قيام كاًل من األسرة واملدرسة بواجباهتا يف التنشئة االجتماعية واليت يكتسب فيها الطالب 

يم األخالقية والعادات والتقاليد البناءة فيكتسبون الق, شخصياهتم االجتماعية واليت تعكس ثقافة جمتمعهم
 .وهذا هدف الضبط االجتماعي, مما جيعل سلوكياهتم متوافقة مع قيم ومعايِّي اجملتمع, اليت حتكم سلوكهم

 :خبرة دولة الدانمارك في تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب - 8

ل عليه الدامناركيون على توفِّي األمن , والذ  يعو (SSP)أوجدت دولة الدامنارك نظام اجملالس املتكاملة 
والسالمة يف عموم مدارسهم الوطنية, وهذه اجملالس تتألف من عاملني باملدارس سبق تدريبهم على سبل 
حتسني العالقات ومهارات الوساطة حبيث يكون معهم رجال شرطة متخصصون يف التعامل مع اجلاحنني, 

ن يف املدارس, وترتكز مهمتهم على الربامج االجتماعية ويساعدهم يف ذلك أخصائيون اجتماعيون يعملو 
التعليمية واملسامهة يف تسوية النزاعات, وبفضل هذه اجملالس حققت الدامنارك نتائج طيبة على وصعيد منع 

. مما انعكس ذلك األمر إجيابيًا على سلوكياهتم خارج املدارس, العنف واحلد من اجلرمية داخل املدارس
 (.44ص , م2073 ,وزارة التعليم)

االستفادة من خربة دولة الدامنارك يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب من  كنويرى الباحث بأنه ميُ 
خالل تدريب املعلمني وقادة املدارس على كيفية حل املشكالت وكسب ثقة الطالب والتعامل معهم 

 املدارس تكون مهمتهم مساعدة وأيضاً من خالل تعيني أخصائيني اجتماعيني يف, بأسلوب حوار  ناج 
الطالب الذين لديهم مشكالت اجتماعية ونفسية وسلوكية قد جتعلهم ينتهجون سلوكيات غِّي مرغوبة 

 .فيها

 :خبرة دولة هولندا في تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب - 1

ن أهم اخلطط اليت انتهجت احلكومة اهلولندية, عدة خطط لتأمني املدارس واحلد من العنف فيها, ولعل م
للسالمة املدرسية, الذ  يتضمن عدة أمور   VIOSطُبقت وأتت بثمار طيبة, ما يعرف مبشروع فيوس 

 :منها
شراكات تعاون واسعة بني اجلهات الفاعلة داخل املدارس وخارجها لضبط األمن وحتقيق تكوين  - أ

 .بقةالسالمة يف ضوء ما أفضت إليه مراجعة السياسات واملمارسات السا
الرتكيز على مسألة التوعية األمنية, ليس فقط بني طالب املدارس, بل أيضـًا لدى اآلباء واألمهات  - ب

 .باعتبارهم جزًءا رئيًسا وفاعاًل يف منظومة التأمني والسالمة
 السعي بقوة يف اجتاه توفِّي مناخ إجياخ تسوده روح التعاون واحملبة بني الطالب من جهة, وبينهم وبني - ج

 .معلميهم من جهة ثانية



118 

 

استخدام االستبعاد الرمسي وغِّيه من سياسات عدم التسام  باعتبارها أدوات رادعة, إذا مل تأِت  - د
 (.44ص , م2073, وزارة التعليم. )أدوات الرتغيب بالثمار املرجوة

من خالل الرتكيز الباحث االستفادة من خربة دولة هولندا يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب  ويؤيد
ألن اخنفاض التوعية األمنية جيعل أفراد اجملتمع ال يلقون بااًل لقيم , على التوعية األمنية للطالب وأُسرهم

كما أنا إجياد بيئة مدرسية جاذبة للطالب , اإلخاء والتماسك والتضامن والتكافل واالنتماء وحب الوطن
وعندما يتعامل املعلم مع طالبه بكل ود , أو الغيابتساعدهم على االنضباط يف احلضور وعدم التأخر 

وحب فسيكسب حبهم وثقتهم به وبالتايل قد يُعد وسيلة مهمة لتحقيق الضبط االجتماعي لكونه قدوًة 
ومن املؤكد بأن الطالب إذا عِلَم بأنه سيعاقب عند فعله لسلوٍك غِّي مرغوب فيه فإنا ذلك , حسنًة هلم

 . به لالحنراف واجلرميةاألمر خيفف من جانب ارتكا

 :خبرة دولة اإلمارات العربية المتحدة في تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب - 91

اعتمدت دولة اإلمارات العربية املتحدة تطبيق تدريس مقرر الرتبية األمنية يف مدرسة واحدة يف مدينة دخ 
بية األمنية عبارة عن حماضرات توعوية وكان تدريس مقرر الرت , م2003وهي مدرسة اإلمام الشافعي يف عام 

وارتفاع معدل التفوق , فكان من نتائج تدريسه زيادة الكم املعريف عند الطالب, متنوعة وتدريب عسكر 
وتقليل معدالت االحنراف السلوكي عند , واخنفاض معدل التسرب الدراسي واهلروب من املدرسة, الدراسي
ورفع مستوى االنضباط لدى الطالب من خالل التدريبات , طالبوارتفاع احلس األمين لدى ال, الطالب
م جلميع 2072مما أدى ذلك األمر إىل التوسع يف تدريسه شيئاً فشيئاً حىت ووصل يف عام , العسكرية

 (.م2071, أكادميية شرطة دخ. )ومجيع مدارس رياض األطفال, ومجيع مدارس تعليم الكبار, مدارس دخ

تطبيق الرتبية األمنية يف املؤسسات التعليمية يؤد  إىل وقاية "السلطان لتؤكد بأن وقد جاءت نتيجة دراسة 
, السلطان". )وتساهم يف مكافحة اجلرمية يف اجملتمع, الطالب من التطرف واإلرهاب والعنف واإلدمان

 (.77ص , م2009

يف تعزيز الضبط االجتماعي ويرى الباحث بأنه ُيستحسن االستفادة من خربة دولة اإلمارات العربية املتحدة 
لدى الطالب من خالل تدريس مقرر الرتبية األمنية يف املدارس اليت يشتكي بعض قادهتا من كثرة 

إىل أن تعمم الفكرة على مجيع مدارس اململكة العربية , املشكالت السلوكية اليت يرتكبها الطالب
, زيز االنضباط السلوكي لدى الطالبوتع, كل ذلك من أجل رفع احلس األمين عند الطالب, السعودية

والتقليل من معدل نسبة التسرب يف املدارس وهذا ميثل أحد املشكالت اليت تعاين منه املدارس الثانوية يف 
وإجياد , ورفع معدل التفوق الدراسي واخنفاض معدل االحنرافات واجلرائم يف اجلهة املقابلة, اجملتمع السعود 
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رجال الشرطة يف ضبط اجملتمع ألن الرتبية األمنية هي تربية مزدوجة فاملواطن جيل ينشأ على التعاون مع 
 .والشرطة كالمها يعمالن معاً على احلفاظ على أمن الوطن
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 :االنحراف والجريمة - 3 - 7

اختالف وجتتهد اجملتمعات البشرية على , تنمو ظاهريت االحنراف واجلرمية وتتطوران بتطور اجملتمعات
وذلك بإوصدار التشريعات والقوانني اليت حتد من السلوك , مستوياهتا للعمل على دحرمها واحلد منهما

وجدير بالذكر أن اإلنسان كان وال يزال حمور اهتمام كافة الشرائع السماوية من حيث التحرمي , الضار
والً هبا إىل الطبائع احلميدة ومبا واإلباحة اليت تنصرف بالضرورة على كل ما يصدر عنه مبا يقوم سلوكه ووص

 (.74ص , م2074, مساح سامل وآخر. )يعود عليه بالنفع وبغِّي إفساد بغِّي حق

فُتعد ظاهريت االحنراف واجلرمية من الظواهر اليت نالت قسطاً كبِّياً من االهتمام لدى العلماء يف خمتلف فروع 
فال متثل هذه الظاهرة جمرد خروج األفراد على , عالسيما يف علمي القانون واالجتما , العلوم االجتماعية

بل إهنا تكشف أيضاً عن مدى تقصِّي اجملتمع جبميع قطاعاته يف , األوضاع االجتماعية والقانونية فحسب
 (.3ص , م7967, أبو اخلِّي. )رعاية أبنائه وتوجيههم وإرشادهم

فإذا , والتنشئة االجتماعية اليت خيضع هلا الصغار وترتبط ظاهريت االحنراف واجلرمية ارتباطاً وثيقاً بعملية النمو
ميكن أن يتحول يف املستقبل إىل أشد اجملرمني خطورة , مل يعاجل احلد  املنحرف ويعاد تقوميه منذ البداية

. لذلك قيل حبق أن احنراف الكبار ليس يف حقيقته إال امتداد الحنراف الصغار, على أمن اجملتمع وسالمته
 (.676ص , م7969, عويس)

حيث ميثل هؤالء املنحرفني خطراً كبِّياً , وتتض  خطورة ظاهريت االحنراف واجلرمية وأمهيتها من عدة جوانب
على حياة اآلخرين من حيث إهنم مصدر قلق واضطراب يُظهر يف كل حني لوناً من ألوان السلوك املنحرف 

لبحث عن فريسة يقتنصها بسرقة أو وذلك حني يسعى كاًل منهم إىل ا, مما يعرض حياة اآلخرين للخطر
 (.32ص , 7946, الشرقاو . )نصب أو ميارس لوناً من ألوان العمل الفاض  املخالف للقانون

 :االنحراف - 9

والفعل املنحرف ليس أكثر من أنه حالة من , انتهاك للتوقعات واملعايِّي االجتماعية"يُعرف االحنراف بأنه 
 (.74ص , م7946, غبار ". )ياة نفسهاالتصرفات السيئة اليت قد هتدد احل

أ  اخلروج عن السلوك , سلوك غِّي متوافق مع السلوك االجتماعي السو "كما يُعرف االحنراف بأنه 
فهو يستوجب اللوم واالزدراء من , وإن مل يرد نص جترميي عليه, املألوف واملتعارف عليه يف جمتمع معني

 (.22 – 27ص ص , م2074, مساح سامل وآخر". )اجلزائي الغِّي دون أن تصل درجة اللوم إىل العقاب
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 :أنواع االنحراف - 7

 :مُيكن تقسيم أنوع االحنراف اليت حتد  بني أفراد اجملتمع إىل ثالثة أنواع وهي

 :االنحراف الفردي - أ

أ  أن , ألنه حيد  مرتبطاً بصائص فردية للشخص ذاته, يبدو هنا االحنراف على أنه ظاهرة شخصية
وقد تكون العوامل البيولوجية والوراثية واالجتماعية مفسرة هلذا , حنراف ينبع من ذات الشخصاال

 . االحنراف

 :االنحراف بسبب موقف ما - ب

فبعض , ميكن تفسِّي االحنراف هنا باعتباره وظيفة لوطأة القوى العاملة يف املوقف اخلارجي عن الفرد
 .إىل االعتداء على القواعد الضابطة للسلوكاملواقف قد تكون قوى قاهرة وتدفع بالفرد 

 :االنحراف المنظم - ج

, يظهر كثقافة فرعية مصحوبة بتنظيم اجتماعي خاص له أدوار وأخالقيات متميزة عن طابع الثقافة الكربى
, غيث. )والتنظيم االجتماعي االحنرايف يف داخل الثقافة يظهر تلقائياً يف بعض اجملتمعات الرأمسالية

 (. 828 – 823ص ص  ,م7961

 :الجريمة - 4

ومُيكن حصر علم اجلرمية , لقد تعددت تعاريف علم اجلرمية نظراً لتباين وجهات النظر لدى الباحثني فيها
 :يف أربعة تعاريف أساسية وهي

 :تعريف الجريمة قانونياً  - أ

". تكليفاً حيميه جزاء جنائيسلوك إراد  خيالف به مرتكبه "يُعرف عبدالفتاح الصغِّي اجلرمية قانوناً بأهنا 
 (.80ص , م7996, الصغِّي)

ويسند إىل , ذلك السلوك الذ  حيرمه القانون بفعل أو امتناع عن الفعل"كما تُعرف اجلرمية قانونياً بأهنا 
 (.21ص , م7994. طالب". )شخص معني ويعاقب عليه بعقوبة أو جزاء
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 :تعريف الجريمة اجتماعياً  - ب

". الفعل الذ  يقع باملخالفة للشعور اجلماعي"اجلرمية اجتماعياً بأهنا  Durkheimيُعرف دور كامي 
 (.74ص , م2070, السمر  وآخرون)

, أبو عامر". )كل فعل تعارض مع األفكار واملبادئ السائدة يف اجملتمع"كما تُعرف اجلرمية اجتماعياً بأهنا 
 (.66ص , م7947

 :تعريف الجريمة نفسياً  - ج

هي الظاهرة العقلية مهما كانت تافهة أو مؤقتة الشك "اجلرمية كظاهرة نفسية بقوله  Freudيُعرف فرويد 
ص , م7940, عبدالفتاح". )مبعىن أن تكون اخلربة املخزنة يف الالشعور مسببة هلا, بأهنا ذات سوابق حمددة

97.) 

الذ  هو عبارة عن , سيانعكاس ملا حتتويه شخصية الفرد من مرض نف"كما تُعرف اجلرمية نفسياً بأهنا 
وهو تعبِّي عن وصراعات انفعالية ال شعورية وال يعرف املرء , اضطرابات وظيفية يف شخصية الفرد املريض

 (.700ص , م7944, السماك". )وصلتها باألمراض اليت يعاين منها

 :تعريف الجريمة في اإلسالم - د

أو ترك فعل واجب معاقب على , اقب على فعلهإتيان فعل حمرم مع"عرف الفقهاء اجلرمية يف اإلسالم بأهنا 
 (.36ص , م7994, طالب".)تركه

 :أنواع الجريمة - 3

 :وتتمثل أغراض تصنيف اجلرمية فيما يلي, تتباين تصنيفات اجلرمية تبعاً للغرض من التصنيف

 :تصنيف الجريمة تبعاً لجسامتها - أ

ويعتمد هذا التقسيم , ايات واجلُن  واملخالفاتتقسم اجلرمية من حيث جسامتها إىل ثالثة أنواع وهي اجلن
 .إىل حد كبِّي على خطورة الفعل اإلجرامي والضرر الناتج عنه

 :تصنيف الجريمة حسب إيجابيتها - ب

وجرائم سلبية كاالمتناع من التبليغ عن , تقسم اجلرائم إىل جرائم إجيابية وهي اليت ختالف القانون كالسرقة
 .السارق
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 :مة حسب اتجاه ضررهاتصنيف الجري - ج

 .وجرائم مضرة باألفراد كالسرقة, فتقسم اجلرائم إىل جرائم مضرة باملصلحة العامة كاإلرهاب

 :تصنيف الجريمة حسب تعمدها من عدمه - د

وجرائم غِّي عمدية وهي , تقسم اجلرائم إىل جرائم عمدية وهي اليت يتوافر فيها القصد اجلنائي كالقتل عمداً 
 .فيها القصد اجلنائي كالقتل باخلطأ اليت ال يتوافر

 :تصنيف الجريمة حسب درجة استمرارها - ه

, تقسم اجلرائم إىل جرائم وقتية وهي اليت حتد  يف وقت حمدد وتنتهي مبجرد ارتكابه للجرمية كالتزوير
, السمر  وآخرون. )وجرائم مستمرة وهي اليت تتكون من فعل متجدد ومستمر كإخفاء املسروقات

 (.21 – 26ص ص  ,م2070

 :النظريات المفسرة لسلوك االنحراف والجريمة - 5

إنا غاية علم االحنراف واجلرمية هو البحث عن أسباب السلوك اإلجرامي وتفسِّي مدلوالته والكشف عن  
ويف ضوء ذلك فإننا سنستعرض , مسار اجلرمية مما يتي  اإلملام بوسائل املكافحة الفعالة للظاهرة اإلجرامية

 :وهي كما يلي, النظريات اليت اهتمت بتفسِّي السلوك االحنرايف واجلرمية بعض

 :النظرية البيولوجية - أ

وتشِّي إىل وصفات جسمانية يتسم , ت قر نظرية العامل هوتون بدور الصفات اجلسمانية املوروثة يف االحنراف
على هذا االحنطاط  واستدل, هبا الشخص اجملرم من احنطاط جسماين مورو  ونقص ودونية بيولوجية

وضآلة , وارتفاع الشفاه, ألنف وغلظتهاوفرطحة , بوجود شذوذ عضو  يتمثل يف احندار اجلبهة وانكفائها
كما يرى , فضاًل عن انتشار عادة الوشم بني اجملرمني, وهبوط األكتاف, وطول الرقبة ورفعها, حجم األذن

فعلى سبيل املثال يتسم القتلة بطول , اجملرمني هورتون بأن االحنطاط اجلسماين املورو  خيتلف باختالف
, مساح سامل وآخرون. )أما قصار لقامة املفرطني يف الوزن  فِّيتكبون اجلرائم اجلنسية, القامة وامتالء اجلسم

 (.83 – 82ص ص , م2074

كما أن , بأن نظرية هوتون مل تقدم أدلة علمية على أن االحنطاط اجلسماين هو ما يتسم به اجملرمون يتض 
نظرية هوتون أمهلت تأثِّي العوامل األخرى على نشأة السلوك االحنرايف واجلرمية عند الفرد كأثر مجاعة الرفاق 

وحنو ذلك من العوامل اليت قد ُتالحظ على الطالب الذين يرتكبون أعمااًل  أو الفقر أو التفكك األسر 
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ات الداخلية كما يف قوله بأن قصار القامة كما يؤخذ على نظرية هوتون املبالغة يف التصنيف, إجرامية
 .يرتكبون جرائم جنسية بعكس طوال القامة الذين يتسمون بالقتل

 :نظرية التفكك االجتماعي - ب

واليت تعتمد فكرهتا على أن اإلنسان , يُعد العامل برجس أحد العلماء املؤسسني لنظرية التفكك االجتماعي
حيث يرى برجس بأن , ويتأثر مبا يسود فيها من أوضاع, ليت يعيش فيهايرتبط ارتباطاً عضوياً مع البيئة ا

حيث , األحياء القريبة من مركز املدينة التجار  تتصف باخنفاض املستوى االجتماعي واالقتصاد  لسكاهنا
بينما تنخفض , مما يرفع هبا معدل االحنراف واجلرمية, توجد هبا مساكن للفقراء واألقليات واملهاجرين

واليت تتصف بارتفاع املستوى االجتماعي , ت االحنراف واجلرمية يف املناطق البعيدة عن مركز املدينةمعدال
وهذا يعين أن الضبط االجتماعي وفقاً لنظرية التفكك االجتماعي يتمثل يف االمتثال , واالقتصاد  لسكاهنا

التفكك االجتماعي فتتمثل يف أما عوامل الضبط االجتماعي يف نظرية , للمعايِّي املتشكلة من القانون
ص , م7993, اخلليفة. )والتماسك األسر , ارتفاع املستوى االقتصاد  واالجتماعي والدميوغرايف لألسرة

 (.46 - 44ص 

ويتفق الباحث مع نظرية التفكك االجتماعي يف أن معدالت االحنراف واجلرمية تزداد يف املدن وتقل يف 
يف سكان املدن بعكس سكان القرى والذين ميتازون بقوة التماسك  القرى نظراً لوجود التفكك أألسر 

وخيتلف الباحث مع نظرية , لذلك تزداد املشكالت السلوكية للطالب يف املدن وتقل يف القرى, األسر 
, التفكك االجتماعي يف أن الرتكيز على عامل الفقر كمسبب لنشأة االحنراف واجلرمية وإمهال عامل الغىن

شخص غنياً إال أنا لديه حس االحنراف واجلرمية بسبب جشعه وطمعه وضعف تنشئته فقد يكون ال
 .االجتماعية

 :النظرية النفسية - ج

يشِّي تفسِّي نظرية فرويد للسلوك اإلنساين عامة ومنه السلوك اإلجرامي خاوصة إىل أن هناك وصراعاً عقلياً 
على التوفيق " األنا"فتعمل الذات الشعورية , طريةيدور يف الذات الدنيا مبا متثله من غرائز ونزعات وميول ف

فإذا أفلحت جاء , بني الرغبات الصادرة عن شهوات الذات الدنيا وبني أوامر الذات املثالية وقيم اجملتمع
وإن أخفقت فسيسعى اإلنسان إما إىل  , سلوك اإلنسان متكيفاً ومنسجماً مع ما تتطلبه احلياة االجتماعية

وغرائزه يف منطقة الالشعور مما سيحوهلا إىل عقد نفسية ورمبا يتم التعبِّي عنها من  كبت رغباته وميوله
أو التسامي بالرغبات والشهوات وامليول الفطرية واإلعالء منها وتصعيدها حبيث تتحول , خالل األحالم
 (.86 – 84ص ص , م2074, مساح سامل وآخرون. )إىل أمناط سلوكية
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نفسية لفرويد أعلت من قيمة الغرائز والشهوات يف أثرها على نشأة السلوك ويرى الباحث بأن النظرية ال
يف حني جند بأهنا أغفلت دور العوامل االجتماعية والظروف البيئية احمليطة بالفرد يف , اإلحنرايف واإلجرامي

مية فهو وأيضاً يرى الباحث بأنه ليس بالضرورة بأن كاًل من يفعل جر , حدو  السلوك اإلحنرايف واجلرمية
أو بسبب جهله أو بسبب اختالطه  لمخدراتل تعاطي الطالبفقد يكون بسبب , ن مرض نفسييعاين م

كما أن , برفاق السوء وغِّي ذلك من األسباب ذات األثر الكبِّي يف نشأة السلوك اإلحنرايف واإلجرامي
هو حباجة إىل العالج  الباحث يرى بأن فرويد وضع عذراً ملن يرتكب اجلرمية بأنه مريض نفسي فبالتايل

 .أكثر من حاجته للعقاب

 :نظرية األنومي - د

واليت هتتم بالسلوك السو  والسلوك االحنرايف ( البناء االجتماعي واألنومي)وصاغ مِّيتون نظريته يف كتاب 
وقد , فقد نظر إىل السلوك السو  على أنه امتثال األفراد للمعايِّي املتشكلة من القانون, على حٍد سواء

والقوة الكامنة وراء , أى مِّيتون أن هذا الشكل السلوكي هو األكثر انتشاراً يف معظم اجملتمعات اإلنسانيةر 
أما السلوك غِّي السو  فقد نظر إليه على أنه انتهاك , استقرار تلك اجملتمعات وغياب ظاهرة االحنراف فيها

, بني اهلداف والوسائل اليت يقرها اجملتمعويظهر ذلك يف ظل غياب التوافق , املعايِّي املتشكلة من القانون
وضعف التنشئة االجتماعية اليت , كما يرى مِّيتون بأن اخنفاض املستوى االجتماعي واالقتصاد  لألسرة
 739ص ص , م2003, الفاحل. )تقوم هبا األسرة واملدرسة تؤديان الحنراف أفراد اجملتمع والعكس وصحي 

– 787.) 

فقد ركزت على عدة عوامل مهمة ومتنوعة , ي كانت متوازنة يف طرحهابأن نظرية األنوم يفسر ذلك
لتحقيق الضبط االجتماعي وتاليف حدو  احنراف وجرمية يف اجملتمع كاجلانب االجتماعي واالقتصاد  

وجانب دور مؤسسات الدين , وجانب التنشئة االجتماعية الذ  تقوم به كاًل من األسرة واملدرسة, لألسرة
وهذا ما حتث عليه , كل ما خيالف قيم ومعايِّي اجملتمعمتثال لدى أفراد اجملتمع واالبتعاد عن  يف تعزيز اال

 .رسالة الباحث من توثيق عالقة مؤسسات الضبط االجتماعي لتعزيزه لدى الطالب

 :نظرية االختالط التفاضلي - هـ

اإلجرامي عن طريق التعليم شرحت نظرية االختالط التفاضلي اليت قدمها سذرالند كيفية انتقال السلوك 
عن اآلخرين أو من خالل االحتكاك باملنحرفني يف تعلم األشكال اإلجرامية والبواعث واملربرات اليت تشجع 

وبالتايل فإن السلوك اإلجرامي مثله , على ارتكاب اجلرمية من خالل عالقات شخصية بني األفراد املنحرفني
مساح سامل . )خالل اختالط األفراد الوثيق باآلخرين مثل أ  شكل آخر من السلوك يتم تعلمه من

 (.48 – 43ص ص , م2074, وآخرون
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فقد , بأن نظرية االختالط التفاضلي قد ركزت على مدى اختالط وتفاعل الفرد مع اآلخرين يتض 
الفرد فإن مبعىن أنا هذه النظرية تركز على تأثِّي مجاعة الرفاق على , يكتسب سلوكاً سوياً أو سلوكاً منحرفاً 

كما , وإن كانوا منحرفني أو جمرمني فسيجرونه إىل اهلاوية معهم, كانوا إجيابيني فسيؤثرون فيه بشكٍل إجياخ
, فاق السوءيرى الباحث بأن العوامل اليت تشجع على احنراف الفرد من وجهة نظر سذرالند تتلخص يف ر 

 إضعاف قوة الضبط االجتماعي لدى وهذان العامالن هلما تأثِّي بالغ يف, وضعف التنشئة األسرية
 .الطالب

 :نظرية الوصم - و

فِّيى فرانك تانينبام بأن عملية , ظهرت نظرية الووصم على يد فرانك تانينبام وتطورت على يد هوار بيكر
وصنع اجملرم هي عملية ووصم اجتماعي وحتديد للسلوك املنحرف من قبل اجلماعات املسيطرة سياسياً على 

ويتم على أساسها حتديد , تبارها سلوكيات خمالفة للقانونواع, جترم أمناطاً حمددة من السلوك اليت, القوانني
أما هوار بيكر فيؤكد بأن االحنراف يظهر أو يوجد فقط عندما يووصم السلوك , ومتييز األسوياء من املنحرفني

ذلك بوضعها للقواعد اليت إذ يعتقد هوار بيكر بأن اجلماعات هي من تصنع االحنراف و , رمسياً باالحنراف
 (.700 - 91ص ص , م7993, اخلليفة. )يكون يف خرقها احنراف

بأن نظرية الووصم قد ركزت على أن السلوك اإلجرامي يعترب ووصمة يتصف هبا كل من خيرق  يفسر ذلك
ية العقاب بل فحكم احملكمة على اجملرم بعقوبة معينة ال يعين هنا, القواعد واملعايِّي اليت اتفق عليها اجملتمع

رامية عالقة يف تارخيه إن اجملتمع سيقوم بعقابه إما باملهانة أو السخرية أو العزلة لتظل ووصمته اإلج
فاألنظمة واللوائ  املدرسية مل توضع لكي يسعى الطالب لتحديها وختطيها بل وضعت لضبط , االجتماعي

 .ككل  سلوك منسوخ املدرسة مبا يضمن أمن وإستقرار البيئة املدرسية

 :أسباب وعوامل نشأة سلوك االنحراف والجريمة - 6

لكي , إنا معاجلة ظاهريت االحنراف واجلرمية يتطلب منا معرفة العوامل واألسباب األساسية لالحنراف واجلرمية
نتمكن من حماربتهما واحلد منهما سواًء عن طريق القوانني واألنظمة املتطورة واملتالئمة مع واقعنا احلايل 

أو عن طريق وضع الربامج املتكاملة والوقائية من ِقبل اهليئات الرتبوية , ل ظروفه ومتغِّياته احمللية والعامليةبك
وخاوصة الصغار الناشئني من الوقوع يف املخاطر , واالجتماعية والقانونية يف سبيل محاية ومساعدة األفراد

 (.67ص , م7992, جنم. )االحنراف واجلرمية

وُتسهم يف حدو  , هناك الكثِّي من العوامل اليت تؤثر يف السلوك اإلنساين بشكٍل عام ومن املالحظ بأن
وقد تكون هذه العوامل خارجية مثل العوامل االجتماعية , ظاهريت االحنراف واجلرمية يف اجملتمعات املختلفة

وقد تكون , يها الفرد ويتأثر هباأو العوامل الطبيعية اجلغرافية اليت يعيش ف, واالقتصادية والبيئية احمليطة بالفرد
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. وتكوينه النفسي, العوامل داخلية مرتبطة بالفرد وتكوينه الصحي كقدراته العقلية وخصائصه البيولوجية
 (.709ص , م7941, شفيق)

 :ويف ضوء ما تقدم مُيكن تقسيم العوامل اليت تساهم يف نشأة سلوك االحنراف واجلرمية إىل

 :العوامل الداخلية - أ

صد بالعوامل الداخلية هنا هي جمموعة من العوامل الفردية املتعلقة بشخص اجملرم من الناحية البدنية أو ويق
واليت يكون يف توافرها أو توافر إحداها لدى هذا الشخص دور  مهم يف حتديد السلوك , النفسية أو العقلية
ت الدراسات القانونية واالجتماعية ببيان ومن أهم هذه العوامل الداخلية واليت اهتم, االحنرايف كماً وكيفاً 

اإلمكانيات , السن, اجلنس, التكوين العضو , الوراثة: دورها يف نشأة ظاهرة االحنراف وعالقتها باإلجرام
 (.17ص , م2074, مساح سامل وآخرون. )إدمان اخلمور واملخدرات, املرض, الذهنية

 :االحنراف واجلرمية عند األفراد وفيما يلي عرض  ألهم األسباب الداخلية لنشأة سلوك

 :إدمان الخمور والمخدرات. 9

أثبتت الدراسات أن تناول اخلمور واملخدرات أو إدماهنا له تأثِّي مباشر على الفرد من الناحية البدينة 
فيؤثر على إرادة الفرد يف السيطرة على تصرفاته مما يقلل من قدرته على مقاومة دوافع , والذهنية والعقلية

كما اثبت الدراسات أنه قد ينتج عن إدمان اخلمور واملخدرات وضع الفرد املدمن يف ظروف , رميةاجل
فاملدمن يعيش يف ظروف أُسرية غِّي مستقرة ويكون ُعرضًة لفقد عمله ومورد , اجتماعية واقتصادية سيئة

. السلوك اإلجرامي رزقه وهو حباجة إىل املال لشراء اخلمور واملخدرات مما يدفعه ذلك األمر إىل فعل
 (.286ص , م2000, اجلوهر  وآخرون)

 :اإلمكانات الذهنية. 7

وأن اجلانب الغالب من اجملرمني , كان السائد يف القرن التاسع عشر أن العالقة وثيقة بني اجلرمية والغباء
ديث يف وانطالقاً من ذلك فإن االجتاه احل, وأنا كل ضعاف العقول من اجملرمني, يعانون من نقص عقلي

فإن الذكاء , علم اجلرمية يرى بأنه إذا كان الغباء أو الضعف العقلي ميكن أن ميثل عاماًل دافعاً إىل اجلرمية
 48ص ص , م2074, مساح سامل وآخرون. )أيضاً قد يشكل عاماًل إجرامياً خاوصة إذا أُسيء استخدامه

– 44.) 
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 :المرض .4

حيث تُعد إوصابة , اجلرمية أن هناك عالقة ما بني املرض واجلرمية أثبتت الدراسات اليت أُجريت يف جمال علم
وتأثِّي املرض يف جمال اجلرمية قد يكون مباشراً أو , الشخص مبرض معني عاماًل قد يدفعه الرتكاب اجلرمية

مبعىن أن بعض األمراض قد تصاحبها جمموعة من األعراض النفسية غِّي الطبيعية واليت تنعكس , غِّي مباشر
وقد يكون املرض ذا تأثِّي على حياة الفرد من , ها على سلوكه اخلارجي الذ  يتخذ مسلكاً إجرامياً بدور 

وذلك بأن يفقده القدرة على العمل والكسب املشروع مما يدفعه يف النهاية إىل طريق , الناحية االجتماعية
 (.784ص , م2008, كامل. )اجلرمية

 :التكوين العضوي. 3

سِّي ملا ميكن أن يوجد من عالقة بني التكوين العضو  للفرد وارتكابه للجرمية يف سبيل البحث عن تف
حيث كان من أفكاره أن اإلنسان اجملرم يتميز بشذوذ يف " لومربوزو"ظهرت أول نظرية للعامل اإليطايل 

البدائي وأن هناك نوعاً من اجملرمني يتميز بصائصه بدنية معينة جتعل بينه وبني اإلنسان , تكوينه العضو 
, وطول مفرط يف الذراعني, وانعدام الشعور باخلجل, وغلظة القلب, كضعف اإلحساس باألمل, شبهاً كبِّياً 

 (.11 – 16ص ص , م2074, مساح سامل وآخرون. )وضخامة الفكني, وبروز يف عظم اخلدين

 :الوراثة. 5

نها وراثة بعض اإلمكانيات أو يُرجع العلماء املعاوصرون ارتكاب اجلرمية إىل جمموعة من العوامل من بي
مع مالحظة أن تأثِّي هذه اإلمكانيات , االجتاهات اليت قد ُتولد لدى الفرد االستعداد الرتكاب اجلرمية

, م7947, أبو عامر. )واالجتاهات ليس حتمياً وإمنا تنحصر أمهيتها يف أهنا تشكل أحد العوامل اإلجرامية
 (.711ص 

 :الجنس. 6

أُجريت عن العالقة بني اجلنس وحدو  اجلرمية اختالفاً واضحاً بني إجرام كاًل من  أثبتت الدراسات اليت
وقد انقسم العلماء إىل اجتاهني يعتمد االجتاه األول على , الرجل واملرأة سواًء من حيث الكم أو الكيف

تفسِّي واالجتاه الثاين يعتمد يف , االختالف بني الرجل واملرأة من حيث التكوين العضو  والنفسي
فوزية . )االختالف بني الرجل واملرأة على الظروف البيئية واالجتماعية اليت يعيش فيها كاًل منهما

 (.48ص , م7912, عبدالستار
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 :السِّن. 2

مير اإلنسان يف حياته مبراحل عمرية خمتلفة تتميز كل مرحلة من هذه املراحل بصائص معينة من حيث 
عب البيئة احمليطة بالفرد دوراً يف حتديد اجتاهات سلوكه يف كل مرحلة كما تل, التكوين العضو  والنفسي

 (.63ص , م2001, زغلول. )عمرية

ويرى الباحث بعد استعراض العوامل الداخلية لنشأة سلوك االحنراف واجلرمية بأن سلوك االحنراف واجلرمية 
( اجلرمية)من شأهنا أن تؤثر يف الفعل  بل مبجموعة من العوامل اليت, عند اجملرمني ال يُفسر بعامل واحد فقط

, كما أنا عوامل نشأة سلوك االحنراف واجلرمية تتفاوت يف أشدها خطورًة وأكثرها حدوثاً , (اجملرم)والفاعل 
ألن املدمن على املخدرات , فعامل اإلدمان على املخدرات واخلمور أشد وأكثر ُجرماً من عامل الوراثة مثالً 

أ  أنه ال يتحكم يف تصرفاته وأقواله مما جيعله , التايل ُتصب  تصرفاته بغِّي وعٍي منهواخلمور يفقد عقله وب
يُقِدم على فعل اجلرائم كالسرقة والضرب واالغتصاب وتفجِّي نفسه واآلخرين كما يفعله اإلرهابيني يف هذا 

 .العصر

 :العوامل الخارجية - ب

يطة بالفرد واليت تؤثر يف تكوين شخصيته واجتاهات ويقصد بالعوامل اخلارجية هي جمموعة من العوامل احمل
وهذه العوامل متعددة منها ما يتصل بالبيئة االجتماعية اخلاوصة بالفرد كاألسرة واملدرسة وحميط , سلوكه

, ومنها ما يتعلق بالظروف واألحوال االقتصادية كالفقر والبطالة وحالة املسكن, العمل وجمتمع األوصدقاء
لبيئة الثقافية احمليطة بالفرد من تعليم ووسائل إعالم وتأثِّي الدين والعادات والتقاليد داخل ومنها ما يتعلق با

ص , م2074, مساح سامل وآخرون. )ومنها ما يتصل بالعوامل الطبيعية من املوقع اجلغرايف واملناخ, اجملتمع
93.) 

 :عند األفراد وفيما يلي عرض  ألهم األسباب اخلارجية لنشأة سلوك االحنراف واجلرمية

 :األسرة. 9

لقد أثبتت العديد من الدراسات بأن أكثر اجلاحنني ينتمون إىل أُسر مفككة نظراً لغياب الدور الرتبو  
كما أنا هناك عالقة بني أسلوب معاملة الوالدين , والتهذييب الذ  تلعبه األسرة املتماسكة يف هذا الشأن

وذلك حني تتبع األسرة أساليب تربوية خاطئة تعود بآثار سلبية , االجتماعية والعاطفية واحنراف األطفال
 (.284ص , م2006, علي. )على األبناء
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 :المدرسة. 7

بقدر ما تنج  املدرسة يف أداء دورها التعليمي والرتبو  بقدر ما تقدم للمجتمع فرداً قادراً على التكيف مع 
وعلى العكس فإن فشل املدرسة يف القيام , قيةاجملتمع الذ  يعيش فيه مبا يسوده من قيم ومبادئ أخال

, م7997, وزير. )بأداء دورها التعليمي والرتبو  كما جيب فإن هذا سيشكل أحد العوامل الدافعة للجرمية
 (.244ص 

وقد أشارت العديد من الدراسات على أن نسبة كبِّية من املنحرفني كانوا متخلفني ختلفاً ملحوظاً يف 
 (.727ص , م7948, أبو عامر". )حياهتم الدراسية

 :بيئة العمل. 4

وال شك يف أن نوعية العمل أو اليت , ال شك يف أن العمل يف حد ذاته ميثل قيمة يف حياة الفرد واجملتمع
ولذلك ميكن لبعض األعمال , ميارسها الفرد تؤثر يف تكوين شخصيته وحتديد اجتاهات سلوكه بصفة عامة

ملا حييط هبذا العمل من ظروف معينة ترفع من معدل اإلجرام أو تؤد   أن متثل عاماًل إجرامياً نظراً 
 (.783ص , م7912, فوزية عبدالستار. )الرتكاب نوعية معينة من اجلرائم

 :رفاق السوء. 3

وهلذا تُعد , تعترب مجاعة الرفاق يف العمل واملدرسة واجلِّية من أهم املؤثرات اخلارجية على سلوكيات األفراد
فقد , وتعد األكثر تقباًل منهم, ق املهمة واملفضلة عند األفراد لالقتداء واستقاء اآلراء واألفكارمجاع الرفا

من % 41,7أكدت الدراسات اليت أُجريت حول مدى تأثِّي رفاق السوء على احنراف األحدا  أن 
 (.790ص , م7992, شفيق". )األحدا  املنحرفني يرجع سبب احنرافهم إىل رفاق السوء

 :قرالف. 5

فألب يضطر إىل السفر , البيئة الفقِّية اليت ينشأ فيها الفرد تنعكس عليه بشكل سليب سواًء وصحياً أو تربوياً 
مما , فُيهمل أطفاله وينصرف عن تربيتهم, أو اخلروج للعمل لساعات طويلة ملواجهة ظروف املعيشة القاسية
ص , م7992, جنم. )لضابطة داخل املنزليؤد  إىل ضعف الرقابة األسرية على األبناء وغياب السلطة ا

19.) 

 :البطالة. 6

األمر الذ  يدفعه , قد يؤد  الفراغ الذ  يشعر به الفرد العاطل عن العمل إىل إحساسه باليأس واإلحباط
ويبدأ حتت ضغط احلاجات امللحة يف , إىل احلصول على الكسب بأ  وسيلة حىت ولو كانت غِّي مشروعة
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, مساح سامل وآخرون. )وهلذا تكون البطالة دافعاً لالحنراف وارتكاب اجلرمية, ممارسة السلوك املنحرف
 (.704ص , م2074

 :التعليم. 2

وذلك ألن , والعكس وصحي , يرى بعض العلماء بأن التعليم يؤد  إىل خفض نسبة اجلرمية يف اجملتمع 
قيم األخالقية واحرتام املبادئ التعليم يهذب من شخصية الفرد وحيد من مجوحه وراء غرائزه وينمي لديه ال

ص , 7942, العوضي. )األمر الذ  ينمي لديه القدرة على مقاومة الدوافع اإلجرامية لديه, االجتماعية
734.) 

 :الدين. 8

يقوم الدين بدور هام يف هتذيب سلوك الفرد وتقوية عوامل املقاومة ضد االحنراف واالجنراف يف طريق 
ومتماشياً يف نفس , متفقاً مع ما حتث عليه األديان السماوية من قيم وتعاليمفيأيت سلوك الفرد , اإلجرام

فعندما يضعف الوازع الديين لدى الفرد أو عندما حيد  فهم خاطئ , الوقت مع القانون السائد يف اجملتمع
 (.708ص , م2001, زغلول. )لتعاليم الدين قد يدفع ذلك األمر الفرد الرتكاب اجلرائم

 :عالموسائل اإل. 1

تؤثر وسائل اإلعالم املختلفة على التنشئة االجتماعية لألبناء وعلى العالقات األسرية باعتبارها ناقلة ألنواع 
ينتج عنها أفكار وبدع وقيم ختتلف , إذا أهنا تنشر معلومات متنوعة يف شىت اجملاالت, خمتلفة من الثقافة

لشباب هبذه األفكار ويبدءون يف حماكاهتا وتقليدها حيث يتأثر األطفال وا, وتتعارض مع القيم اإلسالمية
مما يشجع الكثِّي منهم على االحنراف واخلروج على تقاليد ونظم , بووصفها الدليل على التمدن والتحضر
 (.778 – 773ص ص , م2074, مساح سامل وآخرون. )األسرة باسم احلرية الشخصية واملساواة

 :ناخالمُ . 91

 ناك عوامل جغرافية ترفع من نسبة حدو  اجليُرجع بعض العلماء بأن ه
ُ
, ناخرمية وقد ختفضها تبعاً لتغِّي امل

فجرائم العنف تزداد يف املناطق والفصول احلارة وتنخفض يف املناطق , كاحلرارة والربودة والنهار والليل
, قادر . )ركما أن جرائم السرقة تنتشر يف فرتة الليل والظالم وتقل يف فرتة النها, والفصول الباردة

 (.73ص , م7946

ويرى الباحث بعد استعراض العوامل اخلارجية لنشأة سلوك االحنراف واجلرمية بأن سلوك االحنراف واجلرمية 
( اجلرمية)بل مبجموعة من العوامل اليت من شأهنا أن تؤثر يف الفعل , عند اجملرمني ال يُفسر بعامل واحد فقط



122 

 

, نشأة سلوك االحنراف واجلرمية تتفاوت يف أشدها خطورًة وأكثرها حدوثاً كما أنا عوامل , (اجملرم)والفاعل 
ألن رفيق السوء سيؤثر على أفكار ومعتقدات , فعامل رفاق السوء أشد وأكثر خطراً من عامل املناخ مثالً 

واليت ستتجه به حنو املسار غِّي الصحي  والذ  ال , الشخص مما يؤد  إىل تغِّي يف سلوكياته واجتاهاته
 .مما قد جير الفرد إىل مستنقع التطرف والغلو واإلرهاب والتكفِّي, توافق مع املعايِّي والقيم املقبولة اجتماعياً ي

 :ُسبل الوقاية من الوقوع في االنحراف والجريمة - 2

يرى الباحث بأن الوقاية من نشأة سلوكي االحنراف , بعد قراءة يف عدة مراجع عن علم االحنراف واجلرمية
ألن املسؤولية تقع على عاتق اجملتمع ككل وليست , ة تتطلب تكاتف جهود مجيع مؤسسات اجملتمعواجلرمي

لذا سيضع الباحث جمموعة من الُسبل اليت قد , أو مسؤولية رجال األمن فقط, مسؤولية األسرة فحسب
 :ا يليومنها م, تكون ُمعينة يف الوقاية واحلد من نشأة ظاهريت االحنراف واجلرمية يف اجملتمع

بالتمسك بكتاب اهلل تعاىل والتقيد بسنة نبيه حممد وصلى اهلل عليه , تقوية الوازع الديين عند الفرد - أ
 .فهما كاحلصن املنيع وأقوى رادع يف وجه االحنراف واجلرمية, وسلم

 يساعد على ضبط سلوكيات أفراد اجملتمع, بال تشدد وال تفريط, الفهم الصحي  للتعاليم الدينية - ب
 .واحلفاظ عليهم من الوقوع يف االحنراف واجلرمية

أن تؤد  األسرة دورها يف التنشئة االجتماعية  كما جيب من تزويد أبنائها وبناهتا القيم األخالقية  - ج
 . واملبادئ الرتبوية اإلسالمية واحرتام القانون والعادات والتقاليد واألعراف اليت تتوافق مع معايِّي اجملتمع

كِمل املدرسة ما بنته األسرة يف أبنائها وبناهتا من التنشئة االجتماعية بغرس القيم واألخالق يف أن تُ  - د
وإكساهبم بعض املهارات واالجتاهات اليت تساعدهم على ُحسن التعامل مع , نفوس الطالب والطالبات

 .املواقف احلياتية

شأنه تزويد الطالب والطالبات باملعارف  مما من, تدريس مادة القانون كمقرر يف املرحلة الثانوية - ه
 .ليعرفوا ما هلم وما عليهم, القانونية الالزمة

ونبذ كل تطرف أو غلو , استخدام املناهج الدراسية يف تعزيز قيمة املواطنة وحب الوطن واالنتماء إليه - و
ن التأثر هبم أو والتحذير م, وتقدمي األدلة والرباهني على خطأ أفكارهم ومبادئهم, أو فعل إرهاخ

 .مساعدهتم فهم أعداء للوطن

حث الطالب والطالبات على مصاحبة األخيار واالبتعاد عن رفاق السوء الذين سيكونون سبباً يف  - ز
 .الوقوع يف مزالق االحنراف واجلرمية
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تقيد ووجوب ال, نشر الوعي وتثقيف الناس من خالل وسائل اإلعالم املختلفة بأمهية احرتام اآلخرين - ح
وتبيني األثر السليب الذ  خيلفه االحنراف واإلجرام على وصاحبه نفسياً وجسدياً , باألنظمة والقوانني

 .واجتماعياً 

مساعدة السجون على أداء رسالتها يف التهذيب واإلوصالح وعالج اجملرمني ملنع عودهتم للجرمية مرة  - ط
 .اص مؤثرين يف أفراد اجملتمع ملناوصحتهموإحضار أشخ, كعقد برامج تدريبية تربوية للسجناء, أخرى

, فحينما يعترب الفرد نفسه مسئوالً عن احلفاظ عن أمن الوطن وممتلكاته, أمن اجملتمع مسؤولية اجلميع -  
وسيوجه وينص  كاًل من ينحرف عن , وسيعزز من قيم اإلخاء والتضامن واالنتماء, فإنه سيلتزم بالنظام

لرجال الشرطة يف القبض على كل من خيالف النظام ويريد العبث بأمن  وسيكون ُمعيناً , الطريق السو 
 .الوطن
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 :التعليم الثانوي - 5 - 7

 :مفهوم التعليم الثانوي - 9

املرحلة اليت هلا طبيعة خاوصة من حيث سن الطالب "جاء يف وثيقة سياسة التعليم بأن املدرسة الثانوية هي 
تستدعي ألوانا من التوجيه واإلعداد, وتضمُّ فروعا خمتلفة يلتحق هبا حاملو وخصائص منوهم فيها, وهي 

الشهادة املتوسطة وفق األنظمة اليت تضعها اجلهات املختصة, فتشمل الثانوية العامة, وثانوية املعاهد 
ياضية, وما , واملعاهد الفنية والر (زراعية ووصناعية وجتارية)العلمية, واملعاهد املهنية بأنواعها املختلفة 

وهذه املرحلة تشارك غِّيها من املراحل يف حتقيق األهداف العامة للتعليم, , يستحد  يف هذا املستوى
 .(9ص , هـ7876, التعليمالرتبية و وزارة ". )باإلضافة إىل ما حتققه من أهدافها اخلاوصة

يث يسبقه التعليم االبتدائي حتدد هيئة اليونسكو التعليم الثانو  بأنه املرحلة الوسطى من سلم التعليم حب
وبذلك يتضمن , ويشغل فرتة زمنية متتد من الثانية عشرة حىت الثامنة العشرة من العمر, ويتلوه التعليم العايل

 (.743ص , م7993, السنبل وآخرون. )التعليم الثانو  املرحلتني املتوسطة والثانوية

, أو احللقة النهائية من مراحل أو حلقات التعليم العاماملرحلة "ذكرت فاتن عزاز  بأن املدرسة الثانوية هي و 
لينتقل بعدها للدراسة , ويقضي هبا ثال  سنني دراسية, يلتحق هبا الطالب بعد اجتياز املرحلة املتوسطة

 .(97م, ص2072, فاتن عزاز )  ".اجلامعية أو خوض احلياة العملية

ليمية املستقلة يف السلم التعليمي باململكة العربية ويقصد الباحث بالتعليم الثانو  هو أحد املراحل التع
ومتتد فيها الدراسة ملدة ثال  سنوات, , واليت يلتحق به الطالب بعد النجاح يف املرحلة املتوسطة ,السعودية

وتشتمل على  يف منطقة الرياض,( عاماً  74 – 74)وختتص بالفئة العمرية اليت ترتاوح أعمارها بني سن من 
, وتتي  للطالب قدراً أكرب من التثقيف العام, وتؤهلهم لاللتحاق (والشرعية, الطبيعية)نظرية التخصصات ال

 .باجلامعات

 :نشأة التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية - 7

شهد القرن التاسع عشر بداية إرهاوصات تعليمية تتمثل يف املدرسة الرشيدية اليت أنشأها العثمانيون يف مكة 
وملا كان التعليم يف هذه املدارس , مة وغِّيها من املدارس اليت فتحت يف املدينة املنورة واألحساء وجدةاملكر 

فإن ذلك األمر أدى , ويهدف إىل تلبية حاجات الدولة العثمانية من الضباط واملوظفني, يتم باللغة الرتكية
واالكتفاء بتعليم , وعدم إرسال أبنائهم هلا –العسكرية منها واملدنية  -إىل مقاطعة املواطنني هلذه املدارس 

أبنائهم يف املؤسسات التعليمية التقليدية اليت تُعىن بتحفيظ القرآن الكرمي واللغة العربية قراءًة وكتابًة ومبادئ 
 (.41 – 46ص ص , م2004, فرج(. )بالكتاتيب)احلساب وهو ما يسمى 
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وحاول , هـ7334رتكي أُغلقت املدارس الرتكية عام ويف عهد احلكومة اهلامشية اليت ثارت على احلكم ال
فأنشأ عدة مدارس وهي , احلسني بن علي إنشاء عدة معاهد علمية جديدة حتل مكان املدارس الرتكية

, ومدرسة أرقى, ة االحتاد والرتقي يف مكة املكرمةسومدر , املدرسة اخلِّيية التحضِّيية اهلامشية يف جدة)
واالفتقار إىل هيئة إدارية تشرف على التعليم وترسم , عدم وجود حكومة موحدةإال أنا , (ومدرسة العالية

وعدم توفِّي الدعم املاد  والبشر  هلذه املدارس أدى إىل اخنفاض مستواها حىت وصارت مثل , سياسته
 (.748ص , م7993, السنبل وآخرون. )الكتاتيب

هـ ووفرت لطالهبا 7297نشئت يف مكة املكرمة عام وتعترب املدرسة الصولتية من أقدم املدارس األهلية اليت أُ 
وتُعد املدرسة الصولتية امتداداً لنظام التعليم , منذ إنشائها قدراً من التعليم على مستوى املرحلة الثانوية

اإلسالمي التقليد  الذ  كان يقدم يف املسجد احلرام ومسجد رسول اهلل وصلى اهلل عليه وسلم واملساجد 
هـ ويف 7323وبعد ذلك مت إنشاء مدرسة الفالح األهلية يف جدة عام , والقاهرة وقِّيوان األخرى يف بغداد
 (.44ص , م2004, فرج. )هـ7330مكة املكرمة عام 

أول مؤسسة تعليمية ( م7926)هـ 7384ويعترب املعهد العلمي السعود  مبكة املكرمة الذ  أُوجد عام 
رب مدرسة حتضِّي البعثات مبكة اليت تقرر افتتاحها عام على مستوى التعليم املتوسط والثانو  كما تعت

أول مدرسة ثانوية حديثة, وقد  ( م7931)هـ 7364واليت بدأت الدراسة فيها عام ( م7936)هـ 7344
املعهد ال يعد كانت مدة الدراسة باملعهد السعود  أربع سنوات بعد الشهادة االبتدائية كما أن هذا 

وعلى هذا فإن التعليم , الطالب لاللتحاق باجلامعة بل للتدريس كما أنه كان ال مين  شهادة الثانوية العامة
الثانو  احلديث يف اململكة بدأ مع بداية هذه املدرسة اليت تعترب أقدم مدرسة ثانوية حكومية حديثة 

دراسات اجلامعية يف خمتلف التخصصات, وخاوصة الفروع باململكة العربية السعودية تعد الطلبة لاللتحاق بال
, العلمية, وكان الطلبة يقدمون إليها من خمتلف مدن اململكة العربية السعودية ملتابعة دراستهم الثانوية
ولكون اهلدف الرئيسي من إنشاء هذه املدرسة هو إعداد الطالب السعوديني لاللتحاق باجلامعات يف 

لذا كان منهج هذه املدرسة الدراسي شبيهًا إىل حد كبِّي باملناهج , ت املصريةاخلارج, وخاوصة اجلامعا
 (.764ص , م7997, السلوم. )الثانوية يف مصر

 :اأُلسس التي يستند إليها التعليم الثانوي - 4

ووصممت له االسرتاتيجيات , فهو نظام خمطط له ومنظم, التعليم الثانو  كغِّيه من النظم التعليمية األخرى
ومن أهم اأُلسس , وتصف خمرجاته, ويستند إىل أسس علمية يستقي منها أهدافه وترشد عملياته, ناسبةامل

 :اليت يستند إليها التعليم الثانو  يف اململكة العربية السعودية ما يلي
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 :األساس الفلسفي - أ

املعايِّي اليت جيب وضعها تكُمن يف تزويد معد  املنهج ب, للفلسفة فائدة بالنسبة للمنهج والنظام التعليمي
فمناهج التعليم الثانو  باململكة العربية السعودية تنبثق من اإلسالم وتدين به , لكي يضعوا حمتوى املنهج

لذا جند مناهج التعليم الثانو  تركز على , هذه األمة عقيدة وعبادة وشريعة وحكماً ونظاماً متكاماًل للحياة
وتنظر إىل اإلنسان والكون واحلياة , اً ومبحمد وصلى اهلل عليه وسلم نبياً اإلميان باهلل رباً وباإلسالم نبي

 (.73ص , هـ7879, فرج. )واملعرفة نظرًة إسالمية

 :األساس الثقافي واالجتماعي – ب

فهي األساس الذ  يقوم عليه استمرار الثقافة وانتقاهلا من األجيال , تعترب الرتبية وسيلة النقل الثقايف
مما جعل التعليم الثانو  يف اململكة العربية السعودية يهتم بإكساب أفراد , ألجيال الالحقةالسابقة إىل ا

فأهداف التعليم الثانو  تشكل حبد ذاهتا أهداف اجملتمع احمللي , اجملتمع القيم واالجتاهات واملعايِّي املشرتكة
 (.40 – 19ص ص , 2004, فرج. )وآماله يف النمو والتغِّي واالستمرار

 :األساس النفسي – ج

وبناًء على ذلك , يهتم التعليم الثانو  يف اململكة العربية السعودية باملتعلمون ألهنم حمور العملية التعليمية
جند بأنه يدرس خصائصهم ويتعرف على متطلباهتم وحاجاهتم ومشكالهتم ملساعدهتم على النمو الكامل 

مما حيقق إشباع حاجات , ية واجلسمية والنفسية والفنيةاملتزن يف مجيع اجلوانب الدينية والعقلية والثقاف
 (.78ص , هـ7879, فرج. )ويكورن لديهم اجتاهات وعادات محيدة, ورغبات املتعلمون

 :التخطيط للتعليم الثانوي - 3

 :يشمل التخطيط للتعليم الثانو  يف اململكة العربية السعودية عدداً من العناوصر وهي كما يلي

 .وتنتهي بنيل الشهادة الثانوية بأنواعها املختلفة, ة يف املرحلة الثانوية ثال  سنواتمدة الدراس - أ

وتضع اجلهات , وهي متاحة ما أمكن حلاملي الشهادة املتوسطة, الدراسة يف املرحلة الثانوية متنوعة - ب
وتوجيه , تضماناً لسد خمتلف احلاجا, املختصة شروط القبول يف كل نوع من أنواع التعليم الثانو 

 .الطالب والطالبات ملا يناسبهم

وتراعي فيه , تفت  املدارس الثانوية على خمتلف أنواعها وفق ختطيط مدروس تنسقه اجلهات التعليمية - ج
 (.31ص , م2072, فاتن عزاز . )احلاجات واإلمكانيات وطبيعة املنطقة
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 :مصادر اشتقاق أهداف التعليم الثانوي - 5

م الثانو  يف ضوء فلسفة التعليم باململكة العربية السعودية اليت رمستها وثيقة التعليم تتحدد أهداف التعلي
أما عن املصادر اليت تشتق منها هذه , الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية

 :األهداف فيمكن حتديدها مبا يلي

 :العقيدة اإلسالمية – أ

, ومتتاز بأهنا تكررم اإلنسان بالعقل واإلرادة, ية هي منهج شامل لإلنسان والكون واحلياةفالعقيدة اإلسالم
 .وقيمها وأسسها االجتماعية واالقتصادية والسياسية جتعلها وصاحلة لكل زمان ومكان

 :األوضاع االجتماعية واالقتصادية – ب

وينفت  على العامل , ات وتقاليد العربفاجملتمع السعود  جمتمع إسالمي عرخ يتمسك باإلسالم وقيم وعاد
 (.791ص , م7993, السنبل وآخرون. )ويلعب دوراً قيادياً يف منظمة الدول املتصدرة للنفط, اخلارجي

 :اتجاهات العصر وخصائصه – ج

وتزايد طموح وأمال أفراد اجملتمع , فالعصر احلديث يتميز باالنفجار املعريف والتكنولوجي والسكاين
ما يتميز بسرعة االتصال والتخصص الدقيق يف إطار وحدة املعرفة وانتشار املبادئ الدميقراطية ك, السعود 

 .الداعية إىل توفِّي العدالة االجتماعية وتوفِّي الفرص التعليمية وتأكيد أمهية التعليم الذايت والتعليم املستمر

 :حاجات المواطن السعودي ومطالب نموه – د

ولذلك ينبغي , أثر بالبيئة وختتلف معدالته وسرعته بني األفراد يف املراحل املختلفةويت, فالنمو عملية مستمرة
 (.47ص , م2004, فرج. )مراعاة خصائص كل مرحلة من مراحل النمو وإشباع حاجاهتا

 :أهداف التعليم الثانوي - 6

السعود  كما  فإن أهداف التعليم الثانو , يف ضوء اجملتمع السعود  وأهدافه وطموحاته ومسئولياته
 :حددهتا اللجنة العليا لسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية تتمثل فيما يلي

ومستقيمة , دعم العقيدة اإلسالمية حىت يتحقق الوالء هلل وحده وتكون األعمال خالصة لوجهه تعاىل – أ
 .يف كافة جوانبها مع شرعه
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يق الوفاء للوطن اإلسالمي وللملكة العربية السعودية متكني االنتماء احلي لألمة اإلسالمية وحتق – ب
 .والوعي مبكانتها الدينية اليت حتتلها يف نفوس املسلمني وتقدير مسئولياهتا

تزويد الطالب باملفاهيم األساسية للثقافة اإلسالمية اليت جتعلهم معتزين باإلسالم قادرين على الدعوة  – ج
 .والدفاع عنه واجلهاد يف سبيله, إليه

تنمية قدرات الطالب واستعداداته اليت تظهر يف مرحلة املراهقة وتوجيهها يف ضوء املفهوم العام للرتبية  – د
 (.203ص , م7993, السنبل وآخرون. )اإلسالمية

رعاية الشباب ومعاجلة مشكالهتم الفكرية واالنفعالية من منطلق إسالمي ومساعدهتم على اجتياز  - هـ
 .ومواجهة األفكار اهلدامة واالجتاهات املضللة فرتة املراهقة بنجاح

تكوين االجتاهات الصحيحة واخلربات الالزمة واملهارات املناسبة لتكون حياة الطالب اليومية الفردية  - و
 .واجلماعية هي احلياة اليت يعيشها املسلم احلق

كالتعاون والرب والبذل والتضحية تنمية الصفات االجتماعية اليت حيتاجها املسلم يف تعامله مع جمتمعه   - ز
 .بالنفس واملال يف سبيل اهلل وابتغاء رضوانه وتنظيم العمل والتخطيط اهلادف احلكيم

تنمية التفكِّي العلمي لدى الطالب وحتقيق روح البحث والتجريب واستخدام املنهج العلمي والتعود  - ح
 (.43ص , م2004, فرج. )على طرق الدراسة السليمة

ة سائر الطالب للعمل يف ميادين احلياة وسد حاجات البالد من القوى العاملة املدربة اليت هتيئ - ط
 .تتطلبها خطط التنمية

إتاحة الفروصة أمام الطالب القادرين على مواوصلة الدراسة يف املعاهد العليا والكليات اجلامعية يف  -  
 .خمتلف التخصصات

 .ة مؤمنةق الوعي األسر  لبناء أمة إسالميقيحت - ك

 .اإلميان بوحدة األمة اإلسالمية واستشعار مهمتها العالية ووظيفتها احلضارية - ل

إكساب الطالب فضيلة املطالعة النافعة والرغبة يف االزدياد من العلم النافع والعمل الصاحل واستغالل  - م
 (.92ص , م2072, از فاتن عز . )أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال اجملتمع
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 :خصائص النمو لدى طالب مرحلة التعليم الثانوي - 2

لكون تلك , على النظم التعليمية أن هتتم بصائص النمو لطالب كل مرحلة من املراحل التعليمية
اخلصائص متثل حاجات ومطالب منو البد من مراعاهتا وحتقيقها وإشباعا من خالل ما يتم تضمينه يف 

, فرج. )وطالب املرحلة التعليم الثانو  يتصفون عن غِّيهم مبرحلة متسى مبرحلة املراهقة, راسيةاملناهج الد
 (.48ص , م2004

حيث أهنا مرحلة معقدة نسبياً تتبلور فيها , وتعترب مرحلة املراهقة من أهم مراحل النمو يف حياة الفرد
يف هتيئة البيئة املناسبة لنمو املراهق يف مجيع  ولذا يستفاد من دراستها,, اجتاهات املراهق وميوله واهتماماته

 (.744ص , م7990, زيدان. )النواحي ليحقق الرقي والتقدم يف حياته

دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب يف )ونظراً ألمهية ذلك يف البحث احلايل 
ومن أهم , النمو يف هذه املرحلة من التعليميرى الباحث ضرورة مناقشة خصائص , (ضوء اخلربات العاملية

 :خصائص النمو لدى طالب مرحلة التعليم الثانو  ما يلي

 :النمو الجسمي - أ

وتُعزى هذه , خاوصة يف املراحل األوىل من هذه املرحلة, متتاز هذه املرحلة بتغِّيات منائية جسمية سريعة
الصماء وخاوصة الغدة النخامية اليت تزيد من إفراز التغِّيات إىل اهلرمونات املختلفة اليت تفرزها الغدد 

ومن أهم , هرمونات وهي بدورها تستثِّي هرمونات الغدد األخرى كالغدد الدرقية والغدد التناسلية وغِّيها
 .ومنو اهليكل العظمي والعضالت, مظاهر النمو اجلسمي زيادة الطول والوزن

 :النمو الفسيولوجي – ب

ومن مظاهر النمو الفسيولوجي , ومن أبرزها البلوغ, أهم فرتات التغِّي الفسيولوجيتعترب مرحلة املراهقة من 
 .وزيادة ضغط الدم, منو حجم القلب

 :النمو الحركي – ج

وقد يُرِجعها البعض , ومتتاز احلركة هنا بأهنا غِّي متوازنة, تتصف مرحلة املراهقة بالكسل واخلمول والرتاخي
 (.388 – 380ص , م7994, عقل. )والرتدد ونقص الثقة بالنفسإىل عوامل نفسية تتعلق باحلِّية 
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 :النمو العقلي والمعرفي – د

ميتاز النمو العقلي يف مرحلة املراهقة حبدو  تغِّيات يف اجلانب العقلي قد تكون تغِّيات كمية كقيام املراهق 
ويف هذه , كالقدرة اللغوية  أو تغِّيات كيفية كنماء عدد من القدرات لديه, مبهام عقلية بسرعة أكثر من قبل

 .احلالة ينمو لدى املراهق التذكر ويزداد لديه التخيل

 :النمو االنفعالي - هـ

ويكون لديه حساسية , ويتصف املراهق باحِلدة االنفعالية, يتأثر املراهق باملثِّيات املختلفة مهما كانت تافهة
 .لعواطف الشخصية والغضب والغِّيةوتسيطر عليه ا, وتتسع لديه دائرة املخاوف, شديدة من النقد

 :النمو االجتماعي – و

وتتسع لديه دائرة العالقات , أو االنضمام ألشخاص معينني, يتكون لدى املراهق امليل إىل االستقالل
, فرج. )كما يُظِهر املراهق اهتماماً حنو اجلنس اآلخر, ويقاوم التسلط من ِقبل والديه, االجتماعية
 .(46 – 44ص ص , م2004

 :أنماط التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية - 8

تتعدد أمناط التعليم الثانو  يف اململكة العربية السعودية مراعاًة الختالف ميول وقدرات وإمكانيات 
 :ومنها ما يلي, ومواهب الطالب والطالبات

 (:الديني)التعليم الثانوي الشرعي  - أ

الكرمي, وثانويات  املعاهد العلمية التابعة جلامعة األمام حممد بن سعود  ومتثلها ثانويات حتفيظ القرآن 
وهذه املدارس للبنني دون البنات, , اإلسالمية , واملعهد الثانو  التابع للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

, اتن عزاز ف. )وتكون الدراسة هبا يف الفرتة النهارية, وحيصل الطالب امللتحق هبا على مكافأة شهرية
 (.93ص , م2072

 :ما يلي إجيابياتهفمن , أيضاً وله سلبياته إجيابياته ه بأن التعليم الثانو  الشرعي ل ويتض 

 .حيفز طالبه على حفظ القرآن الكرمي. 7

 .قدوتنا حممد وصلى اهلل عليه وسلمعن علم طالبه أحاديثاً ي. 2

 .و االجتهاد يف تعلم العلوم الشرعيةهبدف التحفيز حن( شهرية)مين  طالبه مكافآت مالية . 3
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 :لثانو  الشرعي ما يليالتعليم ا سلبياتومن 

يف , العلمي اجلانبوبقدٍر قليل على بعض الدروس يف , على اجلانب الشرعيالدراسية يركز يف مناهجه . 7
 . حني جند بأن الدول املتقدمة سر هنضتها يعود إىل تركيزها على اجلانب العلمي والتطبيقي

أما , خرجيي التعليم الثانو  الشرعي ال حيق هلم االلتحاق يف اجلامعات إالخ بتخصصات دينية أو تربوية. 2
 .التخصصات العلمية كالطب واهلندسة واحلاسب والرياضيات والفيزياء فليس هلم احلق يف ذلك

 :التعليم الثانوي العام - ب

حيث يكون مدة , ارنًة بأنواع التعليم الثانو  األخرىيُعد التعليم الثانو  العام هو األكثر انتشاراً مق
, ويدرس الطالب والطالبات يف السنة األوىل منها مقررات عامة, الدراسة بالتعليم الثانو  العام ثال  سنني

علوم )حيث يشعب عند البنني إىل , ف يبدأ التشعيب خالل الصفني األخِّيين من الدراسة الثانوية العامة
(. وأدخ, علمي)ويشعب عند البنات إىل , (وعلوم تطبيقية, وعلوم إدارية, وعلوم طبيعية, شرعية وعربية

 (.68ص , م7997, السلوم)

 :ما يلي إجيابياتهفمن , أيضاً وله سلبياته إجيابياته  بأن التعليم الثانو  العام له ويتض 

 .التعليم الثانو  العام جماين جلميع الطالب والطالبات. 7

 .الثانو  العام ُمتاح جلميع الطالب والطالبات دون متييز بينهما التعليم. 2

التعليم الثانو  العام انتقائي إذ يتم قبول الطالب والطالبات على أساس املفاضلة بني املتقدمني وفقاً . 3
 .جملموع درجاهتم يف شهادة إمتام املرحلة املتوسطة

علمية مكثفة كاألحياء والفيزياء والكيمياء  تركز مناهجه الدراسية على إكساب الطالب معارف. 8
 .والرياضيات

ف حيق , تعد السنة األوىل يف التعليم الثانو  العام موحد بني الطالب والطالبات يف املناهج الدراسية. 4
 .(أدخ –علمي )للطالب والطالبات اختيار التخصص يف السنة الثانية 
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 :يالتعليم الثانو  العام ما يل سلبياتومن 

 .حيمل املعامل القدمية التقليدية لنمط التعليم الربيطاين. 7

 (.الكيف)وال يهتم بنوعية التدريس , (الكم)على استقبال أكرب عدد من الطالب والطالبات  يركز. 2

وهو , وعلى اختالف البيئات, الكتاب املدرسي يف التعليم العام موحد بني مجيع املناطق التعليمية. 3
 .سي يف املادة املقررة على مجيع الطالب والطالباتاملرجع األسا

ومن املالحظ بأنا إدارة تعليم منطقة الرياض واليت سُتجرى فيها الدراسة احلالية قد أوصدرت إحصائية يف 
 :وهي كما يلي, هـ لتبني فيه أمناط التعليم الثانو  وعدد مدارسه7831/ ه7836عام 

 9ومدارس التحفيظ بواقع , مدرسة 214ارس تعليم عام بواقع مد: )وتضم, مدارس البنني الثانوية .7
ومدارس تعليم , مدرسة 69ومدارس مقررات بواقع , مدرسة 23ومدارس تربية خاوصة بواقع , مدارس

 (.مدرسة 61أجنيب بواقع 

 79ومدارس التحفيظ بواقع , مدرسة 261مدارس تعليم عام بواقع : )وتضم, مدارس البنات الثانوية .2
, وزارة التعليم(. )مدرسة 40ومدارس تعليم أجنيب بواقع , مدرسة 74ومدارس تربية خاوصة بواقع , مدرسة
 (.34 – 70ص ص , هـ7831

 :التعليم الثانوي الفني - ج
أنشئت املدارس املهنية الثانوية الصناعية والتجارية والزراعية اليت تقبل احلاوصلني على الشهادة املتوسطة 

وتقدم هلم برناجما تعليميا ثقافيا ونظريا وعمليا ملدة ثال  , د  إىل النهوض بالدولةإلعداد قوى بشرية تؤ 
 (.74ص , م2004, فرج. )كما مت تطويره لالرتقاء مبستواه إىل املرحلة الثانوية, سنوات

 :ما يلي إجيابياتهفمن , أيضاً وله سلبياته بأن التعليم الثانو  الفين له إجيابياته  ويتض 

ألن , الذين ليس هلم مقدرة على تعلم العلوم الطبيعية, ب بعض الطالب ضعيفي الذكاءقد يناس. 7
 .التعليم الفين ال يتطلب ذكاًء كبِّياً وال مقدرة عالية على التحصيل الدراسي

فيعمل على , (كالزراعة والصناعة والتجارة)يكون مناسباً للطالب الذين لديهم هواية عمل احِلرف . 2
 .الستفادة منهاوصقل موهبتهم وا
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 :التعليم الثانو  الفين ما يلي سلبياتومن 

 .قلة إقبال الطالب عليه بسبب النظرة الدونية من اجملتمع خلرجييه. 7

 .شيوع اعتقاد بني أفراد اجملتمع بأنه تعليم منتهي ال مستقبل له. 2

 .ضعف إمكانياته املادية والبشرية. 3

 .مل ومؤسساتهانعدام الصلة بينه وبني مواقع الع. 8

 :الثانوي الشامل تعليمال - د
ــة الشــاملة, وبــدأ  ــة الســعودية بنمــوذج املدرســة األمريكي ــأثر التجرب ــة الشــاملة نتيجــة لت ظهــرت املــدارس الثانوي

هــ, ومــن مــربرات إنشـاء املدرســة الثانويــة الشـاملة ضــرورة إجيــاد 7396/ هـــ7394العمـل هبــذا النمـوذج عــام 
وتشـمل الـربامج الدراسـية فيهـا , للدراسـة اجلامعيـة وللحيـاة العمليـة يف آن واحـد مدرسة ثانويـة هتيـئ الطالـب

: كمـا تضـم املدرسـة الثانويـة الشـاملة سـبعة أقسـام وهـي, على مواد إجبارية وأخرى اختيارية وأنشطة إضافية
بة الفيزياء وقسم العلوم الطبيعية ويضم شع, وقسم اللغات, وقسم العلوم االجتماعية, قسم العلوم الشرعية)

قسـم , وقسـم العلـوم التجاريـة, وقسـم الدراسـات العامـة, وشعبة الرياضيات وشعبة األحيـاء وشـعبة الكيميـاء
 (التقنيات ويضم شعبة الزراعة وشعبة التجارة وشعبة الصناعة
د وهــي مقصــورة علــى الــذكور دون اإلنــا , وقــ, وتكـون الدراســة يف املــدارس الثانويــة الشــاملة يف فــرتة النهـار

ه والـذ  يـنص علـى 7804أوصدرت اللجنة العليا لسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية قراراً يف عـام 
فـــاتن ) .ه 7806أن يـــتم تعمـــيم هـــذا النظـــام يف مـــدة ال تتجـــاوز عشـــر ســـنوات بـــدءاً مـــن العـــام الدراســـي 

 (.98ص , م2072, عزاز 
 :الثانوي المطور تعليمال - هـ

طبيـــق تنظـــيم جديــد لـــربامج التعلـــيم الثـــانو  للبنــني , ويرمـــي هـــذا النظـــام إىل تطبيـــق هــــ مت ت 7804يف عــام 
ديـن )الساعات املعتمدة يف فصـلني دراسـيني وآخـر وصـيفي, وتتضـمن بـرامج الدراسـة مقـررات إجباريـة عامـة 

ة سـاع 740ومقررات إجبارية ختصصـية, ومقـررات اختياريـة, ويتخـرج الطالـب بعـد النجـاح يف ( ولغة عربية 
, (سـاعة مـواد اختياريـة 36سـاعة إجباريـة ختصصـية, و 700ساعة عامة, و) 88: موزعة على النحو التايل

وبــالرغم مــن أن هــذه التجربــة تعتــرب رائــدة يف التعلــيم الثــانو  الســعود  إال أهنــا مل حتــض حبقهــا مــن الدراســة  
 (. 76ص , م2004, فرج. )هـ7872والتقييم, ومن ف مت إيقاف العمل هبا اعتبارا من العام 
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 :مقارنة بين التعليم الثانوي الشامل والتعليم الثانوي المطور

 المطور التعليم الثانوي  الشامل التعليم الثانوي  مجال المقارنة

 هـ7806-7804 هـ7394 بدء التجربة

 مدرسة واحدة ف بعد سنتني مدارس التجربة عدد

 مت إضافة ثال  مدارس

 723مدارس ف ووصل  77
 هـ7877مدرسة عام 

 هـ7872مت إلغاؤه عام  هـ7804مت إلغاؤه عام   إنتهاء التجربة

 مناطق التجربة
 جدة-الدمام  -مكة -الرياض

–الدمام  -مكة -الرياض
 -األحساء -أهبا -جدة

 املدينة -الطائف

 طالبال طالبال جنستمت التجربة على 

علوم شرعية, علوم اجتماعية,  التخصصات
م طبيعية, التقنيات, اللغات, علو 

 الدراسات العامة

علوم إسالمية وأدبية, علوم 
 إدارية وإنسانية, علوم طبيعية

 ساعة 764 ساعة 740 ساعات التخرج

 ساعة 20 ساعة 74 الحد األدنى للتسجيل

 ساعة 34 ساعة 32 الحد األعلى للتسجيل

 24 80 درجات األعمال الفصلية

 24 24 درجات االختبار الفصلي

 40 24 درجات االختبار النهائي

 اليوجد 70 درجات الحضور

 درجة 60 درجة 60 الحد األدنى لدرجة النجاح
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 :الفصليالتعليم الثانوي  -و 

يع املدارس الفصلي من ثال  سنوات دراسية تكون ثابتة يف مج تعليم الثانو تتكون اخلطة الدراسية يف ال
, ويف السنة الدراسية الثانية يتم ملستوى األول والثاين وفصل وصيفيدراسة ا , حيث يتماليت تتبع هذا النظام
ى اخلامس , أما السنة الثالثة فيتم دراسة املستو ث والرابع باإلضافة إىل فصل وصيفيدراسة املستوى الثال

, وتضم املستويات يف اخلطة الدراسية للنظام الفصلي دراسة مواد اإلعداد العام والسادس وفصل وصيفي
دريسها يف املستويني األول والثاين مع مجيع الطالب باإلضافة إىل املسارات املتخصصة اليت يتم ويتم ت

, واملسار تكون من العلوم الشرعية والعربيةوهي املسار األدخ والذ  ي دراستها يف املستويات األربعة املتبقية
, ةن من العلوم اإلدارية واالجتماعيكو , واملسار اإلدار  والذ  يتوالذ  يتكون من العلوم الطبيعية العلمي

 (.8ص , هـ7831, وزارة التعليم) .ال يوجد يف النظام الفصلي أية مواد اختياريةمالحظة أنه  مع

على ست مستويات من بداية املرحلة الثانوية وحىت  يف التعليم الثانو  الفصليويتم دراسة املواد املقررة 
للجداول احملددة  الطالب دراسة عدد معني من املواد الدراسية وفقاً , ولكل مستوى منها يلزم على تهاهناي

 .أسبوعاً  74ومدة الدراسة يف املستوى الواحد تستغرق  ,مادة دراسية 78جمموع املواد عن  حبيث ال يزيد
 (.م2076, وزارة التعليم)

 :التعليم الثانوي المقررات -ز 

ه مجيع الطلبة وهو برنامج رات من الربنامج املشرتك الذ  يدرساملقر  التعليم الثانو تكون اخلطة الدراسية يف 
, ضم العلوم الشرعية, اللغة العربيةيمسار العلوم األدبية و مها  كما يتكون من مسارين ختصصني إجبار ,

العلوم الطبيعية ويضم  , ومساراالجتماعيات, العلوم اإلدارية, احلاسب وتقنية املعلومات ,اللغة اإلجنليزية
, ويسم  النظام بأن لدراسية اإلجبارية واالختيارية, والعلوم الطبيعية, حيث يتم توزيع املقررات اياضياتالر 

يكون لكل طالب خطته الدراسية املستقلة اخلاوصة به بعيدا عن زمالئه وهلذا السبب فالنظام ال يعتمد على 
 (.4ص , هـ7832, وزارة الرتبية والتعليم) .نظام املستويات كما يف النظام الفصلي

على  مقرراً  24يف اخلطة الدراسية الكاملة حيث يرتاوح عددها  ةقليل اتميز عدد املقررات يف النظام بأهنتو 
أن يكون احلد األعلى لعدد املقررات اليت يدرسها الطالب يف الفصل الواحد سبعة مقررات إجبارية 

عات مع العلم بأن النظام يتي  للطالب , وكل مقرر يدرس مخس سااإلضافة إىل املقررات االختياريةب
ساعة  200, ويف النهاية يدرس الطالب  يرغب بدراستها يف الفصل الواحدتسجيل عدد الساعات اليت

ساعات  70, باإلضافة إىل ساعة للمسار التخصصي 60ساعة للربنامج املشرتك, و  730ع على توز 
على أال  دراسياً  يوماً  90أسبوع بواقع  74الواحد , وتستغرق مدة الدراسة يف الفصل للربنامج االختيار 

 (.م2076, وزارة التعليم. (يزيد اليوم الدراسي للطالب عن مثان حصص
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 :مقارنة بين التعليم الثانوي الفصلي والتعليم الثانوي المقررات

 التعليم الثانوي المقررات التعليم الثانوي الفصلي مجال المقارنة

 ختتلف من مدرسة ألخرى الباً ثابتة غ الخطة الدراسية

عدد المواد في الفصل 
 الدراسي

 مواد فأقل 1 مادة فأقل 78

 مسارين للبنني والبنات مسارات للبنني والبنات 3 المسارات واألقسام

 منخفضة جداً  منخفضة األعباء الدراسية

 يبدأ من السنة الدراسية األوىل المعدل التراكمي

, للثانية% 34, لألوىل% 24
 للثالثة% 80

يبدأ من الفصل الدراسي األول 
 .بنسبة واحدة

 يوجد ال يوجد المواد االختيارية

 يوجد ال يوجد تسريع التخرج

احلصول على النهاية الصغرى  الحد األدنى للنجاح في المادة
درجة بشرط حصول  40للنجاح 
من درجة % 20ة على /الطالب

 االختبار النهائي للمادة

اية الصغرى احلصول على النه
درجة بشرط حضور  40للنجاح 
 ة االختبار النهائي للمادة/الطالب

 يوجد يوجد للمتعثرين الفصل الصيفي

 ال يوجد يوجد دور ثاين لكل فصل دراسي الدور الثاني

يوجد قبل االختبارات النهائية يف   يوجد بداية كل فصل دراسي اختبار المواد المحمولة
 كل فصل دراسي

 ال يوجد يوجد الكلياالنتساب 
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 :مشكالت التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية - 1

 :بعدد من املشكالت اليت تعيق تطوره منهايف اململكة العربية السعودية مير التعليم الثانو  

 (: الرسوب والتسرب)الهدر التعليمي  - أ
الرسوب )يف  اهلدر الكمي املتمثلمشكلة  ة منلعربية السعودييعاين التعليم الثانو  العام يف اململكة ا

 .ناهيك عن اهلدر الكيفي املتمثل يف عدم مالئمة املخرجات حلاجات اجملتمع ومتطلباته( والتسرب
 :المباني المدرسية - ب

تعد مشكلة يف كل املراحل لكن تأثِّيها ( سواًء كانت مستأجرة أو حكومية)إن املباين املدرسية الغِّي مناسبة 
وتكون مزودة , لتعليم الثانو  أشد ضررًا حبكم حاجة هذا النوع من التعليم إىل مباٍن أعدت خصيصاً يف ا

ص , م2002, الغامد  وآخر. )ومكتبة شاملة, مبالعب, ومعامل للعلوم الطبيعية, وورش, ومعامل لغات
 (.743 - 742ص 

  :تشعيب غير مبرر وغير فعال - ج
بعد الصف األول للبنات إىل أدخ وعلمي, وهو تشعيب قدمي عفا عليه تنقسم الدراسة يف الثانو  العام 

أسرة هذا من ناحية, وعلى أهنا عاملة  الزمان, فهو تشعيب ال حيقق حاجات املرأة احلالية على أهنا أم وربة
ومشاركة جبهدها يف حتقيق حاجات اجملتمع وباوصة بنات جنسها من ناحية أخرى وفضاًل عن هذا وذاك 

فاجملتمع حباجة ماسة إىل أمهات ربات أسر, , عيب بعيد عن مشكالت اجملتمع ومتطلبات التنميةفهو تش
على قدر كبِّي من اإلعداد يف جمال الصحة العامة ووصحة الطفل, والتغذية, وإدارة املنزل, والطهي, كما أن 

أدخ وعلمي ال حيقق هذا اجملتمع حباجة ماسة إىل خدمات املرأة يف جماالت التنمية خارج منزهلا, وتشعيب 
فينقسم إىل  –أما عن التشعب يف الثانويات العامة للبنني بعد الصف األول , وال ذاك بالقدر املطلوب

والتخصص الشرعي , وتوزيع الطالب على هذه الشعبتان يعاين من عدم , شعبتني مها التخصص العلمي
أكثر من عدد امللتحقون بالتخصصات توازن واض , إذ ميثل امللتحقون بشعبة التخصصات العلمية 

 (.700ص , م2004, فرج. )الشرعية
 :التقسيم الثانوي لم يعد مناسباً  - د

ينقسم التعليم الثانو  يف اململكة العربية السعودية إىل ثانو  عام وثانو  فين, األول هو الطريق املمهد 
ة, والثاين يقدم تعليماً على مستوى الثانو  واإلدارية, واملهني, املووصل للجامعة يف كافة التخصصات العلمية
فتقسيم التعليم الثانو  على هذا النحو كان مناسبًا يف مرحلة , يف اجملاالت الزراعية, والتجارية, والصناعية

مضت, أما اآلن فيمكن القول إن هذا التقسيم أضر بكل منهما, فخريج الثانو  العام أوصب  بعيدًا عن 
وخريج الثانو  الفين أوصب  قليل  –وباختصار أوصب  بعيدًا عن ثقافة العمل  –اته العمل ومتطلباته ومهار 

الدراية بثقافة جمتمعه من ناحية, وقليل عمق يف جماله الفين, األول يقبل عليه الطالب والطالبات واآلباء 
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ها ومقرراهتا والوضع األفضل بأن توحد املرحلة الثانوية يف مناهج, واألمهات, والثاين ضامر يف مدخالته
وأن يكون التعليم الفين على مستوى ما بعد الثانو  , وفق نظام يقدم النظر  والعملي, والعلمي والتطبيقي

 (.744ص , م2002, الغامد  وآخر. )يف معاهد متخصصة
 :عدم مالئمة مناهج التعليم الحتياجات سوق العمل - هـ

يذكر السكران , يده سوق العمل جند بأهنما ال يتوافقانفبالنظر ملناهج التعليم الثانو  مع الواقع الذ  ير 
وتوض  الدراسات بأن املناهج يف التعليم الثانو  والعايل ال تساعد على إعداد الطالب : "نقاًل عن اللقاين

لكي يعمل يف جمال التخصص املطلوب وتزويده باخلربات اليت تؤهله ملواجهة املشكالت االجتماعية 
خطط التنمية كما أن املناهج احلالية ال حتقق احتياجات سوق العمل من التخصصات واإلسهام يف تنفيذ 

الفنية والتطبيقية حبيث حيتاج األمر إىل توجيه هذه املناهج مبا يتناسب مع احتياجات سوق العمل 
 (.780 – 739ص ص , م2009, السكران) ".ومتطلبات التنمية

املشكالت اليت تواجه التعليم الثانو  يف اجملتمع السعود   كما يرى الباحث بأنا هناك جمموعة أخرى من
 :ومنها

 :ضعف التواصل بين البيت والمدرسة - و

فمن العوامل اليت تساعد يف تقدم مستوى طالب املرحلة الثانوية عندما جيد متابعًة جادة من أسرته له يف 
حماولة معاجلة أخطائه إن وجدت و , املدرسة من خالل احلضور للمدرسة والسؤال عن مستواه التحصيلي

إال أن احلقيقة تقول بأن تواوصل األسرة مع املدرسة بشكل عام يعد ضعيفًا ويقتصر عند , قبل أن تتطور
 .والبعض األخر قد ال حيضر للمدرسة على مدار السنة الدراسية, األغلبية على جملس اآلباء فقط

 :كبر حجم المناهج الدراسية  - ز

هج التعليم الثانو  اهتمامها بكمية املعلومات اليت يُغذى هبا عقل الطالب أكثر من مما يالحظ على منا
 .مما أدى ذلك إىل ضعف خمرجات التعليم الثانو , (جودة التعليم)اهتمامها بالكيف 

 :عدم فاعلية حصص النشاط - ح

وبالتايل توجيهها , وميوله لألنشطة اليت يقوم هبا الطالب يف املدرسة الثانوية دور  كبِّي يف اكتشاف مواهبه
إال أن الواقع يقول بأن حصص األنشطة يف التعليم الثانو  ال تفعل , بشكٍل سليم فيما خيدمه وخيدم وطنه

 .بشكل الئق
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 :قلة عدد المرشدين الطالبيين واألخصائيين االجتماعيين - ط

الت واهلموم اليت قد تعوقه عن وكل طالب لديه من املشك, تكتُظ املدارس الثانوية بعدد كبِّي من الطالب
ويأيت هنا دور املرشد الطالخ واألخصائي االجتماعي لدراسة حالة الطالب وتصحي  , التميز الدراسي

فقد ال جتد يف بعض املدارس الثانوية أخصائي , إال أننا نتفاجأ بقلة عددهم يف املدارس الثانوية, أوضاعهم
رسة ثانوية مرشد طالخ أو مرشدين طالبيني مكلفني للقيام ويف اجلانب املقابل جتد يف مد, اجتماعي

فال يوجد تناسب بني عدد املرشد واألخصائي االجتماعي مع , بدورهم مع عدد مئات الطالب يف املدرسة
  .عدد الطالب يف املدرسة الواحدة

 :االستخدام السلبي للتقنية - ي

والتواوصل مع املفكرين , والتعليم عن بعد, على املعرفةاحلصول )للتقنية استخدامات كثِّية منها اإلجياخ يف 
وهلا أيضًا جانب آخر سليب يتمثل يف سوء استخدام التقنية من ِقبل طالب , (وغِّيها الكثِّي, واخلرباء

فنجده بأن بعض الطالب ميكثون بالساعات على التصف  يف مواقع التواوصل االجتماعي , املرحلة الثانوية
مما يؤد  ذلك , على حساب الوقت املخصص للمذاكرة وحل الواجبات, شن وغِّيهاأو اللعب بالباليستي

 .إىل اخنفاض مستوى الطالب دراسياً 

 :الجهل بخصائص المرحلة العمرية لطالب المرحلة الثانوية - ك

املعلمون اخلصائص العمرية لطالب املرحلة الثانوية مما قد يؤد  ذلك إىل التأثِّي على الطالب  بعضجيهل 
بربنامج تعليم بسلك ال إلنضماممن يريد ا حلاق هنا دور وزارة التعليم يف إفيأيت, لباً يف إقباهلم على التعليمس

 .تدرييب ملعرفة اخلصائص العمرية لفئة الطالب الذين سيدرسهم مستقبالً 

 :مقترحات لتطوير دور التعليم الثانوي في تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب - 91

ث بأن هناك جمموعة من املقرتحات اليت قد تُفيد يف جمال تعزيز دور املدرسة الثانوية يف حتقيق يرى الباح
 :ومن تلك املقرتحات ما يلي, الضبط االجتماعي لدى طالهبا

 . والقدرة على حل املشكالت املدرسية زاختيار قادة التعليم الثانو  تبعاً للتميُحسن  - أ

 .الب كقدوة حسنة يتصف بالقيم واألخالق الفاضلة قواًل وعمالً أن يكون املعلم مثاًل للط - ب

تقرب املرشد الطالخ من الطالب بكل حب وود لكسب ثقتهم وكسر حاجز اخلوف من طرح  - ج
 .مشكالهتم عليه يف حال وجودها واملساعدة على حلها
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لى آخر السلوكيات أن يكون تواوصل وكيل املدرسة مع ويل أمر الطالب بشكٍل منتظم إلطالعهم ع - د
 .السلبية ألبنائهم الطالب لوضع حداً هلا والقضاء عليها يف املستقبل

استخدام أسلوب التخطيط االسرتاتيجي الذ  يهتم بوضع التصورات املستقبلية واالستعداد للوقاية  - هـ
  .من املشكالت املتوقع حدوثها مستقبالً 

 املدارس الثانوية واأُلسر واجلهات األمنية ذات االختصاص تفعيل احلوار وتعزيز التعاون والتنسيق بني - و
باحلفاظ على أمن الوطن, وذلك لوضع اخلطط والسياسات واالسرتاتيجيات اليت حتقق األمن واالستقرار يف 

  .اجملتمع السعود 

ويفرضها تطوير حمتويات الربامج التعليمية لتكون متوافقة مع طبيعة األهداف اليت ينشدها اجملتمع,  - ز
  .والتحذير من عواقب التطرف, وجترمي اإلرهاب, كنبذ العنصرية, الواقع املعاوصر والتوقعات املستقبلية

تنفيذ عملية تقومي دورية للتعليم الثانو  للتأكد من أن األسس اليت وضعت على أساسها األهداف  - ح
  .عي لدى الطالبواالسرتاتيجيات والربامج ما زالت تتواكب مع تعزيز الضبط االجتما

التأكيد على التقومي املستمر ألداء مجيع منسوخ التعليم الثانو  من أجل رفع اإلنتاجية وحتقيق  - ط
   .الكفاءة يف العمل مما يف شأنه أن يعزز من الضبط االجتماعي لدى الطالب
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لذا فقد أسفر , تكمن أمهية البحو  والدراسات العلمية بأهنا تتطرق ملواضيع جديدة مل تُبحث من قبل
نتائجها لصاحل هذه حصر  وقراءيت للدراسات السابقة عن عدة دراسات هبدف االستفادة منها ومن 

الدراسة, إال أنا ما مت التووصل إليه هو دراسات وحبو  تركز على بعض جوانب الضبط االجتماعي دون 
وجود حبو  كما أنه بالرغم من , البعض اآلخر أو أهنا ذات وصلة غِّي مباشرة مبوضوع الدراسة احلالية
ر املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط دو )ودراسات علمية تطرقت إىل الضبط االجتماعي إال أن موضوع 

 يتم التطرق له من ِقبل الباحثني على حد علم الباحث مل( الهبا يف ضوء اخلربات العامليةاالجتماعي لدى ط
ثراء هذه الدراسة سواء يف لذا فقد جلأ الباحث لالستعانة ببعض الدراسات القريبة من دراسته إل, والدارسني

أداة الدراسة أو يف تتبع ما تووصلت إليه من نتائج وتووصيات, وسوف تعتمد  اجلانب النظر  أو يف تصميم
الدراسة حلالية على الدراسات السابقة اليت مت احلصول عليها من بعض دراسات املاجستِّي والدكتوراة 

باإلضاقة إىل دراسات منشورة يف دوريات علمية حمكمة, وقد رتبت هذه الدراسات وفقاً لتسلسلها الزمين 
 :كما يلي( أجنبية, عربية, حملية)ومت تقسيم هذه الدراسات إىل ثالثة أقسام , ًءا باألقدم ف األحد بد
 :الدراسات المحلية - 9 – 4
اتجاهات المعلمات وأولياء األمور نحو : "بعنوان( م7111)دراسة موضي العواد ( أ - 9 – 4)

وهدفت الدراسة ": رس الوطني بالرياضأساليب ضبط سلوك تلميذات المرحلة االبتدائية بمدارس الح
وقد استخدمت , إىل التعرف على األساليب اليت تستخدمها املعلمات يف ضبط السلوك غِّي املنضبط

من أهم أساليب ضبط السلوك األكثر : وتووصلت نتائج الدراسة إىل, الباحثة املنهج الووصفي التحليلي
استخدام , استخدام أسلوب املوعظة احلسنة, جياختشجيع السلوك اإل: )استخداماً من قبل املعلمات هي

ومن أهم أساليب ضبط السلوك األقل , (استخدام التعزيز اإلجياخ, التوجيه املباشر, أسلوب القدوة
عدم الثناء واملدح للطالبة , جتاهل السلوك غِّي السو : )استخداماً من قبل املعلمات داخل الفصل

 (.املخالفة
اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو : "بعنوان( م7111)رشود  دراسة آل( ب - 9 – 4)

وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على اجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو املظاهر السلوكية ": العنف
والتعرف على مدى اختالف اجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العنف باختالف , املتعلقة بالعنف

مستخدماً استبيان , وقد استخدم الباحث املنهج الووصفي التحليلي يف دراسته, خصائصهم الدميوغرافية
توجد عدة عوامل تساعد على تكوين االجتاه : وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي, لقياس اجتاهات الطالب

وتوجد عدة عوامل تساعد على تكوين االجتاه املوجب , املوجب لدى طالب املرحلة الثانوية حنو العنف
وتوجد اختالفات , طالب املرحلة الثانوية حنو العنف والنابعة من األسرة واملدرسة والرفاق واإلعالملدى 

املظاهر السلوكية اخلاوصة بالعنف تُعزى إىل : أوالً : دالة إحصائياً بني اجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو
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العنف داخل املدرسة يُعزى إىل : انياً ث, التقدير الدراسي ومتوسط دخل األسرة واملستوى التعليمي لألبناء
 .اختالف الصفوف الدراسية واختالف العمر واختالف املستوى التعليمي لألمهات

أساليب الثواب المستخدمة في المرحلة : "بعنوان( م7117)دراسة هدى الهذلي ( ج - 9 – 4)
لدراسة إىل الوقوف على وقد هدفت ا": االبتدائية من وجهة نظر المعلمات والمشرفات بمدينة الطائف

وتكونت عينة الدراسة من , مدى إدراك املعلمات واملشرفات ألمهية أساليب الثواب يف املرحلة االبتدائية
وكان من , مشرفة( 776)معلمة ومجيع أفراد جمتمع املشرفات والبالغ عددهن ( 640)عينة عشوائية قوامها 

وقد برز أسلوب املدح ,ة من إدراك أمهية أساليب الثواب أن أفراد العينة على درجة عالي: نتائج الدراسة
ومل خيتلف إدراك أفراد العينة , والثناء كأكرب هذه األساليب إدراكاً وكان أقلها إدراكاً أسلوب املكافآت املالية

 .ألمهية أساليب الثواب باختالف الوظيفة ونوع املدرسة
ط االجتماعي في األسر السعودية من خالل الضب: "بعنوان( م7117)دراسة السالم ( د - 9 – 4)

وقد ": تعاليم الدين اإلسالمي وعالقته بتماسكها من وجهة نظر طالب وطالبات المرحلة الثانوية
التعرف على واقع الضبط االجتماعي يف األسرة السعودية من خالل تعاليم الدين  هدفت الدراسة إىل

واجتاهات أبناء األسرة السعودية من طالب وطالبات , وواقع التماسك يف األسرة السعودية, اإلسالمي
ومدى , املرحلة الثانوية العامة حنو أساليب الضبط االجتماعي اليت تستخدمها أسرهم لضبط سلوكهم

وعالقة الضبط االجتماعي يف األسرة , اختالف واقع التماسك األسر  باختالف متغِّيات الدراسة
كما استخدمت الدراسة , مت الدراسة املنهج الووصفي املقارنواستخد, السعودية بتماسك تلك األسر

وأظهرت نتائج الدراسة ما , واملالحظة باملشاركة, واملقابلة, االستبيان: ثال  أدوات جلمع البيانات وهي
, وجود فجوة بني واقع الضبط غِّي الرمسي داخل األسرة والضبط الرمسي الذ  تقرره اجلهات الرمسية: يلي

أن , يف عمليات الضبط االجتماعي داخل األسرة رغم استنادها على ضوابط تعاليم الدينوجود تذبذب 
أن تقبل أبناء األسر السعودية ألساليب الضبط , الضبط االجتماعي الديين يف األسرة السعودية يتميز بقوته

, الطالب كما أن تقبل الطالبات ألساليب الضبط االجتماعي أفضل من, االجتماعي يُعد فوق املتوسط
ووجود عوامل تؤثر يف تقبل األبناء ألساليب الضبط يف , وأن التماسك يف األسر السعودية يُد فوق املتوسط
 .األسر بشكل سليب كتنوع وسائل اإلعالم وما تبثه

الُمناخ المدرسي وعالقته بالسلوك العدواني : "بعنوان( م7117)دراسة العجمي ( هـ – 9 – 4)
وقد هدفت الدراسة إىل معرفة نوع املناخ الدراسي ": انوية بمحافظة الخرجلدى طالب المرحلة الث

والتعرف على مدى انتشار السلوك , السائد يف املدارس الثانوية مبحافظة اخلرج من خالل إدراك الطالب
شار ومعرفة العالقة بني املناخ املدرسي وانت, العدواين بني طالب املرحلة الثانوية العامة مبحافظة اخلرج

والتعرف على الفروق بني املدارس احلكومية واألهلية يف املناخ التنظيمي والسلوك العدواين , السلوك العدواين
وقد , واستخدم الباحث االستبانة كأداة لدراسته, واعتمد الباحث على املنهج الووصفي, يف حمافظة اخلرج
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الثانوية العامة يف حمافظة اخلرج متوسط إىل أن املناخ السائد يف املدارس : أظهرت نتائج الدراسة ما يلي
ووجود ارتباط , وأن السلوك العدواين يف املدارس الثانوية العامة يف حمافظة اخلرج ضعيف إىل متوسط, إجياخ

, عكسي بني املناخ املدرسي والسلوك العدواين فكلما كان املناخ املدرسي إجيابياً كلما قل السلوك العدواين
ذات داللة إحصائية يف املناخ املدرسي أو السلوك العدواين تبعاً لنوع املدارس حكومية أم وال توجد فروق 

 .أهلية
اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو سرقة : "بعنوان( م7117)دراسة العتيبي ( و - 9 – 4)

لسيارات وحنو وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على اجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو سرقة ا": السيارات
واجتاهات طالب املرحلة , واجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو العالقة بسارقي السيارات, سارقي السيارات

واعتمد الباحث , واستخدم الباحث املنهج الووصفي التحليلي, الثانوية حنو مواجهة أو منع سرقة السيارات
أنا اجتاهات الطالب حنو سرقة : دراسة ما يليوقد أظهرت نتائج ال, على االستبانة يف مجع املعلومات

كما أنا اجتاهات , (ووقت الفراغ, والطمع يف احلصول على ثروة كبِّية, احلاجة املاسة: السيارات تتمثل يف
وأن اجتاهات الطالب حنو العالقة بسارقي , الطالب حنو سارقي السيارات تربز يف احلاجة جلذب االنتباه

وأن اجتاهات الطالب حنو مواجهة أو منع سرقة , واالمتناع عن اإلبالغ عنه, قالسيارات الشعور بالضي
 . السيارات تكون بسجن سارق السيارات

األساليب التربوية المستخدمة لتحقيق : "بعنوان( م7114)دراسة نجالء الزامل ( ز - 9 – 4) 
الدراسة إىل التعرف على  هدفت هذه وقد": الضبط الصفي في التعليم الثانوي للبنات بمدنية الرياض

أهم األساليب الرتبوية اليت تستخدمها املعلمات لتحقيق الضبط الصفي يف التعليم الثانو  يف كل من 
معلمة من املدارس ( 636)وتكونت عينة الدراسة من , املدارس احلكومية واألهلية للبنات مبدينة الرياض

أن أهم : وتووصلت الدراسة إىل نتائج منها, انوية األهليةمعلمة من املدارس الث( 223)الثانوية احلكومية و 
األساليب الرتبوية الوقائية األكثر استخدماً من قبل املعلمات لتحقيق الضبط الصفي يف التعليم الثانو  هي 

وتدريب الطالبات على االستئذان , حضور املعلمة إىل غرفة الصف يف الوقت احملدد: على الرتتيب كالتايل 
واستخدام اإلشارات , وتقدمي املعلومات مبا يتناسب مع قدرات الطالبات, جابة برفع األياد  وهبدوءقبل اإل

وتنمية الوازع الديين والقيم , وإدارة احلصة بشكل جيد, اجلسدية أثناء الشرح جلذب انتباه الطالبات
وإثارة الدافعية لدى , ه الطالبةوتبين املعلمة أمناطاً من السلوك املثايل لتقتد  ب, اإلسالمية لدى الطالبات

ووضع قوانني وصفية وتوضيحها للطالبات منذ بداية العام , الطالبة عن طريق التنويع يف طرائق التدريس
وتقبل مشاعر الطالبات , وااللتزام بتطبيق القوانني الصفية بأسلوب حازم منذ بداية العام الدراسي, الدراسي
 .اليب التحفيز املادية واملعنويةعند الطالبات باستخدام أس وتشجيع السلوك اإلجياخ, وأفكارهن

الضبط االجتماعي مفهومه وأبعاده والعوامل : بعنوان( م7114)دراسة الفالح ( ح - 9 – 4)
وقد هدفت الدراسة إىل معرفة أثر عوامل (": دراسة ميدانية على المجتمع السعودي)المحددة له 
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( 701)وتكون جمتمع الدراسة من , الجتماعي يف مدينة الرياضالضبط االجتماعي يف حتقيق الضبط ا
جهة حكومية ( 88)ومت أخذ عينة عشوائية طبقية هلم فكان الناتج , فرداً ( 34681)جهة حكومية وبواقع 

أن هناك تأثِّي لعوامل الضبط االجتماعي : وقد تووصل يف دراسته إىل عدة نتائج منها, فرداً ( 647)وبواقع 
, واألوصدقاء, كاملدرسة)وغِّي األسرية ( والتنشئة األسرية, والتماسك األسر , ن األسرةكتدي)األسرية 
وبأن أهم املتغِّيات اليت هلا أثر على حتقيق الضبط , (وهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر, والشرطة

ج دراسته مع النظرية كما اتفقت نتائ, (والدميوغرافية, واالقتصادية, االجتماعية)االجتماعي هي املتغِّيات 
الوظيفية يف أن عوامل الضبط االجتماعي األسرية وغِّي األسرية حتقق الضبط االجتماعي بطريقة اإلقناع 

وأيضاً اتفقت نتائج دارسته مع النظرية الصراعية يف أن عوامل الضبط االجتماعي غِّي األسرية , والتوجيه
 .حتقق الضبط االجتماعي باإلجبار والقوة

العنف في المدارس الثانوية من وجهة نظر : "بعنوان( م7114)دراسة الشهري ( ط - 9 – 4)
وهتدف هذه الدراسة إىل معرفة طبيعة العنف داخل املدارس الثانوية بالرياض وأهم  ":المعلمين والطالب

لعنف ومعرفة مدى اختالف ا, ومعرفة الفروق بني املعلمني واإلداريني والطالب يف نظرهتم للعنف, أشكاله
وقد استخدم , (العمر, احلي السكين, مستوى الدخل)لدى الطالب باختالف متغِّيات الشخصية 
وقد أظهرت نتائج الدراسة ما , وكانت االستبانة أداة لدراسته, الباحث يف دراسته املنهج الووصفي املسحي

نف املدرسي وهو العنف ال توجد فروق بني الطالب واملعلمني واإلداريني يف نظرهتم ألخطر أنوع الع: يلي
, وبأن العنف الرمز  هو من أكثر أنواع العنف الذ  يتعرض له املعلمني من الطالب يف املدرسة, اجلسد 

, وبأن أكثر أنواع العنف املدرسي الذ  يتعرض له املعلمني من الطالب كانت تتم يف شكل عنف مجاعي
ت الشخصية ملستوى الدخل واحلي السكين وال خيتلف العنف املدرسي لدى الطالب باختالف املتغِّيا

 .والعمر
وهتدف هذه الدراسـة  ":الدين والضبط االجتماعي: "بعنوان( م7113)دراسة الزامل ( ي - 9 – 4)

, وعالقـة الـدين بآليـات الضـبط الـداخلي واخلـارجي, إىل حتديد األثر الفاعل للـدين وأمهيتـه يف ضـبط اجملتمـع
وقـد , وعالقـة الـدين بنظريـات الضـبط االجتمـاعي, عي يف الرؤيـة الغربيـةوالبحث يف الدين والضـبط االجتمـا

استخدم الباحث منهج البحث الووصفي التحليلي باستخدام األدبيات املتاحـة, وتووصـلت نتـائج دراسـته إىل 
وأن الــدين , أن الـدين مــنهج الزم للحيــاة وال ميكـن ختيــل جمتمـع بــال ديــن سـواء كــان حقـاً أم بــاطالً : مـا يلــي
وأن الدين , راً من مصادر تطور احلضارة اإلنسانية فهو وعاء ثقافتها وقيمها وهو هويته ومصدر اعتزازهمصد

ضرورة اجتماعية حيقق الضبط بني أفراد اجملتمع مهما كان مـنهج ذلـك الـدين وصـحيحاً أو بـاطاًل مـن خـالل 
لى التزامه لتكون سيطرة الفرد على تلك القوة اخلفية اليت حيملها الفرد يف داخله ويظهر أثرها على سلوكه وع

ويتفــق العديــد مــن علمــاء االجتمــاع علــى أمهيــة الــدين  , أهوائــه وغرائــزه وبــذلك يتحقــق الضــبط الــذايت للفــرد
كمصــدر للضــبط االجتمــاعي ســواء علمــاء مســلمني أو علمــاء غــربيني, وهــذا االتفــاق يشــعر بأمهيــة الــدين  
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الـدين مصـدراً  أن: ان من أهم تووصيات الدراسة ما يليوك, كمصدر هام من مصادر الضبط داخل اجملتمع
فــاعاًل يف تأوصــيل الضــبط الــذايت لألفــراد, مــن خــالل مــا يؤمنــون بــه مــن قــيم ومبــادئ ومعتقــدات تــدعو يف 

واحلاجــة إلبــراز الــدين ودوره يف الضــبط االجتمــاعي تــربز كــذلك كــون , جمملهــا إىل خــِّي اجملتمــع وإوصــالحه
مسيـــة مل تضـــمن للمجتمعـــات االســـتقرار املطلـــوب ألهنـــا حباجـــة إىل ضــــبط أشـــكال الضـــبط االجتمـــاعي الر 

 .مستمر
عالقــة الضــبط األســري باتجــاه طــالب المرحلــة : "بعنــوان( م7113)دراســة القرينــي ( ك - 9 – 4)

وقـد هـدفت هـذه الدراسـة ": الثانوية نحو العنف من وجهة نظر طالب المرحلـة الثانويـة بمدينـة الريـاض
والعوامل األسـرية املؤديـة لسـلوك العنـف , الضبط األسر  يف اجتاه الطالب حنو العنف إىل الكشف عن دور

وقـــد اعتمـــد , والتعــرف علـــى تـــأثِّي أســلوخ القســـوة والتـــدليل يف اجتــاه الطـــالب حنـــو العنــف, لــدى الطـــالب
مـن  الباحث على املنهج اإلحصائي والقائم علـى مجـع معلومـات وبيانـات رقميـة وكميـة وتصـنيفها وتفسـِّيها

أنا ممارسـة األسـرة للـدور اخلـاص هبـا : وقد أظهـرت نتـائج الدراسـة مـا يلـي, أجل تعميم نتائجها على اجملتمع
وتوجـد عالقـة بـني أسـلوب القسـوة , واملرتبط بالضبط األسر  من شأنه أن خيفض من مظاهر سلوك العنـف

ل وبني اجتـاه الطالـب حنـو مظـاهر وبني اجتاه الطالب حنو مظاهر العنف كما توجد عالقة بني أسلوب التدلي
 .فكلما زاد أسلوخ القسوة والتدليل على األبناء زادت مظاهر العنف لديهم باملدرسة, العنف

ــــر ج ( ل - 9 – 4) ــــوان( م7113)دراســــة فـ  ــــة تجــــاه الســــلوك : "بعن مهمــــة مــــدير المدرســــة الثانوي
ين بالـدورة التدريبيـة بجامعـة المنحرف لدى الشباب من وجهة نظـر مـديري المـدارس الثانويـة الملتحقـ

, وقــد هــدفت الدراســة إىل التعــرف علــى مهــام مــدير املدرســة الثانويــة جتــاه مشــكلة املخــدرات ":أم القــرى
والتعـرف علـى مهـام مـدير املدرسـة الثانويـة , والتعرف على مهام مدير املدرسـة الثانويـة جتـاه مشـكلة التطـرف

ـــى االســـتبانة كـــأداة , لباحـــث املـــنهج الووصـــفيوقـــد اســـتخدم ا, جتـــاه مشـــكلة الســـلوك اإلرهـــاخ واعتمـــد عل
استشـعار مـدير املدرسـة ملسـؤوليته جتـاه السـلوك املنحـرف لـدى : وقد أظهرت نتائج دراسته ما يلـي, لدراسته
ـــدى الشـــباب, الشـــباب ـــة مجيـــع مـــدير  املـــدارس يف القضـــاء علـــى احنـــراف الســـلوك ل وإدراك مـــدير  , ورغب

ـــدى بعـــض مـــدير  املـــدارس يف , لشـــباب املنحـــرفاملـــدارس ألمهيـــة تعـــديل ســـلوك ا وعـــدم وضـــوح الرؤيـــة ل
 .اإلجراءات اليت يتخذوهنا جتاه السلوك املنحرف لدى الطالب

دور المرشـــد الطالبـــي فـــي الحـــد مـــن العنـــف : "بعنـــوان( م7113)دراســـة البشـــري ( م - 9 – 4)
وقـد هـدفت هـذه ": عليميـةالمدرسي من وجهة نظـر المرشـدين الطالبيـين تطبيقـاً علـى منطقـة عسـير الت

والوقوف على مظـاهر العنـف السـائدة , الدراسة إىل الكشف عن دور املرشد الطالخ حيال العنف املدرسي
ودور , والتعرف علـى أسـباب العنـف املدرسـي مـن الناحيـة الدينيـة واالجتماعيـة واألسـرية والنفسـية, باملدرسة

واعتمـد الباحـث يف دراسـته علـى املــنهج , املرشـد الطـالخالبيئـة املدرسـية يف العنـف املدرسـي مـن وجهـة نظــر 
أنا أكثـر أشــكال : وقــد أظهـرت نتـائج دراســته مـا يلــي, واســتخدم االسـتبانة كــأداة لبحثـه, الووصـفي املسـحي
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العنـف الزائــد لــدى الطـالب يف املدرســة هــو التعصــب الزائـد لنــاد  معــني ف كتابــة ألفـاظ غــِّي أخالقيــة علــى 
وأن من أهم أسباب العنف لـدى الشـباب عمومـاً وطـالب املرحلـة الثانويـة , يقة اآلخريناجلدران ويليها مضا

ولوســـائل , وأن مصـــاحبة رفقــاء الســـوء هلــا تـــأثِّي ســليب علـــى الطــالب, خصووصــاً هـــو اجلهــل بـــآداب احلــوار
 .اإلعالم دور سليب يف زيادة العنف املدرسي من خالل متابعة الطالب ألفالم العنف

العوامل االجتماعية المؤديـة للعنـف لـدى طـالب : "بعنوان( م7115)اسة الطيار در ( ن - 9 – 4) 
وقد هدفت الدراسة إىل التعـرف علـى األمنـاط السـائدة مـن العنـف املدرسـي عنـد طـالب  ":المرحلة الثانوية
رفــاق والتعــرف علــى دور كــاًل مــن التنشــئة األســرية واملســتوى االقتصــاد  لألســرة ومجاعــة ال, املرحلــة الثانويــة

وقــد اســتخدم , والوضــع االجتمــاعي لألســرة واملســتوى التعليمــي لألســرة والبيئــة املدرســية يف العنــف املدرســي
: وأظهـرت دراسـته النتـائج التاليـة, واعتمـد علـى االسـتبانة كـأداة لدراسـته, الباحث املـنهج الووصـفي التحليلـي

بينمــا أفــاد مــدير  , فــع الصــوت والصــراخأفــاد الطــالب بوجــود أمنــاط ســائدة نوعــاً مــا يف العنــف املدرســي كر 
املــدارس والــوكالء واملرشــدين الطالبيــني واملعلمــني بــأن أمنــاط العنــف األكثــر شــيوعاً بــني الطــالب هــو اجلــدل 

وأدىل الطــــالب بوجــــود دور متوســــط للتنشــــئة األســــرية يف العنــــف املدرســــي وأمهــــه انعــــدام رقابــــة , الكالمــــي
كالء واملرشدين الطالبيني واملعلمني بأهم دور للتنشئة األسـرية يف العنـف وأدىل مدير  املدارس والو , الوالدين

وأفــاد الطــالب بوجــود دور متوســط للمســتوى االقتصــاد  يف العنــف , املدرســي عــدم اهتمــام األســرة بالرتبيــة
 وأفــاد مــدير  املــدارس والــوكالء واملرشــدين, املدرســي مــن خــالل الفــوارق االقتصــادية واملعيشــية بــني الطــالب

ـــي  الطالبيـــني واملعلمـــني بـــأن للمســـتوى االقتصـــاد  دور يف العنـــف املدرســـي حيـــث يرتفـــع العنـــف عنـــد قليل
وأفاد الطـالب بوجـود دور متوسـط جلماعـة الرفـاق يف العنـف املدرسـي , الدخل لعدم مباالهتم مبا حيد  هلم
لطالبيني واملعلمني بأمهية دور وأفاد مدير  املدارس والوكالء واملرشدين ا, ومن أمهها حماولة كسب ود الرفاق

وأفــاد الطــالب , مجاعــة الرفــاق يف العنــف املدرســي فرفقــاء الســوء يعلمــون اآلخــرين العنــف والســلوك الســيئ
, بوجود دور متوسط إىل حٍد ما للوضع االجتماعي لألسـرة يف العنـف املدرسـي وأبـرزه كثـرة املشـاكل العائليـة

ن الطالبيني واملعلمني بأهم دور للوضع االجتماعي لألسرة يف العنف وأفاد مدير  املدارس والوكالء واملرشدي
 . املدرسي ارتفاع معدل العنف لدى الطالب أوصحاب الوضع االجتماعي املتدين وذلك بسبب الغِّية

ـــــوان( م7116)دراســـــة الحســـــنية ( س - 9 – 4) دور القـــــيم االجتماعيـــــة فـــــي الوقايـــــة مـــــن : "بعن
والتعــرف علــى , لتعــرف علــى دور القــيم االجتماعيــة يف الوقايــة مــن اجلرميــةوهــدفت الدراســة إىل ا": الجريمــة

ـــة مـــن اجلرميـــة ـــى الوقاي ـــيت تعمـــل عل ـــراد القـــيم , القـــيم ال ـــة يف إكســـاب األف ـــة دور املؤسســـات اإلعالمي ومعرف
واقتصـرت الدراســة علــى طــالب جامعــة اإلمـام حممــد بــن ســعود اإلســالمية , االجتماعيـة والوقايــة مــن اجلرميــة

اجتاهــات طــالب جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود : وكــان مــن نتــائج الدراســة مــا يلــي, ء ســجن احلــائرونــزال
يف حـــني تكـــون , %14اإلســـالمية حنـــو دور القـــيم االجتماعيـــة يف احلـــد مـــن اجلرميـــة مرتفـــع حيـــث يشـــكل 

كل اجتاهــات نــزالء ســجن احلــائر حنــو دور القــيم االجتماعيــة يف احلــد مــن اجلرميــة مــنخفض جــداً حيــث يشــ
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وانا اجتاهات طالب جامعة اإلمام حممد بن سعود حول قيمة األمانة واحرتام حقوق اجلار وحب , 2,7%
وأووصت الدراسة بضرورة , العمل والوالء للوطن واحلفاظ على املمتلكات العامة أعلى من نزالء سجن احلائر

 .تفعيل دور املدارس يف دعم القيم لدى الطالب للحد من حدو  اجلرائم
التكامل بين المدرسة الثانوية والمؤسسات : "بعنوان( م7199)دراسة الشنيفي ( ع - 9 – 4)

وكانت هتدف إىل التعرف على واقع التكامل بني املدرسة  ":األمنية لتحقيق الضبط االجتماعي للطالب
يت يقوم والكشف عن أهم االنتهاكات ال, الثانوية واملؤسسات األمنية لتحقيق الضبط االجتماعي للطالب

وختريب املمتلكات , محل مقاطع خملة باآلداب: )هبا الطالب يف املدارس الثانوية واليت كان من أمهها
والتعرف على أهم معوقات التكامل بني املدرسة الثانوية , (وممارسة العنف اجلسد  واللفظي, العامة

عدم وجود قاعدة بيانات مشرتكة : )واملؤسسات األمنية يف حتقيق الضبط االجتماعي واليت كان من أمهها
مركزية , قلة الصالحيات املمنوحة يف التعامل مع الطالب املخالفني, بني املدرسة الثانوية واملؤسسات األمنية
واقتصرت الدراسة على املدارس الثانوية مبدينة الرياض والشرطة , (اإلدارة يف املؤسسات الرتبوية واألمنية

وتووصلت هذه الدراسة إىل تووصيات عدة منها ضرورة رفع الوعي الثقايف يف , واملرور ومكافحة املخدرات
كما اقرتحت الدراسة توجيه , املؤسسات التعليمية بأمهية الضبط من خالل ورش العمل والدورات والربامج

 .جهود املدرسة الثانوية واملؤسسات األمنية ملعاجلة االنتهاكات اليت تقع من الطالب من خالل التقومي
دور الضبط االجتماعي في مواجهة : "بعنوان( م7197)دراسة الصاعدي ( ف - 9 – 4)

وقد هدفت الدراسة إىل معرفة دور الضبط االجتماعي يف مواجهة  ":االنحرافات الفكرية لدى الشباب
واستخدم الباحث املنهج الووصفي القائم على مجع املعلومات حول , االحنرافات الفكرية لدى الشباب

أنا املنحرف فكرياً : وتووصل الباحث إىل عدة نتائج منها, الضبط االجتماعي وحتليلها وتفسِّيهاموضوع 
والفكر البشر  هو أداة , يقع حتت ظروف اجتماعية ومعيشية قاسية تقف وراء احنرافه عن جادة الصواب

الباحث بعدة  وقد أووصى, تغيِّي اجملتمع فإما أن يكون معول بناء ورقي أو أن يكون معول هدم ودمار
ضرورة التخطيط والتطوير يف مؤسسات الضبط االجتماعي لتواكب تطور املطرد : تووصيات منها

وأمهية وضع جهة رقابية على مؤسسات ضبط اجملتمع ملدى فاعليتها يف القيام بالدور , ومستجدات احلياة
 .املنوط هبا

 :الدراسات العربية - 7 – 4
تفضيالت الطلبة ألشكال الثواب والعقاب : "بعنوان( م7111)دراسة نجود شويات ( أ - 7 – 4)

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة تفضيالت الطلبة ألشكال  وقد ":األردن في المدارس الحكومية في
, (ثالث, رابع)طالباً وطالبة من الصفوف الدراسية ( 820)الثواب والعقاب, وتكونت عينة الدراسة من 

وقد طبق مقياس االجتاهات حنو , يف مدارس األردن( أول ثانو تاسع, عاشر, ), (سادس, سابع)
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة يفضلون , املكافآت والعقوبات املدرسية على أفراد عينة الدراسة
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تعيني واجب يكمله يف وقت الفراغ, التوبيخ على انفراد, التنبيه املكتوب, التنبيه : أشكال العقاب التالية
العالمات اإلضافية, امتداح عمل : وأن أشكال الثواب املفضلة هي, احلجز يف غرفة الصفالشفو , 

الطالب أمام الطالب, شهادة التقدير, إبالغ الوالدين بالعمل األكادميي والسلوك اجليد, توجيه املزيد من 
, وأن العقاب كما أظهرت النتائج أن الطلبة يفضلون أن تتم معاقبتهم يف غرفة الصف, األسئلة للطالب
عن ممارسة السلوكيات اخلاطئة, وأن مقدار الثواب الذ  حصل عليه الطالب ( أحيانًا)يردع الطالب 

يف ثناء اآلخرين واحلصول على مكافأة على ( دائماً ), كما أظهرت النتائج أن الطالب يرغب (مناسباً )
 .األعمال املرغوب فيها

عالقة أساليب الضبط السائدة في المدارس : "بعنوان( م7119)دراسة صديق ( ب - 7 – 4)
وهدفت هذه الدراسة إىل كشف العالقة بني أساليب ": للطالب الثانوية السورية بالتحصيل الدراسي

وقد أجريت الدراسة على , الضبط االجتماعي السائدة يف املدارس الثانوية والتحصيل الدراسي للطالب
وقد اعتمد الباحث على , يف حمافظة ريف دمشق بسوريا( دخالعلمي واأل)طالب وطالبات الثالث الثانو  

املنهج الووصفي التحليلي يف الدراسة كطريقة مناسبة لتحقيق أهداف الدراسة احملددة, ومت تصميم أداة 
لقياس اجتاهات الطلبة حنو موضوع الدراسة من خالل استبيان خاص تناولت بيانات شخصيه وعشر 

رتباط مباشر بأساليب الضبط االجتماعي, حبيث يكون لكل مؤشر مخس مؤشرات رئيسة ذات عالقة وا
أرفض بشدة, أرفض , مرتدد, : )عبارات مناسبة ولكل عبارة مخسة احتماالت وفق مقياس ليكرت وهي

أنا أسلوب املدرس واملدير القائم على احلوار : وقد أشارت نتائج الدراسة إىل, (موافق , موافق بشدة
دة العلمية البسيطة واملتناسبة مع ميول وقدرات الطلبة, واألنشطة االجتماعية ودورها احليو  واملناقشة, واملا

هي مؤشرات تسهم يف الضبط االجتماعي ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة, وأن الضبط 
  . االجتماعي الذايت يسهم يف رفع مستوى التحصيل الدراسي

أساليب الضبط االجتماعي التي تسود : "بعنوان( م7117)دراسة عبدالحميد ( ج - 7 – 4)
وهدفت الدراسة إىل فهم أهم أساليب الضبط االجتماعي اليت تسود املدرسة ": المدرسة الثانوية في مصر

الثانوية العامة املصرية والعمليات االجتماعية اليت حتكم ديناميكياهتا وفعاليتها كما متارس فعلياً, وووصف 
للمدرسة موضوع الدراسة وما يسودها من عالقات وأساليب ذات طبيعة اجتماعية, اخلصائص املميزة 

وقد أجريت الدراسة على , وكذلك حماولة التعرف على اجلوانب اليت ميكن أن تنمي أو تعوق وظيفة املدرسة
وحة مدرساً, واستخدم الباحث املالحظة املباشرة واملقابلة املفت( 700)طالباً ومن ( 800)عينة عددها 

وأشارت نتائج الدراسة إىل أن أساليب الضبط االجتماعي , واالستبانة كوسائل جلمع بيانات الدراسة
السائدة يف اجملتمع املصر  تنعكس على املدرسة الثانوية العامة للبنني, وهذه النتيجة تؤكد تبعية املدرسة ملا 

مدرسة هلا درجة من االستقالل النسيب يسود اجملتمع من أساليب قد تبدو متناقضة مع ما يقال من أن لل
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عن اجملتمع, وميكن أن تكون املدرسة مركز إشعاع يقود اجملتمع أو جمرد تابع يعكس ما يسود اجملتمع من 
 .أساليب وعمليات, ومن ف تعمل على إعادة إنتاج العالقات االجتماعية السائدة يف اجملتمع

مستوى المشكالت السلوكية لدى طلبة المرحلة " :بعنوان( م7114)دراسة العثامنة ( د - 7 – 4)
الثانوية في المدارس الحكومية وصعوبات التعامل معها من وجهة نظر المرشدين التربويين في 

التعرف على املشكالت السلوكية الشائعة اليت يعاين  وهدفت الدراسة إىل": محافظات شمال فلسطين
وبيان درجة حدهتا من خالل مدى إحساس املرشدين , كوميةمنها طالب املرحلة الثانوية يف املدارس احل

وقد استخدم الباحث املنهج الووصفي , وحماولة حلها, والصعوبات اليت تواجههم يف التعامل معها, هبا
من أهم املشكالت : وقد أظهرت نتائج دراسته ما يلي, واعتمد على االستبانة كأداة لدارسته, املسحي

سلوك الشرود والتشتت وعدم الرتكيز وكانت درجة : ا طالب املرحلة الثانوية هيالسلوكية اليت يعاين منه
وسلوك امليل للنشاط الزائد واخلجل واخلداع والعدوانية واالضطرابات , %6776حدوثها متوسطة بنسبة 

وسلوك التمرد كانت درجة حدوثه قليلة جداً بنسبة , %4772النفسية فكانت درجة حدوثها قليلة بنسبة 
8476.% 

أشكال الضبط المدرسي المستخدمة : "بعنوان( م7113) دراسة سوسن بدر خان ( هـ – 7 – 4) 
وهدفت الدراسة إىل التعرف على أشكال الضبط املدرسي ": من قبل معلمي المرحلة الثانوية في األردن

نت عينة الدراسة من املستخدمة من قبل معلمي املرحلة الثانوية يف األردن وعالقتها ببعض املتغِّيات, وتكو 
( 7420)من معلمي املرحلة الثانوية يف األردن يف املدارس احلكومية واخلاوصة البالغ عددهم %(  70)

, الشمال والوسط واجلنوب( املناطق التعليمية)معلماً ومعلمة, وقد مت اختيارهم عشوائًيا من األقاليم الثالثة 
أنا املعلمني يستخدمون مجيع : ظهرت نتائج الدراسةوقد أ, وقد مت تصميم استبانة خاوصة هلذا الغرض

وأن الشكل األكثر استخداًما هو الشكل القهر  التسلطي, يليه الشكل , أشكال الضبط املدرسي
التشريعي القانوين, ف الشكل السليب الالمبايل, وأخِّيًا الشكل القيمي الديين الذ  يتضمن أيًضا األعراف 

 .والتقاليد االجتماعية
أساليب الضبط االجتماعي السائدة في : "بعنوان( م7115)دراسة الشجراوي ( و - 7 – 4)

حيث هدفت هذه الدراسة إىل ": المدرسة األساسية األردنية وعالقتها بمفهوم الذات ومركز الضبط
وتكونت عينة الدراسة من , الكشف عن أساليب الضبط االجتماعي السائدة يف املدرسة األساسية األردنية

من %( 6)شعبة من الصفني التاسع والعاشر اختِّيت بالطريقة العنقودية العشوائية حيث مثلت ( 29)
( 69)ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة استبانة الضبط االجتماعي واملكونة من , جمتمع الدراسة

ساليب الضبط االجتماعي أنا أكثر أ: فقرة واليت طورهتا الباحثة, وبعد حتليل البيانات تووصلت الدراسة إىل
السائدة يف املدرسة هي لفت انتباه الطالب إىل املخالفات اليت قام هبا, وتكليف الطالب بعمل واجبات 

ويف ضوء النتائج , بيئية إضافية, وتعزيز السلوك اجليد عالنية, والتسام  عن األخطاء واملخالفات البسيطة
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, سياسات من شأهنا تنمية الشخصية القيادية للطالبالقيام برسم : قدمت الباحثة عدة تووصيات منها
كما أووصت الباحثة بأمهية تصميم , وكذلك ترسيخ روح احلوار على أساس يستند إىل القيم اإلسالمية

كما , برامج توعية بني املعلمني واآلباء للرتكيز على الرتبية اليت تقود إىل االنضباط الذايت ومركز الضبط
 .املزيد من البحو  والدراسات اليت ختص الضبط االجتماعي داخل املدرسةأووصت الباحثة بإجراء 

دور مؤسسات الضبط االجتماعي في الوقاية : "بعنوان( م7116)دراسة نور علي ( ز - 7 – 4)
وقد , وهتدف هذه الدراسة إىل إجياد الوسائل الوقائية املساعدة يف حماربة الفساد اإلدار  ":من الفساد

أنا للضبط االجتماعي دور مهم يف الوقاية من الفساد ومحاية : راسة إىل عدة نتائج منهاتووصلت هذه الد
وأنا القضاء على الفساد يعتمد , وأنا للمؤسسات االجتماعية دور مهم يف حياة األفراد, اجملتمع منه

ووصيات هذه وكان من ت, بالدرجة األوىل على مؤسسات الضبط االجتماعي ومدى فاعليتها يف هذا اجملال
وعلى مؤسسات اجملتمع أن تكون واعية بكل , الدراسة على الدولة االهتمام مبؤسسات الضبط االجتماعي

 . املشاكل اليت يعاين منها أفراد اجملتمع
دور مديري المدارس تجاه الحد من ظاهرة : "بعنوان( م7118)دراسة العدوي ( ح - 7 – 4) 

حيث هدفت هذه ": ة وسبل تفعيله من وجهة نظر المعلمينالعنف لدى طلبة الثانويات بمحافظة غز 
الدراسة إىل التعرف على دور مدير  املدارس جتاه احلد من ظاهرة العنف لدى طلبة الثانويات مبحافظات 

, وقد استخدم الباحث املنهج الووصفي التحليلي, وسبل تفعيله من وجهة نظر املعلمني, غزة يف فلسطني
وجود دور ملدير  املدارس جتاه : وقد أظهرت نتائج دراسته ما يلي, كأداة لدراستهواعتمد على االستبانة  

مظاهر العنف الطالخ ومن ذلك دوره يف منع آالت احلادة يف املدارس وقد كانت بدرجة متوسطة بنسبة 
 ووجود دور ملدير  املدارس يف تعزيز السلوك اإلجياخ لدى الطالب من خالل توثيق العالقة, 64789%

ووجود دور ملدير  املدارس يف حث , %69732بني املدرسة واألسرة وقد كانت بدرجة متوسطة وبنسبة 
وتوجيه املعلمني للحد من ظاهرة العنف الطالخ من خالل بث ثقافة العمل بروح الفريق بني املعلمني وقد  

قة بني املدرسة ووجود دور ملدير  املدارس يف تفعيل العال, %61714كانت بدرجة متوسطة وبنسبة 
ومؤسسات اجملتمع احمللي للحد من ظاهرة العنف الطالخ ومن ذلك التنسيق مع أجهزة الشرطة حلماية 

 %.41784مرافق املدرسة من التخريب وقد كانت بدرجة ضعيفة وبنسبة 
أنماط الضبط المدرسي السائدة في المدارس : "بعنوان( م7199)دراسة األفندي ( ط - 7 – 4)

وقد هدفت هذه الدراسة إىل  ":ة في محافظة بيت لحم من وجهة نظر معلمي المدارس وطلبتهاالثانوي
التعرف على أمناط الضبط املدرسي السائدة يف املدارس الثانوية يف حمافظة بيت حلم من وجهة نظر معلمي 

سة على كاًل من ومكان املدرسة وجهة اإلشراف على املدر , اجلنس: ومعرفة أثر كاًل من, املدارس وطلبتها
وقد تووصلت هذه الدراسة , طالباً ( 400)معلماً و( 714)وتكونت عينة الدراسة من , املعلمني والطالب

أنا أمناط الضبط املدرسي السائدة من وجهة نظر املعلمني والطالب هي النمط : عدة نتائج منها ما يلي
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وتووصلت الدراسة , والنمط العالجي باملرتبة الثالثة, ةوالنمط الوقائي باملرتبة الثاني, اإلرشاد  باملرتبة األوىل
ضرورة إطالع املعلمني مع بداية كل سنة دراسية على لوائ  الضبط ومناقشة : إىل عدة تووصيات منها

وإعداد برامج تدريبية للمعلمني لتطوير بدائل تربوية حديثة تقوم عل استخدام أساليب تعزيز , بنودها معهم
وتفعيل دور املرشد الرتبو  من خالل إعداد برامج إرشادية للطالب لتنمية مفهوم , ضبط النظام املدرسي
 .االنضباط الذايت لديهم

الضبط االجتماعي وعالقته بعنف : "بعنوان( م7195)دراسة أوموسي ذهبية ( ي - 7 – 4)
لضبط وهتدف الدراسة إىل البحث عن أسباب غياب الردع وا": الطالبات المقيمات بالحي الجامعي

االجتماعي سواء األسر  أو اإلدار  يف مواجهة العنف الذ  تتعرض له الطالبات املقيمات باحلي 
واستخدمت الباحثة ثال  أدوات للبحث , وقد استخدمت الباحثة املنهج الووصفي التحليلي, اجلامعي

له عالقة مبمارسة  سوء اإلسكان: وتووصلت الباحثة إىل عدة نتائج منها, االستبانة واملالحظة واملقابلة
وتدهور الوضع األمين يف داخل احلي اجلامعي ساعد على , %4474العنف داخل احلي اجلامعي بنسبة 

وإمهال اإلدارة ساهم يف انتشار العنف داخل احلي اجلامعي بنسبة , %4674انتشار الفوضى بنسبة 
يع وصوره هو ضرورة حتمية أنا الضبط االجتماعي جبم: ووضعت الباحثة بعض التووصيات منها, 4874%

 .نفعية ومبجرد إمهاله تنتشر أعمال العنف واجلرمية
 :الدراسات األجنبية - 4 – 4
متغيرات الضبط االجتماعي لألنظمة : "بعنوان( م7111) Hartterدراسة هارتر ( أ - 4 – 4)

ية تكساس, وقد واليت أُجريت يف الواليات املتحدة األمريكية بوال": السائدة في المدارس المتوسطة
هدفت الدراسة إىل البحث يف متغِّيات الضبط االجتماعي األنظمة يف املدارس املتوسطة وبرامج اجملتمع 

للتنبؤ بنتائج التورط يف العصابات واالحنراف على مستوى املدرسة الثانوية باإلضافة إىل تأثِّي عوامل الضبط 
متثل رؤية ثالثة مستويات من النظم االجتماعية واليت و , االجتماعي يف الربامج اليت تقدمها هذه املؤسسات

ويشتمل ( نظام الوحدات الكلي: )تؤثر يف عضوية االخنراط يف االحنرافات والعصابة, واملستويات الثالثة هي
على العدوانية اجملتمعية واإلمهال من خالل آليات معينة, مثل التمييز العنصر  واجلنسي, ونظام اقتصاد  

داً كبِّية من السكان احملرومني األقل حظاً, وثقافة شائعة توافق على العنف وأشكال أخرى من يستثىن أعدا
اليت تتضمن وصفات شخصية, العالقات العائلية, ( ونظام الوحدات الصغِّية)االحنراف االجتماعي, 

ند اليت تتضمن تطبيق القانون, ومؤسسات حتقيق العدالة ع( ونظام الوحدات املتوسطة)واألقران, 
وقد أظهرت , األحدا , والكنائس, والفرص الرتفيهية األخرى, واجملتمع الرياضي, واملؤسسات االجتماعية

نتائج الدراسة أنه جيب توجيه جهود  الوالية إىل مستويات األنظمة الثالثة, على الرغم من أن األنظمة 
, فتبدو درجات عالية من الضبط املتوسطة أفضل وسائل لتقليل اشرتاك الشباب يف العصابات واالحنرافات
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االجتماعي وجتعلها أكثر تأثِّياً من املستويات األخرى, وقد أظهرت تأثِّياً يف تقليل مشكله اجلرمية عند 
 .األحدا  يف بعض املدن األمريكية

المشكالت ": بعنوان( م7111) Gottfredsonدراسة جوتفريدسون ( ب - 4 – 4)
وهدفت , واليت أُجريت يف الواليات املتحدة األمريكية بوالية مِّيالند ":سالسلوكية التي تعاني منها المدار 

وحماولة , وآثارها املختلفة على البيئة املدرسية, الدراسة إىل ووصف ما تعانيه املدارس من مشكالت سلوكية
الباحث وقد استخدم , التعرف على جهود املدرسة ملنعها ومكافحتها إلجياد بيئة تعليمية آمنة يف املدارس

من %( 1: )وقد أظهرت نتائج دراسته ما يلي, واعتمد على االستبانة كأداة لدراسته, املنهج الووصفي
أفاد املرشدين , املدارس أبلغت اجلهات األمنية عن حاد  واحد على األقل من حواد  االعتداء اجلسد 

جلسد  واستخدام السالح األبيض الطالبيني بأن أكثر املشكالت السلوكية انتشاراً بني الطالب االعتداء ا
من املعلمني بأن عدم االنضباط والفوضى والتهديدات الصادرة من %( 21)وذكر , وتعاطي املخدرات

وأفاد الطالب بأهنم يعانون , الطالب داخل املدرسة جتعلهم غِّي قادرين على القيام بواجبهم التعليمي
 .ملخدرات والسرقةداخل املدرسة من العنف والتهديد بالسالح وتعاطي ا

واليت  ":مستويات المشاكل السلوكية": بعنوان( م7111)  Jonesدراسة جونز ( ج - 4 – 4) 
وهدفت الدراسة إىل التعرف على مستويات املشاكل السلوكية يف , أُجريت يف الواليات املتحدة األمريكية

واستخدم , ل املشكالت السلوكيةوح, وتقييم طبيعة ومستوى جودة أنشطة منع العنف, املدارس األمريكية
تنوع : وقد أظهرت نتائج دراسته ما يلي, واعتمد على االستبانة كأداة لدراسته, الباحث املنهج الووصفي

أنشطة مكافحة السلوك غِّي املرغوب ومنعه تساعد على احلد من مشكالت سلوك الطالب داخل املدرسة 
أنشطة مكافحة السلوك غِّي املرغوب ال تزال ضعيفة األثر وقدرة املدرسة على تطبيق , بطريقة أكثر تفاعلية

وأن املدارس ختتلف فيما بينها من حيث قدرهتا على احلد من السلوك غِّي , يف حتقيق األهداف املنشودة
وهناك عوامل تؤثر يف التطبيق الفعال لربامج مكافحة السلوك غِّي املرغوب , املرغوب واجلان  لدى الطالب

والتدريب اجليد على تنفيذ , ادة الفعالة للمدرسة تؤثر على سلوكيات الطالب حنو األفضلالقي: فيه ومنها
الربامج اهلادفة إىل تعديل السلوك يؤد  بدوره إىل التطوير الكمي والكيفي لسلوكيات الطالب داخل 

املدرسة وكلما زادت الفوضى ضعف على , والتكامل بني عمليات املدرسة واألمن احمللي العام, املدرسة
 .القيام بدورها البنائي واإلرشاد  والتوجيهي للطالب

مدى تعاون ": بعنوان( م7111)  Lewis & Othersدراسة لويس وآخرين ( د - 4 – 4)
المدارس مع الجمعيات والجماعات واألفراد للقضاء على العوامل المؤدية للعنف عند طالب 

وهدفت الدراسة إىل الكشف عن مدى تعاون , ألمريكيةواليت أُجريت يف الواليات املتحدة ا ":المدارس
وقد , املدارس مع اجلمعيات واجلماعات واألفراد للقضاء على العوامل املؤدية للعنف عند طالب املدارس

ضرورة تعاون خمتلف أطراف اجملتمع ملنع العنف من خالل اجلهود : أظهرت نتائج هذه الدراسة ما يلي
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وأمهية االستعداد للتعامل مع وسائل اإلعالم , املوازنة بني حقوق الطالب وسالمتهموأمهية , الوقائية الفعالة
أثناء األزمات بتشكيل فريق أزمات ووضع خطة وأسلوب التواوصل مع كافة وسائل اإلعالم من خالل 

 .التعامل مع أحد األعضاء
على  ممارسات الضبط االجتماعي": بعنوان( م7119) Leachدراسة ليش ( هـ - 4 – 4)

واليت أُجريت يف الواليات املتحدة األمريكية بوالية  ":الطالبات المتسربات من المدرسة المتوسطة
أريزونا, وهدفت الدراسة إىل حتديد سبب تسجيل الطالبات املتسربات من املدرسة املتوسطة غياباً زمنياً 

عدالت التسرب, وأثر الضبط دائماً عن املدرسة, وما الذ  ميكن أن تفعله املدارس من أجل ختفيف م
, االجتماعي عليهن, وقد استخدم يف الدراسة اإلطار النظر  املطور من ثال  نظريات للضبط االجتماعي

القوة, النظرية األنثوية لالحنراف , ونظرية النزعة -نظرية الضبط : )وقد اشتملت نظريات الضبط على
: إنا  مراهقات, ومت مجع البيانات من خاللوتكونت عينة الدراسة من ثال  ( الطبيعية البنائية

ومت التووصل لعمل لوحة مكتوبة عن كل طالبة مما ميكن القراء من , (املالحظة, واملقابلة, وحتليل الوثائق)
فهم أفضل للبيئة اليت يعيشون هبا وخرباهتم الشخصية, ومتيزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة األخرى 

, وأن معظم الدراسات جتر  على الذكور, وقد أثبتت الدراسات احلديثة أن بأهنا أجريت على اإلنا 
وأظهرت النتائج أن اإلنا  وقعن ضحية لألهل والعائلة , خربات اإلنا  ختتلف عن خربات الذكور

 .واملدرسني, أو املدارس والنظام القانوين واجملتمع بشكل عام والطالبات أنفسهن
مصادر مشكلة العنف والجريمة ": بعنوان( م7117)  Gloverدراسة جلوفر ( و - 4 – 4) 

وهدفت الدراسة إىل التعرف , واليت أُجريت يف الواليات املتحدة األمريكية ":والمخدرات بين الطالب
والتعرف على مدى تنوع أشكال أنظمة , على مصادر مشكلة العنف واجلرمية واملخدرات بني الطالب

, والتعرف على أسباب املشكالت السلوكية العنيفة واملنحرفة لدى الطالب, األمن والسالمة داخل املدارس
وقد استخدم الباحث املنهج , والتعرف على أمهية تأثِّي األسرة على الطالب يف مواجهة االحنراف والعنف

وقد أظهرت نتائج دراسته , واعتمد على املقابلة والتقارير والسجالت كأدوات لدراسته, الووصفي املسحي
أنا مشكلة العنف واجلرمية واملخدرات بني الطالب داخل وخارج املدرسة ال تنشأ من مصدر واحد : يليما 

وأن أشكال أنظمة األمن والسالمة , وإمنا هي حصيلة عدة أسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية ووراثية
رها احليو  يف احلد من وأن التنشئة االجتماعية املنزلية هلا دو , داخل املدارس ختتلف من مدرسة ألخرى

 (.كما أن استقرار األسرة يساعد على استقرار أبناءهم الطالب, العنف واجلرمية واملخدرات
 Violence in( م7114" )العنف في المدارس األمريكية": تقرير بعنوان( ز - 4 – 4)

U.S. Public Schools : الدراسة وهدفت , والذ  أُجر  يف مجيع الواليات املتحدة األمريكية
ومعرفة , إىل معرفة اجلرائم واحلواد  والعنف ومشكالت االنضباط يف املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية

وطرق الوقاية من العنف من خالل , التدابِّي األمنية والسياسات واملمارسات املعتمدة املتعلقة بالسالمة
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وقد أظهرت نتائج , خدام املنهج الووصفي املسحيوقد مت است, الربامج واألنشطة املعمول هبا يف مدارسهم
أنا املدارس الثانوية أكثر عرضة لوقوع حواد  العنف مقارنة باملدارس االبتدائية : الدراسة ما يلي

يف حني أن املدارس االبتدائية تبلغ %( 29)وتبلغ نسبة حواد  العنف يف املدارس الثانوية , واملتوسطة
ووجود عالقة , ونسبة العنف يف املدارس شبه احلضرية أقل من املدن, (%78)نسبة حواد  العنف فيها 

وكلما ارتفع مستوى التحصيل الدراسي للطالب , طردية بني الفوضى باملدارس ووقوع حواد  العنف
وكلما كان عدد الطالب أكرب يف املدرسة , اخنفضت نسبة البالغات عن حواد  العنف بني الطالب

 (.  العنف بني الطالبارتفعت نسبة وقوع حواد
: بعنوان( م7111) Mc and Willoughbyدراسة مكول وويلوبي ( ح - 4 – 4)
وهدفت الدراسة إىل التحقق من عدد من الفرضيات اليت حتاول " العالقة بين التدين والضبط الداخلي"

وقد مت استخدام , تنظيم العالقة بني التدين والضبط الداخلي وأثرها على سلوك اإلنسان ووصحته النفسية
دراسة حتليلية شاملة لعدد من الدراسات واألحبا  األمربيقية اليت مت إجراءها يف الواليات املتحدة 

توجد عالقة قوية موجبة بني تدين الفرد والضبط : وتووصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها, األمريكية
ويساعد ,  الضبط الداخلي لدى أطفاهلموتوجد عالقة قوية موجبة بني تدين الوالدين وبني, الداخلي لديه

كما أووصى , الضبط الداخلي على تفسِّي العالقة اإلحصائية القوية بني التدين والصحة النفسية واجلسدية
 .الباحثان بضرورة إجراء دراسات تتناول جوانب أخرى من العالقة بني التدين والضبط الداخلي

 :التعقيب على الدراسات السابقة - 3 – 4
  من العرض السابق للدراسات مدى االهتمام بالضبط االجتماعي يف النظم التعليمية كمحور للرتكيز يتض

وقد ركزت تلك الدراسات على أمناط الضبط االجتماعي , والدراسة لكونه حيقق أمن واستقرار أفراد اجملتمع
قتها بالتنشئة االجتماعية املستخدمة يف املدارس, كما اهتمت الدراسات السابقة بالعوامل األسرية وعال

وسوف يقوم الباحث بعرض , ومدى فاعلية إستخدام أسلوخ الثواب والعقاب يف املدارس, لدى الطالب
تعقيبًا عامًا يوض  فيه أبرز أوجه التشابة واإلختالف بني هذه الدراسة احلالية والدراسات السابقة وجوانب 

 :اإلفادة منها وذلك من خالل احملاور التالية
 :أوجه الشبة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة/ أوالً 

 :الهدف من الدراسة - 9
ودراسة ( م2007)ودراسة وصديق ( م2000, موضي العواد)تفقت الدراسة احلالية مع دراسة ا
ودراسة ( م2008, سوسن بدر خان)ودراسة ( م2003, جنالء الزامل)ودراسة ( م2002, عبداحلميد)
كما إتفقت الدراسة , يف معرفة وسائل الضبط االجتماعي املستخدمة يف املدارس( م2004, الشجراو )

يف الكشف عن الصعوبات اليت حتد من تطبيق الضبط االجتماعي ( م2077, الشنيفي)احلالية مع دراسة 
 .يف املدارس
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 :منهج الدراسة - 7
, الشهر )ودراسة ( م2003 ,الفاحل)ودراسة ( مGlover ,2002)تفقت الدراسة احلالية مع دراسة ا

ودراسة ( م2008, فرج)ودراسة ( م2008, البشر )ودراسة ( م2003, العثامنة)ودراسة ( م2003
 .يف استخدامها للمنهج الووصفي املسحي( م2006, احلسنية)

 :أداة الدراسة - 4
ودراسة ( مJones ,2000)ودراسة ( م2000, جنود شويات)تفقت الدراسة احلالية مع دراسة ا
(Gottfredson ,2000م ) هدى )ودراسة ( م2002, عبداحلميد)دراسة ( م2007, وصديق)ودراسة

( م2002, العجمي)ودراسة ( م2002, العتييب)ودراسة ( م2002, السامل)ودراسة ( م2002, اهلذيل
ودراسة ( م2004, الشجراو )ودراسة ( م2003, جنالء الزامل)ودراسة ( م2003, الفاحل)ودراسة 

يف استخدامها ( م2074, أوموسي ذهبية)ودراسة ( م2077, األفند )ودراسة ( م2006, احلسنية)
 .ألداة االستبانة

 :عينة الدراسة - 3
سوسن بدر )ودراسة ( م2003, الفاحل)ودراسة ( م2002, هدى اهلذيل)تفقت الدراسة احلالية مع دراسة ا

كما إتفقت هذه , عشوائية طبقيةيف إستخدامها لعينة ( م2077, األفند )ودراسة ( م2008, خان
 .يف إستخدامها لعينة عنقودية( م2004, الشجراو )الدراسة احلالية مع دراسة 

 :أوجه اإلختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة/ ثانياً 
 :الهدف من الدراسة - 9
ية رائدة تعزز من حتقيق ختلفت الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات السابقة يف أهنا تبحث عن خربات عاملا

كما إختلفت مع الدراسات السابقة يف أهنا ستتووصل إىل تصور , الضبط االجتماعي لدى طالب املدارس
مقرتح لتعزيز الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية من وجهة نظر خرباء الرتبية يف كليات وأقسام الرتبية 

 .جبامعات اململكة العربية السعودية
 :لدراسةمنهج ا - 7
ودراسة ( م2000, آل رشود)ودراسة ( م2000, موضي العواد)ختلفت الدراسة احلالية مع دراسة ا
( م2004, العدو )ودراسة ( م2004, الطيار)ودراسة ( م2002, العتييب)ودراسة ( م2007, وصديق)

ودراسة ( م2072, الصاعد )ودراسة ( م2077, الشنيفي)ودراسة ( م2077, األفند )ودراسة 
يف أهنم إستخدمو املنهج الووصفي التحليلي بينما هذه الدراسة احلالية ( م2074, أوموسي ذهبية)

يف استخدامه للمنهج ( م2002, السامل)كما اختلفت مع الدراسة , إستخدمت املنهج الووصفي املسحي
 .يف استخدامه للمنهج اإلحصائي( م2008, القريين)واختلفت أيضاً مع دراسة , الووصفي املقارن
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 :أداة الدراسة - 4
( واملراجع والوثائق, دلفا )ختلفت الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات السابقة يف إعتمادها على أدايت ا

 .جبانب االستبانة اليت ذُكرت آنفاً 
 :مجتمع الدراسة - 3
بأن جمتمع دراسته يركز على الضبط ( م2002, السامل)ختلفت هذه الدراسة احلالية مع دراسة ا
وإختلفت هذه , (املدرسة)أما الدراسة احلالية فرتكز على الضبط االجتماعي يف ( األسرة)الجتماعي يف ا

, Leachليش )ودراسة ( م2003, جنالء الزامل)ودراسة ( م2002, هدى اهلذيل)الدراسة مع دراسة 
الدراسة احلالية يف أنا جمتمع دراستهنا من جنس اإلنا  أما ( م2074, أوموسي ذهبية)ودراسة ( م2007

بأن جمتمع ( م2008, البشر )كما إختلفت هذه الدراسة مع دراسة , فهي تطبق على جنس الذكور
وأعضاء هيئة , والطالب, املعلمني)أما الدراسة احلالية فتشمل ( املرشد الطالخ)دراسته يقتصر على 
بأن جمتمع دراسته ( م2006, احلسنية)وإختلفت أيضًا هذه الدراسة مع دراسة , (التدريس باجلامعات

أما الدراسة احلالية فمجتمعها يعتمد , يعتمد على طالب جامعة اإلمام حممد بن سعود ونزالء سجن احلائر
كما إختلفت هذه الدراسة مع , على معلمي وطالب املدارس الثانوية وخرباء الرتبية يف اجلامعات السعودية

شمل املسؤولني يف املؤسسات األمنية أما الدراسة احلالية بأن جمتمع دراسته ي( م2077, الشنيفي)دراسة 
 .فتشمل منسوخ التعليم

 :أوجه اإلفادة من الدرسات السابقة/ ثاثاً 
 :ستفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف األمور التاليةا
اليت أثارت  أسهمت هذه الدراسات يف بلورة مشكلة الدراسة احلالية وطرح العديد من التساؤالت -7

مشكلتها, كما أن كثِّيًا من النتائج والتووصيات اليت خرجت هبا هذه الدراسات أكدت احلاجة إىل إجراء 
 .مثل هذه الدراسة لدور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالهبا

البحث وأنسب  أمدت الدراسات السابقة هذه الدراسة احلالية برؤية واضحة وحمددة لطبيعة موضوع -2
كما أمدت الدراسة احلالية باختيار األداة , املناهج اليت ميكن استخدامها مبا يتناسب مع طبيعة البحث

 .املناسبة لطبيعة البحث
ستفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف التعرف على أبرز املشكالت اليت تعوق عمل ا -3

 .الطالباملدراس يف تطبيق الضبط االجتماعي مع 
 .أكدت الدراسات السابقة على ضرورة االهتمام بتعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب -8
 .سَتطرق الدراسة احلالية جوانب جديدة مل ُتطرق من قبل يف الدراسات السابقة -4
سوف تستفيد الدراسة احلالية من النتائج والتووصيات اليت خرجت هبا تلك الدراسات السابقة عند  -6
 .شة نتائج الدراسة احلالية ومدى دعمها وإتفاقها أو عدم إتفاقها معهامناق
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 وإجراءاتها منهجية الدراسة: الفصل الرابع
 منهج الدراسة - 7 - 8
 جمتمع الدراسة - 2 - 8
  عينة الدراسة - 3 - 8
 أداة الدراسة - 8 - 8
 وصدق أداة الدراسة - 4 - 8
 ثبات أداة الدراسة - 6 - 8
 تطبيق أداة الدراسة - 1 - 8
 أساليب املعاجلة اإلحصائية - 4 - 8
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 :منهج الدراسة - 9 - 3
اتبع الباحث املنهج الووصفي املسـحي, وهـو يُعـدخ أحـد أسـاليب منـاهج البحـث الووصـفي لدراسـة مشـكلة مـا 

( "  717ص , م2072, العسـاف) حيث إن املنهج الووصـفي املسـحي كمـا ذكـره , والتعرف على جوانبها
يهـدف إىل ووصــف واقـع الظــاهرة املـراد دراســتها بواسـطة اســتجواب مجيـع أفــراد جمتمـع البحــث أو عينـة كبــِّية 

 ( ".استبانة)أو بصورة مباشرة غِّي مباشرة ( مقابلة)منهم بصورة مباشرة 
وحيث إن البحث احلايل يهدف إىل الكشف عن دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى 

ونظراً ملا يوفره من , وملا يتميز به املنهج الووصفي املسحي من جمال رحب, الهبا يف ضوء اخلربات العامليةط
حيث مصدر املعلومات يف البحث الووصفي املسحي هو الواقع , مجع للمعلومات والبيانات بيسر وسهولة

 .لذا فإن الباحث يرى مالءمته ومناسبته لطبيعة البحث وأهدافه, نفسه

 :مجتمع الدراسة - 7 - 3
 :يتكون جمتمع الدراسة من

ــابعني إلدارة تعلــيم منطقــة الريــاض  -أ  ــة الت والبــالغ ( فصــلي –تعلــيم حكــومي )مجيــع معلمــي املرحلــة الثانوي
معلماً بناًء على ما ذُِكر يف البطاقـات اإلحصـائية الصـادرة عـن اإلدارة العامـة لتعلـيم منطقـة  2684عددهم 
 (.70ص , هـ7831, إلحصائيةالبطاقات ا. )الرياض
والبـالغ ( فصـلي –تعلـيم حكـومي )مجيع طـالب املرحلـة الثانويـة التـابعني إلدارة تعلـيم منطقـة الريـاض  –ب 

طالباً بناًء على ما ذُِكر يف البطاقات اإلحصائية الصادرة عن اإلدارة العامـة لتعلـيم منطقـة  34747عددهم 
 (.70ص , هـ7831, البطاقات اإلحصائية. )الرياض
مجيـــع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف كليـــات وأقســـام الرتبيـــة جبامعـــات اململكـــة العربيـــة الســـعودية واملعنيـــني  –ج 
 (.الضبط االجتماعي)تدريس والبحث يف اجتماعيات الرتبية الب

 :عينة الدراسة - 4 – 3
 :مت تطبيق الدراسة على

وهــي الــيت هتــدف إىل , لمــي املرحلــة الثانويــةمــن اجملتمــع األوصــلي للدراســة مــن معطبقيــة عشــوائية عينــة  -أ 
ر مــن كــل فئــة ويــتم االختيــا, تقســيم أفــراد جمتمــع الدراســة إىل فئــات طبقــاً خلــرباهتم أو تعلــيمهم أو وظــائفهم

 .بسحب عشوائي أو منظم



161 

 

عينــة عنقوديــة مــن اجملتمــع األوصــلي للدراســة مــن طــالب املرحلــة الثانويــة نظــراً لوجــود تبــاين اجتمــاعي  -ب 
يف بـــني ســـكان األحيـــاء يف منطقـــة الريـــاض ولكثـــرة عـــدد أفـــراد جمتمـــع الطـــالب ولتعـــذر احلصـــول علـــى وثقـــا

 .املعلومات منهم مجيعاً 
عينة قصدية من اجملتمع األوصلي للدراسة مـن خـرباء الرتبيـة مـن أسـاتذة الضـبط االجتمـاعي يف كليـات  -ج 

 .امعات اململكة العربية السعوديةوأقسام الرتبية جب
 :تمد الباحث على املعايِّي التالية يف اختيار العينةوسوف يع

فقـد ( فصـلي –تعلـيم حكـومي )فيما يتعلق مبعلمي املرحلة الثانوية التابعني إلدارة تعليم منطقة الريـاض  –أ 
فكـان عـدد االسـتبانات املسـتخدمة يف التحليـل , مت تطبيق االسـتبانة علـيهم باسـتخدام عينـة طبقيـة عشـوائية

حســب مــا هــو وضــ  يف , مــن اجملتمــع الكلــي للدراســة%  4اســتبانة والــيت تقــدر بنســبة  200اإلحصــائي 
 (.4 – 8)اجلدول 

( فصــلي –تعلــيم حكــومي )فيمـا يتعلــق بطــالب املرحلــة الثانويــة التــابعني إلدارة تعلــيم منطقــة الريــاض  -ب 
ـــراد  ـــرة عـــدد أف ـــة نظـــراً لكث ـــة عنقودي ـــيهم باســـتخدام عين ـــق االســـتبانة عل فكـــان عـــدد , جمـــتمعهمفقـــد مت تطبي

مـن اجملتمـع الكلـي %  4اسـتبانة والـيت تقـدر بنسـبة  7898االستبانات املسـتخدمة يف التحليـل اإلحصـائي 
 (.4 – 8)حسب ما هو موض  يف اجلدول , للدراسة

ــاًء علــى  –ج  ــارهم بن ــةفيمــا يتعلــق بــرباء الرتبيــة فقــد مت اختي ــة العلمي ــة  الرتب  –أســتاذ دكتــور )يف جمــال الرتبي
الضــــبط )وتدريســــهم ملقـــرر اجتماعيــــات الرتبيــــة , واملتخصصــــني يف جمـــال علــــم االجتمــــاع, (ســـتاذ مشــــاركأ

وســـهولة التواوصـــل مـــع الباحـــث , وعـــدد البحـــو  املنشـــورة هلـــم يف جمـــال الضـــبط االجتمـــاعي, (االجتمـــاعي
 .بشكل مباشر أو غِّي مباشر

 :أداة الدراسة - 3 - 3
لنظـر  والدراسـات السـابقة يف اجملـال ذاتـه باسـتخدام ثـال  أدوات قام الباحث بعد االسـتفادة مـن اإلطـار ا

 (.دلفا , االستبانة, املراجع والوثائق: )للدراسة وهي
املراجــع والوثــائق للبحــث فيهــا عــن اخلــربات العامليــة الرائــدة يف تعزيــز الضــبط االجتمــاعي لــدى طــالب / أوالً 

 .املدرسة الثانوية
واهنــا األساســي عــن دور املدرســة الثانويــة يف تعزيــز الضــبط االجتمــاعي لــدى والــيت كــان عن, االســتبانة/ ثانيــاً 

وتضم جمموعـة مـن العبـارات الـيت هلـا عالقـة بعنـوان الدراسـة يـتم كتابتهـا يف , طالهبا يف ضوء اخلربات العاملية
 :كما يلي, (ليكرت)إجابات مغلقة ذات مقياس مخاسي 
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( فصـلي –تعليم حكـومي )التابعني إلدارة تعليم منطقة الرياض تضمنت استبانة معلمي املرحلة الثانوية  –أ 
 :عبارة موزعة على ثالثة حماور وهي 80

ويتكـون , وسائل الضبط االجتماعي يف املدرسـة الثانويـة مـع الطـالب مـن وجهـة نظـر املعلمـني: ولاحملور األ
 . عبارة( 20)هذا احملور من 

الضـبط االجتمــاعي يف املدرســة الثانويـة مــع الطـالب مــن وجهــة املعوقـات الــيت حتــد مـن تطبيــق : يناحملـور الثــا
 . عبارة( 20)ويتكون هذا احملور من , نظر املعلمني

ـــة الثانويـــة التـــابعني إلدارة تعلـــيم منطقـــة الريـــاض  –ب   –تعلـــيم حكـــومي )تضـــمنت اســـتبانة طـــالب املرحل
 :عبارة موزعة على حمور واحد وهي 20( فصلي

( 20)ويتكـون هـذا احملـور مـن , ماعي يف املدرسة الثانوية مـن وجهـة نظـر الطـالبواقع الضبط االجت: احملور
 .عبارة
 :بأسلوبني مها اتذة اجلامعات فتم استخدام أداة دلفا فيما يتعلق برباء الرتبية من أس/ ثالثاً 
 .البللمعلمني والط نتائج التحليل اإلحصائيباإلعتماد على ( استنتاجي)أداة دلفا  بأسلوب مغلق  –أ 

 .باإلعتماد على طرح أسئلة مباشرة للخبِّي الرتبو ( استقرائي)أداة دلفا  بأسلوب مفتوح  –ب 
للباحــث التووصــل إىل وصــورة املســتقبل املرغــوب فيــه اســتناداً علــى آراء عــدد مــن املتخصصــني  انتتيحــ انتــلوال

  .احلدسالذين جيمعون بني اخلربة يف موضوع اهتمام الدراسة والقدرة على االستبصار و 
 :صدق أداة الدراسة - 5 - 3
 :الصدق الظاهري ألداة الدراسة –أ 

للتعـرف علـى مــدى وصـدق أداة الدراســة يف قيـاس مــا ُوضـعت لقياســه مت عـرض االســتبانة يف وصـورهتا األوليــة 
قم بدر بن جويعد العتييب, ومن فا مت عرض االستبانة يف وصورهتا األولية كما يف امللحق ر . د. على املشرف أ

وجمموعــة مــن اخلــرباء الرتبــويني يف جامعــة , علــى جمموعــة مــن اخلــرباء الرتبــويني يف جامعــة امللــك ســعود( 2)
اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية, وجمموعـة مــن اخلـرباء الرتبـويني يف جامعـة جنـران, وخبـِّية تربويــة يف اإلدارة 

وذلـك لتحديـد , (7)مـاً كمـا يف امللحـق رقـم حمك( 74)والبالغ عددهم مجيعـاً , العامة لتعليم منطقة الرياض
ويف ضـوء أراء احملكمـني قـام الباحـث , مدى وضوح العبارات, وكذلك مدى مناسـبة هـذه العبـارات للمحـور

جتمـع عليهــا الــرأ  إ العبـارات الــيت تم اإلبقـاء علــىفــ ,ة وإعــدادها يف وصـورهتا النهائيــةبتعـديل اســتبانة الدراسـ
ومت تعديل , %(14)أقل من العبارات اليت مل جيتمع عليها الرأ  بنسبة وحذفت  ,فما فوق (%14)بنسبة 

 (.3)اليت كتبها احملكمون يف كل حمور من احملاور كما يف امللحق رقم  تُأضيفت العباراو , بعض العبارات
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 :صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة -ب 
, (3)قهــا ميــدانياً كمــا يف امللحــق رقــم بعــد التأكــد مــن الصــدق الظــاهر  ألداة البحــث قــام الباحــث بتطبي

وعلى بيانات العينة قام الباحث حبساب معامل االرتباط بِّيسـون ملعرفـة الصـدق الـداخلي لالسـتبانة, حيـث 
مت حساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات االسـتبانة بالدرجـة الكليـة للمحـور الـذ  تنتمـي 

 :ل التاليةإليه العبارة كما توض  ذلك اجلداو 

 :صدق االتساق الداخلي الستبانة المعلمين – 9 –ب 

 بنود استبانة املعلمني بالدرجة الكلية للمحورلمعامالت ارتباط بِّيسون ( 7 - 8)جدول رقم 
 (80=ن: العينة االستطالعية)

معامل  م معامل االرتباط م احملور
معامل  م االرتباط

 معامل االرتباط م االرتباط

 وسائل الضبط
االجتماعي يف 

املدرسة الثانوية مع 
 الطالب

7 071212** 6 071913** 77 074396** 76 071768** 
2 071412** 1 076618** 72 074067** 71 076838** 
3 071122** 4 076134** 73 071849** 74 076643** 
8 071997** 9 071116** 78 076902** 79 074816** 
4 074720** 70 074676** 74 071363** 20 074364** 

املعوقات اليت حتد 
من تطبيق الضبط 
االجتماعي يف 

املدرسة الثانوية مع 
 الطالب

7 071407** 6 076629** 77 071893** 76 076786** 
2 071121** 1 076447** 72 071016** 71 076614** 
3 071682** 4 071000** 73 071412** 74 076928** 
8 071469** 9 071041** 78 071349** 79 076828** 
4 071477** 70 073962* 74 076099** 20 071764** 

 0707دالة عند مستوى ** 

ودالـــة , أنا قـــيم معامـــل ارتبـــاط كـــل عبـــارة مـــن العبـــارات مـــع حماورهـــا موجبـــة( 7 – 8)يتضـــ  مـــن اجلـــدول 
 .ا مع حماورهامما يدل على وصدق اتساقه, فأقل( 0707)إحصائياً عند مستوى الداللة 
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 :صدق االتساق الداخلي الستبانة الطالب – 7 –ب 

 محورالطالب بالدرجة الكلية لل معامالت ارتباط بِّيسون لبنود استبانة( 2 - 8)جدول رقم 
 (14=ن: العينة االستطالعية)

معامل  م معامل االرتباط م
معامل  م االرتباط

 معامل االرتباط م االرتباط

7 076664** 6 076734** 77 074178** 76 071848** 
2 074146** 1 074633** 72 074222** 71 071841** 
3 076427** 4 076404** 73 074410** 74 076112** 
8 078139** 9 078224** 78 071293** 79 076946** 
4 076464** 70 071316** 74 071639** 20 076642** 

 0707دالة عند مستوى ** 

ودالـــة , أنا قـــيم معامـــل ارتبـــاط كـــل عبـــارة مـــن العبـــارات مـــع حماورهـــا موجبـــة( 2 – 8) يتضـــ  مـــن اجلـــدول
 .مما يدل على وصدق اتساقها مع حماورها, فأقل( 0707)إحصائياً عند مستوى الداللة 

 :ثبات أداة الدراسة - 6 – 3
  Cronbach ألفــا كرونبــاخ) اســتخدم الباحــث معادلــة ( االســتبانة ) لقيــاس مــدى ثبــات أداة الدراســة 

Alpha  ) ,للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة, حيــث طُبقــت املعادلــة علــى اجملتمــع لقيــاس الصــدق البنــائي
 :يوضحان معامالت ثبات أداة الدراسة كما يلي( 8 – 8)و ( 3 - 8)واجلدولني 

 :ثبات استبانة المعلمين -أ 
 ملعلمنيمعامالت ثبات ألفا كرونباخ حملاور استبانة ا( 3 – 8)جدول رقم 

 (80=ن: العينة االستطالعية)

 احملور
عدد 
 البنود

معامل ثبات 
 ألفا كرونباخ

 0796 20 وسائل الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب
 0794 20 املعوقات اليت حتد من تطبيق الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب
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وهــذا يــدل علــى أن (  07946) ثبــات العــام عــاٍل, حيــث بلــغ أن معامــل ال( 3 – 8)يتضــ  مــن اجلــدول 
 .االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات, وميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدراسة

 :ثبات استبانة الطالب –ب 
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ الستبانة الطالب( 8 – 8)جدول رقم 

 (14=ن: العينة االستطالعية)
 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود ِّياملتغ

 0793 20 واقع الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية

وهـــذا يـــدل علـــى أن (  0793) أن معامـــل الثبـــات العـــام عـــاٍل, حيـــث بلـــغ ( 8 – 8)يتضــ  مـــن اجلـــدول 
 .راسةاالستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات, وميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للد

 :تطبيق أداة الدراسة - 2 – 3
بعد إعداد االستبانة يف وصورهتا النهائية, قام الباحث بتقـدمي طلـب خطـاب تسـهيل مهمـة باحـث إىل رئـيس 

ومنه , قسم السياسات الرتبوية الذ  رفع بدوره خطاباً إىل عميد كلية العلوم االجتماعية جبامعة امللك سعود
ير عــام اإلدارة العامــة للتعلــيم مبنطقــة الريــاض بطلــب تســهيل مهمــة مت احلصــول علــى خطــاب موجــه إىل مــد

وبعد أخذ املوافقـة مـن  ,(8)والسماح له بتطبيق االستبانة على جمتمع البحث كما يف امللحق رقم , الباحث
( 4)املدير العام إلدارة التخطـيط والتطـوير التابعـة لـإلدارة العامـة للتعلـيم مبنطقـة الريـاض كمـا يف امللحـق رقـم 

, (فصـلي –احلكوميـة )قام الباحث بتوزيع االستبانة على أفراد الدراسة مـن معلمـي وطـالب املرحلـة الثانويـة 
 (.4 – 8)كما هو موض  يف اجلدول رقم 

 موضحاً فيه عدد االستبانات املوزعة واليت مت مجعها وحتليلها إحصائياً ( 4 - 8)اجلدول 

 الطالب المعلمين 

 استبانة 2400 استبانة 800 عةعدد االستبانات الموز 

 استبانة 7898 استبانة 200 عدد االستبانات المناسبة للتحليل

 استبانة 736 استبانة 29 عدد االستبانات غير المكتملة

 استبانة 480 استبانة 730 عدد االستبانات المفقودة

 استبانة 30 استبانة 87 عدد االستبانات الفارغة
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 :ة اإلحصائيةأساليب المعالج - 8 – 3
لتحقيــــق أهــــداف الدراســــة وحتليــــل البيانــــات الــــيت مت جتميعهــــا, فقــــد مت اســــتخدام العديــــد مــــن األســــاليب  

 Statistical Package forاإلحصــائية املناســبة باســتخدام احلــزم اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة 
Social Sciences   واليت يرمز هلا اختصاراً بالرمز(SPSS  .) 

ن مت ترميـز وإدخـال البيانـات إىل احلاسـب اآليل, ولتحديـد طـول خاليـا املقيـاس اخلماسـي وذلـك بعـد أ
, 4=موافــــق بشــــدة: )املســــتخدم يف حمــــاور الدراســــة مت إعطــــاء وزن للبــــدائل( احلــــدود الــــدنيا والعليــــا)

ــــق ــــق إىل حــــد مــــا8=مواف ــــق بشــــدة2=, غــــِّي موافــــق3=, مواف , ف مت تصــــنيف تلــــك (7=, غــــِّي مواف
 :سة مستويات متساوية املدى من خالل املعادلة التاليةاإلجابات إىل مخ

 0740=  4÷ ( 7-4= )عدد بدائل األداة ÷ ( أقل قيمة -أكرب قيمة = )طول الفئة 
 :لنحصل على التصنيف التايل
 دراسةفق التدرج املستخدم يف أداة التوزيع للفئات و ( 6 - 8)جدول رقم 

 مدى املتوسطات الووصف

 4700 – 8727 موافق بشدة

 8720 – 3787 موافق

 3780 – 2767 موافق إىل حد ما

 2760 – 7747 غِّي موافق

 7740 – 7700 غِّي موافق بشدة

 :وبعد ذلك مت حساب املقاييس اإلحصائية التالية

مت حســاب التكــرارات والنســب املئويــة للتعــرف علــى اخلصــائص الوظيفيــة ألفــراد عينــة الدراســة, وحتديــد  -أ 
 .دها جتاه عبارات احملاور الرئيسية اليت تتضمنها أداة الدراسةاستجابات أفرا

بـني درجـة  (  Coefficient Pearson Correlation) مت حسـاب معامـل ارتبـاط بِّيسـون  -ب 
ـــداخلي ألداة الدراســـة  ـــك لتقـــدير االتســـاق ال ـــه, وذل ـــذ  تنتمـــي إلي ـــة للمحـــور ال ـــارة والدرجـــة الكلي كـــل عب

 (.الصدق البنائي)

 .لقياس ثبات أداة الدراسة(  Alpha Cronbach) معامل ألفا كرونباخ مت حساب  -ج 
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؛ وذلـك ملعرفـة مـدى " Weighted Mean( " املـرج  ) مت اسـتخدام املتوسـط احلسـاخ املـوزون  -د 
ارتفاع أو اخنفاض استجابات أفراد البحث عن كل عبارة من عبارات متغِّيات الدارسة األساسية, مع العلم 

 . ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حساخ موزونبأنه يفيد يف 

, وذلـك ملعرفــة مـدى ارتفـاع أو اخنفـاض اسـتجابات أفــراد " Mean" مت اسـتخدام املتوسـط احلسـاخ  -هــ 
, مــع العلــم بأنــه يفيــد يف ترتيــب احملــاور حســب (متوســط متوســطات العبــارات)الدراســة عــن احملــاور الرئيســة 

 .أعلى متوسط حساخ

للتعــــرف علــــى مــــدى احنـــــراف  "Standard Deviation"دام االحنــــراف املعيــــار  مت اســــتخ -و 
ــارات متغــِّيات الدراســة, ولكــل حمــور مــن احملــاور الرئيســة عــن  ــارة مــن عب اســتجابات أفــراد الدراســة لكــل عب
متوسطها احلسـاخ, ويالحـظ أن االحنـراف املعيـار  يوضـ  التشـتت يف اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة لكـل 

ــارة مــ ــارات متغــِّيات الدراســة إىل جانــب احملــاور الرئيســية, فكلمــا اقرتبــت قيمتــه مــن الصــفر تركــزت عب ن عب
  .واخنفض تشتتها بني املقياس ,االستجابات
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 تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها: الفصل الخامس
لضبط االجتمـاعي لـدى طالهبـا ما دور املدرسة الثانوية يف تعزيز ا: إجابة السؤال الرئيسي - 7 - 4

 يف ضوء اخلربات العاملية؟
مــا واقـــع الضــبط االجتمــاعي يف املدرســـة الثانويــة مـــن وجهــة نظـــر : ثـــاينإجابــة الســؤال ال - 2 - 4

 طالب املرحلة الثانوية يف إدارة تعليم منطقة الرياض؟
ملدرسـة الثانويـة مـع ما وسائل الضبط االجتماعي اليت تستخدمها ا: الثإجابة السؤال الث - 3 - 4

 الطالب من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية يف إدارة تعليم منطقة الرياض؟
مــا املعوقــات الــيت حتــد مــن تطبيــق الضــبط االجتمــاعي يف املدرســة : رابــعإجابــة الســؤال ال - 8 - 4

 ض؟الثانوية مع الطالب من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية يف إدارة تعليم منطقة الريا
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 :تهدف الدراسة الحالية إلى
, التعرف على دور املدرسة الثانويـة يف تعزيـز الضـبط االجتمـاعي لـدى طالهبـا يف ضـوء اخلـربات العامليـة

 :وينبثق من هذا اهلدف الرئيسي جمموعة من األهداف الفرعية وهي

 .ماعي باملدرسة الثانويةالتعرف على أهم اخلربات العاملية الرائدة اليت تعزز من الضبط االجت - 7

التعرف على واقع الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية من وجهة نظر طالب املرحلة الثانوية يف  - 2
 .إدارة تعليم منطقة الرياض

التعرف على وسائل الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر معلمي املرحلة  - 3
 .ليم منطقة الرياضالثانوية يف إدارة تع

الكشف عن املعوقات اليت حتد من تطبيق الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب من  - 8
 .وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية يف إدارة تعليم منطقة الرياض

من  ,التووصل إىل تصور مقرتح يدعم دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالهبا - 4
 .وجهة نظر خرباء الرتبية يف كليات وأقسام الرتبية جبامعات اململكة العربية السعودية

وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج الدراسة اليت مت التووصل إليها يف ضوء عبارات الدراسة وأهدافها مع تفسِّي 
 :النتائج

 :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة
دور المدرسة الثانوية في تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالبهـا  ما :إجابة السؤال الرئيسي - 9 – 5

 في ضوء الخبرات العالمية؟
ــة علــى الســؤال الرئيســي مــن خــالل اإلطــار النظــر  يف الفصــل الثــاين مــن الرســالة مــن خــالل , متــت اإلجاب

يف ( ط املدرســيورائــد النشــا, واملرشــد الطــالخ, والوكيــل, واملعلــم, قائــد املدرســة)ة مــن التطــرق لــدور املدرســ
 .لدى الطالب تعزيز الضبط االجتماعي
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ما واقع الضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية من وجهة نظر طالب  :إجابة السؤال الثاني 7 – 5
 المرحلة الثانوية في إدارة تعليم منطقة الرياض؟

حســاب التكــرارات  للتعــرف علــى واقــع الضــبط االجتمــاعي يف املدرســة الثانويــة مــن وجهــة نظــر الطــالب مت
علـى  ,والنسب املئوية, واملتوسطات احلسابية, واالحنرافات املعيارية, والرتب السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة

وجـاءت النتـائج كمـا يف  ,عبارات حمور واقع الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية من وجهـة نظـر الطـالب
 :اجلدول

 ئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينةالتكرارات والنسب امل( 2 - 4)جدول رقم 
 الطالب حول واقع الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية يف إدارة تعليم منطقة الرياض
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 العبارة م
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا  

املتوسط 
 احلساخ

االحنراف 
 املعيار 

ال
يب
رتت

 

4 

َتحرص المدرسة على غرس 

العقيدة اإلسالمية في نفوس 

 .الطالب

 83 88 941 484 388 ت

4384 9331 9 
% 4434 8134 9939 838 931 

8 

ُتؤكد المدرسة على طالبها 

بأهمية طاعة والة أمر 

 .المسلمين

 83 44 899 484 473 ت

4391 9318 8 
% 4434 8434 9834 834 931 

98 

هتم وكيل المدرسة بإبالغ يَ 

ولي أمر الطالب عن سلوك 

 .ابنه

 39 14 873 441 448 ت

8319 9394 8 
% 8731 8934 9337 438 434 

98 

َيهتم المرشد الطالبي 

بمساعدة الطالب في حل 

 .مشكالتهم

 999 987 841 847 444 ت

8331 9384 4 
% 4834 8438 9433 334 433 

99 

د المدرسة طالبها على  ُتعوِّ

وجوب احترام نظام الدولة 

 .وعدم الخروج عنه

 48 38 884 484 479 ت

8334 9394 4 
% 8931 8434 8837 434 438 

7 

ُتوجه المدرسة طالبها على 

وجوب تمسكهم بالقيم 

األخالقية في داخل المدرسة 

 .وخارجها

 43 19 894 443 444 ت

8334 9397 4 
% 8938 8734 8934 439 434 

8 

َتبث المدرسة في نفوس 

الطالب حب الوطن واالنتماء 

 .إليه

 43 991 849 443 419 ت

8338 9393 7 
% 8838 8939 8434 339 838 

93 

َتحث المدرسة طالبها على 

الحذر من مصاحبة رفقاء 

 .السوء

 34 997 819 439 498 ت

8339 9394 3 
% 8439 8834 9137 731 437 
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 العبارة م
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا  

املتوسط 
 احلساخ

االحنراف 
 املعيار 

ال
يب
رتت

 

97 

ز المدرسة لطالبها مدى ُتبرِّ 

خطورة الفكر اإلرهابي على 

 .المجتمع

 997 944 877 879 444 ت

8373 9384 1 
% 8334 8438 9331 9939 738 

94 

ُتحصن المدرسة طالبها من 

االنحرافات والوقوع في 

 .الجريمة

 998 949 894 479 487 ت

8344 9389 99 
% 8134 8931 8938 134 734 

9 

المدرسة في طالبها َتغرس 

احترام األنظمة واللوائح 

 .المدرسية

 73 19 447 448 884 ت

8344 9394 99 
% 8931 8434 8939 439 438 

94 
َيحرص قائد المدرسة على 

 .نصح وتوجيه الطالب

 988 988 881 449 488 ت
8348 9384 98 

% 8138 8934 8838 331 331 

4 

ُتشجع المدرسة السلوكيات 

لجيدة التي تصدر عن ا

 .الطالب

 988 977 844 488 819 ت
8348 9388 98 

% 8438 8139 8434 9931 338 

94 

د األنشطة المدرسية  ُتزوِّ

الطالب بالمهارات الالزمة 

 .كحسن التعامل مع اآلخرين

 944 898 491 839 889 ت
8384 9384 94 

% 8834 8433 8737 9438 131 

99 

ون على َيحرص المعلم

التواجد بالفصل منذ بداية 

 .الحصة حتى نهايتها

 973 939 819 499 888 ت

8384 9383 94 

% 8834 8739 8438 9838 9839 
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 العبارة م
موافق 

 بشدة
 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا  

املتوسط 
 احلساخ

االحنراف 
 املعيار 

ال
يب
رتت

 

91 

ر المدرسة طالبها  ُتبصِّ

بالطرق المناسبة الستخدام 

 وسائل التواصل االجتماعي

 978 883 849 484 817 ت
8381 9383 94 

% 8939 8334 8837 9439 9937 

1 

ُتكثر المدرسة من استخدام 

أسلوب التهديد والوعيد مع 

 .طالبها

 894 848 881 847 497 ت
8381 9349 94 

% 8334 9734 8834 9738 9439 

89 

َتحرص المدرسة على 

التعاون مع األجهزة األمنية 

في إقامة معارض 

ومحاضرات تعزز من قيمة 

الضبط االجتماعي في داخل 

 .ارجهاالمدرسة وخ

 837 888 884 889 888 ت

8398 9349 93 

% 8934 8838 8933 9439 9138 

3 
َتستخدم المدرسة مع طالبها 

 .أسلوب التحاور والتشاور

 848 844 814 889 879 ت
8393 9388 91 

% 9338 8934 8434 9738 9434 

4 

ُتمارس المدرسة دورا  أكبر 

من األسرة في التنشئة 

 .للطالب االجتماعية

 891 888 483 898 914 ت
8314 9384 89 

% 9839 8934 8137 8931 9433 

 4551 العام* المتوسط

 1523 االنحراف المعياري
 درجات 4املتوسط احلساخ من * 
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واقع الضبط من خالل النتائج املوضحة أعاله يتض  للباحث أن أفراد عينة الدراسة موافقون على 
, وهو متوسط ( 4700من  3749) مبتوسط عام درسة الثانوية من وجهة نظر الطالب االجتماعي يف امل

, وهي الفئة اليت تشِّي إىل خيار ( 8720إىل  3787من )يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماسي 
 . على أداة الدراسة" موافق"

موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة علـى واقـع  ويتض  للباحث من خالل النتائج املوضحة أعـاله أن هنـاك تفاوتـاً يف
الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية مـن وجهـة نظـر الطـالب, حيـث تراوحـت متوسـطات مـوافقتهم علـى 

وهــي  ,( 8736إىل  2794) واقــع الضــبط االجتمــاعي يف املدرســة الثانويــة مــن وجهــة نظــر الطــالب مــابني 
موافـق / موافـق ) فئـات املقيـاس اخلماسـي, واللتـني تشـِّيان إىل متوسطات تقع يف الفئتني الثالثة والرابعـة مـن 

ـــع الضـــبط , علـــى أداة الدراســـة( إىل حـــٍد مـــا  ـــة الدراســـة علـــى واق ممـــا يوضـــ  التفـــاوت يف موافقـــة أفـــراد عين
 .االجتماعي يف املدرسة الثانوية من وجهة نظر الطالب

ى عبـــارة واحـــدة مــــن واقـــع الضــــبط حيـــث يتضـــ  مــــن النتـــائج أن أفــــراد عينـــة الدراســـة موافقــــون بشـــدة علــــ
 :وهي( 8)االجتماعي يف املدرسة الثانوية من وجهة نظر الطالب واليت تتمثل يف رقم 

باملرتبـة " حترص املدرسة على غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس الطالب: "وهي( 8)جاءت العبارة رقم . 7
ويعـزو الباحـث هـذه , (4مـن  8736)خ من حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا مبتوسـط حسـا, األوىل

النتيجــة إىل أنا مـــن ضــمن أهـــداف املرحلـــة الثانويــة دعـــم العقيــدة اإلســـالمية حـــىت يتحقــق الـــوالء هلل وحـــده 
فالــدين هــو أقــوى وســائل , وتكــون األعمــال خالصــة لوجهــه تعــاىل ومســتقيمة يف كافــة جوانبهــا مــع شــرعه

والــيت أوضــحت ( م2003, جنـالء الزامــل)نتيجــة دراســة  وقــد اتفقـت هــذه النتيجــة مـع, الضـبط االجتمــاعي
بــأن مــن أهــم األســاليب الرتبويــة الوقائيــة األكثــر اســتخداماً مــن قبــل املعلمــات لتحقيــق الضــبط الصــفي هــو 

, الزامـل)كمـا اتفقـت هـذه النتيجـة مـع نتيجـة دراسـة , تنميـة الـوازع الـديين والقـيم اإلسـالمية لـدى الطالبـات
واتفقـت هـذه النتيجـة , بأن الدين ضرورة اجتماعية حتقق الضبط بني أفراد اجملتمعواليت أوضحت ( م2008

واليت أوضـحت بأنـه توجـد عالقـة قويـة موجبـة بـني تـدين الفـرد ( م2009, مكول وويلوخ)مع نتيجة دراسة 
 .والضبط الداخلي لديه

ــائج أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون علــى اثنــا عشــر  ــارة مــن واقــع الضــبط كمــا يتضــ  للباحــث مــن النت عب
, 70, 72, 73, 2)العبارات رقـم : االجتماعي يف املدرسة الثانوية من وجهة نظر الطالب واليت تتمثل يف

والــــيت مت ترتيبهــــا تنازليــــا حســــب موافقــــة أفــــراد عينــــة الدراســــة عليهــــا  ( 6, 78, 7, 76, 71, 74, 3, 1
 :كالتايل
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باملرتبـــة " لـــى طالهبـــا بأمهيــة طاعـــة والة أمـــر املســـلمنيتؤكــد املدرســـة ع: "وهـــي( 2)جــاءت العبـــارة رقـــم . 7
ويعـزو الباحـث هـذه , (4مـن  8779)مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا مبتوسـط حسـاخ , الثانية

النتيجة إىل أننا نعيش يف بلد إسالمي يعتمد يف حكمه وتعليمه علـى القـرآن الكـرمي والسـنة النبويـة والـيت ورد 
, فطاعـــة والة أمـــر املســلمني ُتســـهم يف حتقيــق الضـــبط االجتمـــاعي, والة أمـــر املســلمني فيهــا وجـــوب طاعــة

 .واالختالف معهم يؤد  إىل االحنرافات واجلرائم يف اجملتمع

باملرتبة " يهتم وكيل املدرسة بإبالغ ويل أمر الطالب عن سلوك ابنه: "وهي( 73)جاءت العبارة رقم . 2
ويعزو الباحث هذه , (4من  3790)ينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ من حيث موافقة أفراد ع, الثالثة

النتيجة إىل أنا من مهام وكيل املدرسة التواوصل بشكٍل فعال مع أولياء أمور الطالب إلبالغهم عن 
فتعديل , وخصووصاً عندما تصدر من الطالب سلوكيات غِّي مرغوب هبا يف املدرسة, سلوكيات أبنائهم
وقد اتفقت , توافقة مع معايِّي وقيم اجملتمع يُعد أمراً مهماً حنو حتقيق الضبط االجتماعيالسلوكيات غِّي امل

واليت أوضحت بأن إبالغ الوالدين مبمارسة ابنهم ( م2000, جنود شويات)هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
 .لسلوكيات خاطئة باملدرسة يساعد يف ردعه عن تكرار ذلك السلوك

باملرتبة " يهتم املرشد الطالخ مبساعدة الطالب يف حل مشكالهتم: "وهي( 72)جاءت العبارة رقم . 3
ويعزو الباحث هذه , (4من  3749)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ , الرابعة

 النتيجة إىل أنا من مهام املرشد الطالخ كسب ثقة الطالب والتقرب منهم ومعرفة العقبات اليت تواجههم
كما أنا من أهداف املرحلة الثانوية رعاية الشباب ومعاجلة مشكالهتم الفكرية واالنفعالية من , لتذليلها هلم

, منطلق إسالمي ومساعدهتم على اجتياز فرتة املراهقة بنجاح ومواجهة األفكار اهلدامة واالجتاهات املضللة
اليت أوضحت بأن للمرشد دور تربو  من و ( م2077, األفند )وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

 .خالل إعداد برامج إرشادية للطالب لتنمية مفهوم االنضباط الذايت لديهم

تعورد املدرسة طالهبا على وجوب احرتام نظام الدولة وعدم اخلروج : "وهي( 70)جاءت العبارة رقم . 8
ويعزو , (4من  3744)ا مبتوسط حساخ من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليه, باملرتبة اخلامسة" عنه

الباحث هذه النتيجة إىل أنا املدرسة لديها أنظمة ولوائ  تطبقها على الطالب يف داخل املدرسة مما يُهيأ 
, (أ  يف اجملتمع)الطالب بالتدريب والتعويد على وجوب احرتام األنظمة يف داخل املدرسة وخارجها 

تماعي الرمسية جلعل سلوكيات أفراد اجملتمع تتوافق مع املعايِّي املقبولة فاألنظمة تُعد من وسائل الضبط االج
 .يف اجملتمع

توجه املدرسة طالهبا على وجوب متسكهم بالقيم األخالقية يف داخل : "وهي( 1)جاءت العبارة رقم . 4
ط حساخ من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوس, باملرتبة اخلامسة مكرر" املدرسة وخارجها
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ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنا من أهداف املرحلة الثانوية تزويد الطالب باملفاهيم , (4من  3744)
والدفاع عنه واجلهاد يف , األساسية للثقافة اإلسالمية اليت جتعلهم معتزين باإلسالم قادرين على الدعوة إليه

ية فهم يتسلحون بصفاٍت محيدة تعينهم على اختيار كما أنا الطالب عندما يتحلون بالقيم األخالق, سبيله
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة , السلوك السو  مما يُساعد ذلك على حتقيق الضبط االجتماعي

واليت أوضحت بأن من أشكال الضبط املدرسي املستخدمة من قبل املعلمني ( م2008, سوسن بدر)
واليت ( م2003, جنالء الزامل)فقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كما ات, استخدام الشكل القيمي الديين

أوضحت بأن من أهم األساليب الرتبوية الوقائية األكثر استخداماً من قبل املعلمات لتحقيق الضبط 
 .الصفي هو تنمية الوازع الديين والقيم اإلسالمية لدى الطالبات

راسـة موافقـون إىل حـٍد مـا علـى سـبعة عبـارات مـن واقـع ويتض  للباحث أيضـاً مـن النتـائج أن أفـراد عينـة الد
, 77, 74)العبـارات رقـم : الضبط االجتماعي يف املدرسـة الثانويـة مـن وجهـة نظـر الطـالب والـيت تتمثـل يف

 :واليت مت ترتيبها تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها كالتايل( 4, 4, 20, 9, 79

تُزورد األنشطة املدرسية الطالب باملهارات الالزمة كحسن التعامل مع : "وهي( 74)جاءت العبارة رقم . 7
, (4من  3736)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ , باملرتبة الرابعة عشر" اآلخرين

مامها ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنا معظم األنشطة املدرسية تركز على اجلانب املعريف أكثر من اهت
وال تكسب الطالب , لذا فمعظم األنشطة املدرسية ال تغِّي االجتاهات عند الطالب, باجلانب املهار 

وقد اتفقت هذه , بقدر ما تكسب الطالب كماً من املعلومات واملعارف, املهارات الالزمة ملمارسة حرفة ما
درسية هلا دور حيو  من واليت أوضحت بأن األنشطة امل( م2007, وصديق)النتيجة مع نتيجة دراسة 

 . حيث إسهامها يف حتقيق الضبط االجتماعي ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة

" حَيرص املعلمون على التواجد بالفصل منذ بداية احلصة حىت هنايتها: "وهي( 77)جاءت العبارة رقم . 2
, (4من  3736)توسط حساخ من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مب, باملرتبة الرابعة عشر مكرر

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنا بعض املعلمني يعانون من كثرة نصاب احلصص مما يعيقهم عن اخلروج 
كما أنا بعض املعلمني قد يشغلون أنفسهم يف , من فصٍل ما ودخوٍل فصل آخر مع بدء احلصة الدراسية
وتواجد , ر دخوهلم للفصل مع بدء احلصة الدراسيةأحاديث جانبية مع معلمني آخرين مما ينتج عنه تأخ

والذ  ُيساعد يف حتقيق , املعلم يف الفصل منذ بداية احلصة حىت هنايتها يُسهم يف حتقيق الضبط الصفي
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة , ومنه إىل أن نصل إىل حتقيق الضبط االجتماعي, الضبط املدرسي

واليت أوضحت بأن من أهم األساليب الرتبوية الوقائية األكثر استخداماً ( م2003, جنالء الزامل)دراسة 
 .من قبل املعلمات لتحقيق الضبط الصفي هو حضور املعلمة إىل الصف يف الوقت احملدد
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تُبصرر املدرسة طالهبا بالطرق املناسبة الستخدام وسائل التواوصل : "وهي( 79)جاءت العبارة رقم . 3
 3729)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ , السادسة عشر باملرتبة" االجتماعي

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل ضعف تركيز املناهج الدراسية على توعية الطالب بكيفية , (4من 
مما جيعل بعض املدارس أن تلجأ إىل عقد ورش وبرامج , االستخدام األمثل لوسائل التواوصل االجتماعي

فوسائل التواوصل , ة للطالب لتبصِّيهم بكيفية االستخدام اآلمن لوسائل التواوصل االجتماعيتدريبي
وضار ملن يسيء , نافع ملن جييد استخدامها فيما يفيده, االجتماعي هلا سالح ذا حدين إما نافع أو ضار

وقد اتفقت , جملتمعاستخدامها مما جيعل منه شخصاً منحرفاً أو جمرماً يرتكب أفعااًل ختالف قيم ومعايِّي ا
واليت أوضحت بأن لوسائل اإلعالم دور سليب يف زيادة ( م2008, البشر )هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

 .العنف املدرسي من خالل متابعة الطالب ألفالم العنف

 باملرتبة" ُتكثر املدرسة من استخدام أسلوب التهديد والوعيد مع طالهبا: "وهي( 9)جاءت العبارة رقم . 8
ويعزو , (4من  3729)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ , السادسة عشر مكرر

الباحث هذه النتيجة إىل أناه وصدر قرار من وزارة التعليم بوجوب تعامل منسوخ املدرسة مع الطالب بالرفق 
فباللني ,  فرتة مضتومنع استخدام أسلوب التهديد والضرب مع الطالب كما كان موجود يف, والنص 

وقد اختلفت هذه , والرفق يف التعامل مع الطالب يتغِّي السلوك غِّي السو  عندهم إىل سلوك سو 
واليت أوضحت بأن من أكثر أشكال الضبط املدرسي ( م2008, سوسن بدر)النتيجة مع نتيجة دراسة 

 .املستخدم من قبل املعلمني مع الطالب هو الشكل القهر  التسلطي

للباحث من خالل النتائج املوضحة أعاله أنا أبرز واقع للضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية من  ويتض 
وتفسر , وجهة نظر الطالب يتمثل يف أنا املدرسة حترص على غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس الطالب

يتحقق الوالء هلل وحده  هذه النتيجة بأنا من ضمن أهداف املرحلة الثانوية دعم العقيدة اإلسالمية حىت
كما أنا من مصادر اشتقاق , وتكون األعمال خالصة لوجهه تعاىل ومستقيمة يف كافة جوانبها مع شرعه

ومتتاز بأهنا تكررم , فهي منهج شامل لإلنسان والكون واحلياة( العقيدة اإلسالمية)أهداف املرحلة الثانوية 
جتماعية واالقتصادية والسياسية جتعلها وصاحلة لكل زمان وقيمها وأسسها اال, اإلنسان بالعقل واإلرادة

 (.ملن يلتزم مبا فيه قواًل وعمالً )فالدين هو أقوى وأفضل وسائل الضبط االجتماعي , ومكان
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مــا وســائل الضــبط االجتمــاعي التــي تســتخدمها المدرســة الثانويــة مــع  :إجابــة الســؤال الثالــث 4 – 5
 رحلة الثانوية في إدارة تعليم منطقة الرياض؟الطالب من وجهة نظر معلمي الم

للتعرف على وسائل الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر املعلمـني مت حسـاب 
التكــرارات والنســب املئويـــة, واملتوســطات احلســـابية, واالحنرافــات املعياريـــة, والرتــب الســـتجابات أفــراد عينـــة 

ــارات حمــو , الدراســة ر وســائل الضــبط االجتمــاعي يف املدرســة الثانويــة مــع الطــالب مــن وجهــة نظــر علــى عب
 :املعلمني كما يلي
 التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة( 3 - 4)جدول رقم 

 املعلمني حول وسائل الضبط االجتماعي اليت تستخدمها املدرسة الثانوية مع الطالب
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 العبارة م
موافق 

 موافق بشدة
موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا  
املتوسط 
 احلساخ

االحنراف 
يب املعيار 

الرتت
 

9 

َيستدل منسوبوا المدرسة 

بالقرآن والسنة لدعم رأيهم 

في أهمية امتثال الطالب لقيم 

 .ومعايير المجتمع

 8 8 87 48 994 ت

4387 9318 9 
% 4834 8439 9334 934 934 

َيحرص المعلمون ليكونوا  8

 .قدوة حسنة لطالبهم
 4 7 84 43 34 ت

4398 9314 8 
% 4838 8438 9739 834 839 

99 
ب المعلم طالبه على  ُيدرِّ

االستئذان عند الرغبة في 

 .المشاركة بالدرس

 4 7 44 79 78 ت
8311 9313 8 

% 8439 8439 8839 834 834 

7 
َيستخدم المعلم دفتر الدرجات 

لرصد أفعال الطالب نحو 

 .الدرس

 4 1 48 78 49 ت
8331 9314 4 

% 8933 8434 8438 434 839 

98 

ُيحيل المعلم الطالب غير 

المنضبط في الفصل لوكيل 

المدرسة لتطبيق الئحة قواعد 

 .السلوك والمواظبة عليه

 7 4 44 34 44 ت

8331 9314 4 
% 8734 4838 8839 834 834 

4 
يبادر منسوبوا المدرسة إلى 

مساعدة الطالب في حل 

 .مشكالته

 4 99 47 77 49 ت
8331 9317 4 

% 8938 8337 8834 434 839 

98 

ُيناقش المعلم الطالب غير 

المنضبط في الفصل على 

انفراد باستخدام الموعظة 

 .الحسنة

 3 99 84 37 43 ت

8333 9398 7 
% 8139 4834 9339 434 439 
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 العبارة م
موافق 

 موافق بشدة
موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا  
املتوسط 
 احلساخ

االحنراف 
يب املعيار 

الرتت
 

99 
ُتشير المدرسة لطالبها 

بأهمية التمسك بعادات 

 .المجتمع

 7 99 44 71 47 ت
8334 9399 3 

% 8334 8137 8839 439 834 

يحضر المعلم إلى الفصل مع  1

 .بداية الحصة الدراسية
 4 1 49 48 48 ت

8338 9398 1 
% 8934 8939 8939 434 839 

94 

المعلم بالمرشد  َيستعين

الطالبي لحل مشكلة تكرار 

السلوكيات غير المرغوب 

 .بها عند بعض الطالب

 98 7 44 38 48 ت

8371 9394 99 
% 8438 4931 8838 834 439 

94 
ُتوجه المدرسة نشاطاتها نحو 

قيم احترام األنظمة والقوانين 

 .االجتماعية

 4 94 44 74 49 ت
8374 9311 99 

% 8439 8739 8339 339 839 

8 

َتستخدم المدرسة مع طالبها 

األسلوب الوقائي من الوقوع 

في المشكلة قبل األسلوب 

 .العالجي لها

 7 94 49 77 49 ت

8378 9398 98 
% 8439 8334 8439 339 834 

4 
يوضح المعلم لطالبه حقوقهم 

والواجبات المترتبة عليهم 

 .مع بداية كل فصل دراسي

 7 84 44 43 48 ت
8378 9394 98 

% 8933 8138 8837 9834 834 

َتحرص المدرسة على غرس  94

 .الضبط الذاتي لدى الطالب
 7 84 43 44 44 ت

8379 9399 94 
% 8339 8834 8439 9839 834 

91 
َتستخدم المدرسة محفزات 

مادية ومعنوية لتكريم الطالب 

 .ذوي السلوك الحسن

 99 87 49 49 41 ت
8344 9394 94 

% 8434 8937 8434 9834 434 
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 العبارة م
موافق 

 موافق بشدة
موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا  
املتوسط 
 احلساخ

االحنراف 
يب املعيار 

الرتت
 

3 
َيشغل المعلم أوقات فراغ 

الطالب بالتحدث عن بعض 

 .قضايا المجتمع

 3 88 79 43 49 ت
8349 9394 94 

% 8938 8138 8434 9939 439 

89 
َتحرص المدرسة على نشر 

ثقافة الحوار بين الطالب 

 .والمعلمين

 98 84 49 41 48 ت
8347 9394 97 

% 8939 8134 8937 9839 434 

ك المعلم طالبه في  4 ُيشرِّ

 .وضع القوانين الصفية
 3 84 44 47 48 ت

8344 9394 93 
% 8934 8334 8734 9339 439 

93 

َتستضيف المدرسة أساتذة 

مختصين في نشر ثقافة 

الضبط االجتماعي بين 

 .الطالب

 98 84 48 78 83 ت

8384 9399 91 
% 9439 8434 8434 9739 439 

97 
َتحرم المدرسة الطالب غير 

المنضبطين من المشاركة في 

 .فعاليات وأنشطة المدرسة

 98 44 77 48 88 ت
8399 9397 89 

% 9934 8934 8334 8834 439 

 4523 العام* المتوسط
 1522 االنحراف المعياري

 درجات 4املتوسط احلساخ من * 
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وسائل الضبط ائج املوضحة أعاله يتض  للباحث أن أفراد عينة الدراسة موافقون على من خالل النت
, ( 4700من  3718) مبتوسط عام  االجتماعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر املعلمني

 , وهي الفئة اليت( 8720إىل  3787من )وهو متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماسي 
 . على أداة الدراسة" موافق"تشِّي إىل خيار 

ويتض  للباحث من خالل النتائج املوضحة أعاله أن هناك تفاوتاً يف موافقة أفراد عينة الدراسة على وسائل 
الضــبط االجتمــاعي يف املدرســة الثانويــة مــع الطــالب مــن وجهــة نظــر املعلمــني, حيــث تراوحــت متوســطات 

) تماعي يف املدرسة الثانويـة مـع الطـالب مـن وجهـة نظـر املعلمـني مـابني موافقتهم على وسائل الضبط االج
وهي متوسطات تقع يف الفئات الثالثة والرابعة واخلامسة من فئات املقياس اخلماسي,  ,( 8721إىل  3770

ممــا يوضــ  التفــاوت يف , علــى أداة الدراســة( موافــق إىل حــٍد مــا / موافــق / موافــق بشــدة ) والــيت تشــِّي إىل 
افقة أفراد عينة الدراسـة علـى وسـائل الضـبط االجتمـاعي يف املدرسـة الثانويـة مـع الطـالب مـن وجهـة نظـر مو 

 .املعلمني

حيـــث يتضـــ  مـــن النتـــائج أن أفـــراد عينـــة الدراســـة موافقـــون بشـــدة علـــى عبـــارة واحـــدة مـــن وســـائل الضـــبط 
 :وهي( 7)تمثل يف رقم االجتماعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر املعلمني واليت ت

يســتدل منســوبوا املدرســة بــالقرآن والســنة لــدعم رأيهــم يف أمهيــة امتثــال : "وهــي( 7)جــاءت العبــارة رقــم . 7
مـن حيــث موافقـة أفـراد عينـة الدراســة عليهـا مبتوسـط حســاخ , باملرتبـة األوىل" الطـالب لقـيم ومعـايِّي اجملتمــع

نا التعليم السعود  يرتكز على مـا جـاء بـه القـرآن الكـرمي ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أ, (4من  8721)
كما أنا من ضمن أهداف املرحلة الثانوية تنمية قدرات الطالب واستعداداهتم الـيت تظهـر يف , والسنة النبوية

والــــدين مــــن أقــــوى وســــائل الضــــبط , مرحلــــة املراهقــــة وتوجيههــــا يف ضــــوء املفهــــوم العــــام للرتبيــــة اإلســــالمية
والـيت أوضـحت بـأن مـن ( م2003, جنـالء الزامـل)وقد اتفقـت هـذه النتيجـة مـع نتيجـة دراسـة , االجتماعي

أهم األساليب الرتبوية الوقائية األكثر استخداماً من قبل املعلمات لتحقيـق الضـبط الصـفي هـو تنميـة الـوازع 
( م2008, امــلالز )كمــا اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة , الــديين والقــيم اإلســالمية لــدى الطالبــات

واتفقـت هـذه النتيجـة مـع نتيجـة , واليت أوضحت بأن الدين ضرورة اجتماعية حتقق الضبط بني أفراد اجملتمـع
والــيت أوضـحت بأنــه توجــد عالقـة قويــة موجبـة بــني تـدين الفــرد والضــبط ( م2009, مكــول وويلـوخ)دراسـة 

 .الداخلي لديه

سـة موافقـون علـى سـبعة عشـر عبـارة مـن وسـائل الضـبط كما يتض  للباحث من النتـائج أن أفـراد عينـة الدرا
, 70, 2)العبارات رقم : االجتماعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر املعلمني واليت تتمثل يف
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والــــيت مت ترتيبهــــا تنازليــــا حســــب ( 4, 20, 4, 79, 76, 6, 3, 74, 78, 9, 77, 72, 8, 73, 1
 :كالتايل  موافقة أفراد عينة الدراسة عليها

مـن حيـث , باملرتبة الثانيـة" حيرص املعلمون ليكونوا قدوة حسنة لطالهبم: "وهي( 2)جاءت العبارة رقم . 7
ويعـــزو الباحـــث هـــذه النتيجـــة إىل أن , (4مـــن  8773)موافقـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة عليهـــا مبتوســـط حســـاخ 

فكلمـا كـان املعلـم , أثرهم بالنص  واإلرشادالطالب يـتأثرون مبعلميهم من خالل التقليد واحملاكاة أكثر من ت
وقـد اتفقـت هـذه النتيجـة , ذا قدوة حسنة فإن طالبه سيتأثرون به مما ينتج عن ذلـك انضـباطاً يف سـلوكياهتم

والــيت أوضــحت بــأنا مــن أهــم أســاليب ضــبط الســلوك األكثــر ( م2000, موضــي العــواد)مــع نتيجــة دراســة 
 .ام أسلوب القدوةاستخداماً من قبل املعلمات هو استخد

" يدرب املعلم طالبه على االستئذان عند الرغبة يف املشاركة بالدرس: "وهي( 70)جاءت العبارة رقم . 2
ويعزو الباحث , (4من  3799)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ , باملرتبة الثالثة

مما يساهم يف , جليدة ستصب  لديهم عادة يف املستقبلهذه النتيجة إىل أنا تعويد الطالب على السلوكيات ا
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة , إنتاج جيل يصدر عنه سلوكيات تتوافق مع املعايِّي املقبولة يف اجملتمع

واليت أوضحت بأن من أهم األساليب الرتبوية الوقائية األكثر استخداماً ( م2003, جنالء الزامل)دراسة 
ت لتحقيق الضبط الصفي هو تدريب الطالبات على االستئذان قبل اإلجابة برفع األياد  من قبل املعلما

 .وهبدوء

باملرتبة " يستخدم املعلم دفرت الدرجات لروصد أفعال الطالب حنو الدرس: "وهي( 1)جاءت العبارة رقم . 3
يعزو الباحث هذه و , (4من  3749)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ , الرابعة

النتيجة إىل أنا حتفيز الطالب املتميزين واحلسم على الطالب املخالفني للنظام يعني يف حتقيق الضبط 
والضبط املدرسي بدوره ُيسهم يف حتقيق , والضبط الصفي يساعد كثِّياً يف حتقيق الضبط املدرسي, الصفي

 .الضبط االجتماعي

ل املعلم الطالب غِّي املنضبط يف الفصل لوكيل املدرسة لتطبيق حُيي: "وهي( 73)جاءت العبارة رقم . 8
من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط , باملرتبة الرابعة مكرر" الئحة السلوك واملواظبة عليه

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنخه حينما يرى الطالب الذ  يصدر عنه أ  , (4من  3749)حساخ 
ب فيه بأنه يعاقب عليه باحلسم من درجات السلوك واملواظبة فإنه يف غالب األحيان لن سلوك غِّي مرغو 

 .مما يؤد  ذلك إىل املساعدة يف حتقيق الضبط االجتماعي, حياول تكراره مرًة أخرى

باملرتبة " يُبادر منسوبوا املدرسة إىل مساعدة الطالب يف حل مشكالهتم: "وهي( 8)جاءت العبارة رقم . 4
ويعزو الباحث , (4من  3749)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ , عة مكررالراب
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هذه النتيجة إىل أنا من أهداف املرحلة الثانوية رعاية الشباب ومعاجلة مشكالهتم الفكرية واالنفعالية من 
, اهلدامة واالجتاهات املضللة منطلق إسالمي ومساعدهتم على اجتياز فرتة املراهقة بنجاح ومواجهة األفكار

ناخ ( م2002, العجمي)وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
ُ
واليت أوضحت بأنه كلما كان امل

, نور علي)كما اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة , املدرسي إجيابياً قلا السلوك العدواين بني الطالب
أن تكون واعية بكل املشاكل اليت يعاين منها أفراد واليت أوضحت بأنه على مؤسسات اجملتمع ( م2006
 .اجملتمع

ويتضــ  للباحــث أيضــاً مــن النتـــائج أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون إىل حـــٍد مــا علــى عبــارتني مــن وســـائل 
العبـارات رقـم : الضبط االجتماعي يف املدرسـة الثانويـة مـع الطـالب مـن وجهـة نظـر املعلمـني والـيت تتمثـل يف

 :ليت مت ترتيبها تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها كالتايلوا( 71, 74)

تستضيف املدرسة أساتذة خمتصني يف نشر ثقافة الضبط االجتماعي : "وهي( 74)جاءت العبارة رقم . 7
من  3736)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ , باملرتبة التاسعة عشر" بني الطالب

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنا ضعف عالقة املدرسة مبؤسسات اجملتمع األخرى ومنها اجلامعات , (4
وقدموا أحباثاً جيدة , والذين ميلكون معلومات مفيدة للطالب, واليت هبا أساتذة خمتصني يف علم االجتماع

واليت ( م2000, آخرينلويس و )وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة , يف جمال الضبط االجتماعي
 .أوضحت بضرورة تعاون خمتلف أطراف اجملتمع ملنع العنف من خالل اجلهود الوقائية

حَترم املدرسة الطالب غِّي املنضبطني من املشاركة يف فعاليات وأنشطة : "وهي( 71)جاءت العبارة رقم . 2
, (4من  3770)مبتوسط حساخ  من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها, باملرتبة العشرون" املدرسة

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنا املدرسة ترى من حق مجيع الطالب املشاركة يف األنشطة والفعاليات 
 .والربامج اليت تعقد يف املدرسة مما هلا أثر بالغ يف نفوس الطالب ينعكس عليهم يف سلوكياهتم

أبرز وسائل الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية  ويتض  للباحث من خالل النتائج املوضحة أعاله أنا 
مع الطالب من وجهة نظر املعلمني يتمثل يف أنا منسوبوا املدرسة يستدلون بالقرآن والسنة لدعم رأيهم يف 

وتفسر هذه النتيجة بأنا التعليم يف اململكة العربية السعودية , أمهية امتثال الطالب لقيم ومعايِّي اجملتمع
كما أنا من ضمن أهداف املرحلة الثانوية تنمية قدرات , لى ما جاء به القرآن الكرمي والسنة النبويةيرتكز ع

ويُعد , الطالب واستعداداهتم اليت تظهر يف مرحلة املراهقة وتوجيهها يف ضوء املفهوم العام للرتبية اإلسالمية
ر اشتقاق أهداف املرحلة الثانوية كما أنا من مصاد, الدين من أقوى وأفضل وسيلة للضبط االجتماعي

, ومتتاز بأهنا تكررم اإلنسان بالعقل واإلرادة, فهي منهج شامل لإلنسان والكون واحلياة( العقيدة اإلسالمية)
 .وقيمها وأسسها االجتماعية واالقتصادية والسياسية جتعلها وصاحلة لكل زمان ومكان
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حد من تطبيق الضبط االجتماعي في المدرسة ما المعوقات التي ت :إجابة السؤال الرابع 3 – 5
 الثانوية مع الطالب من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في إدارة تعليم منطقة الرياض؟

للكشف عـن املعوقـات الـيت حتـد مـن تطبيـق الضـبط االجتمـاعي يف املدرسـة الثانويـة مـع الطـالب مـن وجهـة 
ــ نظــر املعلمــني ة, واملتوســطات احلســابية, واالحنرافــات املعياريــة, والرتــب مت حســاب التكــرارات والنســب املئوي

علــى عبــارات حمــور املعوقــات الــيت حتــد مــن تطبيــق الضــبط االجتمــاعي يف  ,الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة
 :وجاءت النتائج كما يف اجلدول ,املدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر املعلمني

 ب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينةالتكرارات والنس( 8 - 4)جدول رقم 
 املعلمني حول املعوقات اليت حتد من تطبيق الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب
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موافق 
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موافق 
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 حد ما
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 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا  
املتوسط 
 احلساخ

 فااالحنر 
يب املعيار 

الرتت
 

89 

إدمان استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي بشكٍل 

غير منضبط عند بعض 

 .الطالب

 9 8 84 47 998 ت

4381 9339 9 
% 4434 8334 9839 934 934 

 .كثرة عدد الطالب بالفصول 99
 8 8 88 49 998 ت

4384 9334 8 
% 4434 8434 9439 939 939 

91 
لسوء على تأثير رفقاء ا

انحراف بعض طالب 

 .المدرسة

 9 1 83 47 994 ت
4383 9319 8 

% 4838 8334 9439 434 934 

1 
كثرة األعباء اإلدارية المسندة 

إلى المعلم من إشراف ومناوبة 

 .وحصص انتظار مع التدريس

 9 1 88 49 997 ت
4384 9318 4 

% 4834 8439 9434 434 934 

8 
ألُسر في قلة اهتمام بعض ا

التفاعل مع المدرسة للوقوف 

 .على سلوكيات أبنائهم الطالب

 8 4 84 74 34 ت
4393 9334 4 

% 4834 8739 9734 839 939 

وجود حاالت تفكك أُسري عند  8

 .بعض الطالب
 9 4 49 79 38 ت

4394 9334 4 
% 4937 8438 8934 839 934 

4 
تنوع بيئات الطالب 

, القتصاديةوا, االجتماعية)

 (.والثقافية

 4 9 83 77 71 ت
4394 9333 7 

% 8137 8337 9139 934 839 

4 

اختالف مدى تمسك أُسر 

الطالب بالعادات والتقاليد 

واألعراف الموجودة 

 .بالمجتمع

 9 7 47 74 43 ت

4398 9333 3 
% 8438 8338 8834 834 934 
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9 

ضعف عالقة المدرسة 

تماعي بمؤسسات الضبط االج

األخرى كالشرطة والمحاكم 

 .والمساجد ونحوها

 4 7 44 79 78 ت

8311 9313 1 
% 8439 8434 8834 834 834 

افتقاد المدرسة لوجود  94

 .أخصائيين اجتماعيين
 4 98 48 47 39 ت

8311 9394 1 
% 4931 8333 8938 434 834 

تدني تطرق المناهج الدراسية  7

 .تماعيلمفهوم الضبط االج
 8 99 48 74 43 ت

8337 9314 99 
% 8139 8737 8439 434 934 

97 

قُصور التعاميم الرسمية 

الصادرة من وزارة التعليم في 

التطرق ألهمية ووسائل 

 .الضبط االجتماعي

 4 93 48 48 41 ت

8374 9397 98 
% 8131 8934 8434 139 839 

94 

ضعف استيعاب بعض 

لخصائص منسوبي المدرسة ل

العمرية لطالب المرحلة 

 .الثانوية

 9 94 78 49 47 ت

8341 9314 98 
% 8831 8934 8739 339 934 

4 

ضعف وعي بعض منسوبي 

المدرسة بمفهوم وأهمية 

الضبط االجتماعي ألفراد 

 .المجتمع

 8 89 41 74 48 ت

8343 9314 94 
% 8934 8738 8134 9934 939 

94 

رات بعض تدني مؤهالت ومها

دين الطالبيين في المرش

 المخالفين التعامل الطالب

 .واللوائح المدرسية لألنظمة

 3 84 47 44 44 ت

8343 9393 94 
% 8339 8739 8834 9739 439 
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يب املعيار 
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ضعف قدرة بعض المعلمين على  3

 .ضبط الفصل بالمدرسة
 4 84 44 41 48 ت

8344 9394 94 
% 8934 8134 8838 9834 839 

تداخل أدوار وكيل المدرسة  98

 .مع المرشد الطالبي
 4 44 48 44 81 ت

8384 9397 97 
% 9133 8334 8938 8734 839 

بمعالجة  اهتمام المدرسة قلة 98

 .مشكالت طالبها
 99 81 47 44 84 ت

8388 9394 93 
% 9737 8338 8333 9137 434 

93 
َتعسف إدارة المدرسة في 

اللوائح تطبيق األنظمة و

 .المدرسية على الطالب

 94 44 43 44 88 ت
8399 9388 91 

% 9433 8838 8434 8334 339 

تعدد االنتماءات المذهبية لدى  99

 .طالب المدرسة
 83 49 84 49 84 ت

8314 9388 89 
% 9738 8938 9338 8938 9439 

 4584 العام* المتوسط
 1564 االنحراف المعياري

 درجات 4احلساخ من  املتوسط* 
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املعوقات اليت حتد من من خالل النتائج املوضحة أعاله يتض  للباحث أن أفراد عينة الدراسة موافقون على 
 3743) مبتوسط عام  تطبيق الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر املعلمني

, ( 8720إىل  3787من )ن فئات املقياس اخلماسي , وهو متوسط يقع يف الفئة الرابعة م( 4700من 
 . على أداة الدراسة" موافق"وهي الفئة اليت تشِّي إىل خيار 

ويتضــ  للباحـــث مـــن خـــالل النتــائج املوضـــحة أعـــاله أن هنـــاك تفاوتـــاً يف موافقــة أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى 
, ع الطـالب مـن وجهـة نظـر املعلمـنياملعوقات اليت حتد من تطبيق الضـبط االجتمـاعي يف املدرسـة الثانويـة مـ

حيــث تراوحــت متوســطات مــوافقتهم علــى املعوقــات الــيت حتــد مــن تطبيــق الضــبط االجتمــاعي يف املدرســة 
وهي متوسطات تقـع يف الفئـات  ,( 8739إىل  2796) الثانوية مع الطالب من وجهة نظر املعلمني مابني 
موافــق إىل / موافــق / موافــق بشــدة ) ي, والــيت تشـِّي إىل الثالثـة والرابعــة واخلامســة مــن فئـات املقيــاس اخلماســ

ممـا يوضـ  التفـاوت يف موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة علـى املعوقـات الـيت حتـد مـن , على أداة الدراسـة( حٍد ما 
 .تطبيق الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر املعلمني

الدراسة موافقون بشدة على أربع عبـارات مـن املعوقـات الـيت حتـد مـن  حيث يتض  من النتائج أن أفراد عينة
والــيت تتمثــل يف رقــم , تطبيــق الضــبط االجتمــاعي يف املدرســة الثانويــة مــع الطــالب مــن وجهــة نظــر املعلمــني

 :واليت مت ترتيبها تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها كالتايل( 9, 79, 70, 20)

إدمان استخدام وسائل التواوصل االجتماعي بشكٍل غِّي منضـبط عنـد : "وهي( 20)رقم  جاءت العبارة. 7
, (4من  8739)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ , باملرتبة األوىل" بعض الطالب

اعات ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنا بعض الطالب يسيئون استخدام وسائل التواوصل االجتماعي بالسـ
مما قد يؤثر على احنراف سلوكياهتم وتعريضـهم للخطـر , املتتالية يف متابعة برامج وأفكار ضارة بالفرد واجملتمع

وقــد اتفقــت هــذه , يف ظـل عــدم املتابعــة والتوجيــه والنصـ  مــن األســرة واملدرســة ومؤسســات اجملتمـع األخــرى
عوامـل تـؤثر يف تقبـل األبنـاء ألسـاليب  والـيت أوضـحت بوجـود( م2002, السـامل)النتيجـة مـع نتيجـة دراسـة 

كما اتفقـت هـذه النتيجـة مـع نتيجـة دراسـة , الضبط  يف اأُلسر بشكل سليب كتنوع وسائل اإلعالم وما تبثه
والــيت أوضــحت بــأن لوســائل اإلعــالم دور ســليب يف زيــادة العنــف املدرســي مــن خــالل ( م2008, البشــر )

 .متابعة الطالب ألفالم العنف

مـن حيـث موافقـة أفـراد , باملرتبـة الثانيـة" كثـرة عـدد الطـالب بالفصـول: "وهي( 70)بارة رقم جاءت الع. 2
ويعــزو الباحـث هــذه النتيجــة إىل أناــه كلمــا قــلا عــدد , (4مــن  8734)عينـة الدراســة عليهــا مبتوســط حســاخ 

طــالب يف والعكــس وصــحي  فكلمــا زاد عــدد ال, الطــالب يف الفصــل زاد تبعــاً لــذلك قــوة الضــبط يف الفصــل
ممــا سيضــعف مــن قــوة الضــبط املدرســي يف إلــزام الطــالب , الفصــل قــلا تبعــاً لــذلك قــوة الضــبط يف الفصــل
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وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجـة , والذ  سينعكس على احنراف سلوكياهتم يف اجملتمع, باألنظمة واللوائ 
ـــة)تقريـــر  كـــان عـــدد الطـــالب أكـــرب يف   والـــيت أوضـــحت بأنـــه كلمـــا( م2003, العنـــف يف املـــدارس األمريكي

 .املدرسة ارتفعت نسبة وقوع حواد  العنف بني الطالب

, باملرتبـة الثالثـة" تأثِّي رفقاء السـوء علـى احنـراف بعـض طـالب املدرسـة: "وهي( 79)جاءت العبارة رقم . 3
جـة ويعـزو الباحـث هـذه النتي, (4مـن  8724)من حيث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا مبتوسـط حسـاخ 

والعكس وصـحي  إذا كـان قرينـه , فإذا كان قرينه وصاحلاً فإنه سيكون وصاحلاً مثله, إىل أنا الطالب يتأثر بقرينه
وقـد اتفقـت هـذه , فاسداً فإنه سيتأثر به ممـا ينـتج عنـه احنـراف يف السـلوكيات وإضـعاف الضـبط االجتمـاعي

حبة رفقاء السوء هلا تأثِّي سـليب علـى واليت أوضحت بأن مصا( م2008, البشر )النتيجة مع نتيجة دراسة 
 .الطالب

كثــرة األعبـاء اإلداريــة املسـندة إىل املعلــم مـن إشــراف ومناوبـة وحصــص : "وهـي( 9)جـاءت العبـارة رقــم . 8
مـن  8726)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ , باملرتبة الرابعة" انتظار مع التدريس

لنتيجة إىل أنا إشغال املعلم يف أكثر من عمل باملدرسة قد جيهد بدنه ونفسيته مما ويعزو الباحث هذه ا, (4
 .يضعف من قدرته على حتقيق الضبط االجتماعي

كما يتض  للباحث من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون على اثنـا عشـر عبـارة مـن املعوقـات الـيت حتـد 
: نويــة مــع الطــالب مــن وجهــة نظــر املعلمــني والــيت تتمثــل يفمــن تطبيــق الضــبط االجتمــاعي يف املدرســة الثا

والـيت مت ترتيبهـا تنازليـا حسـب موافقـة ( 4, 78, 6, 76, 71, 1, 74, 7, 4, 8, 3, 2)العبارات رقـم 
 :أفراد عينة الدراسة عليها كالتايل

على سـلوكيات  قلة اهتمام بعض اأُلسر يف التفاعل مع املدرسة للوقوف: "وهي( 2)جاءت العبارة رقم . 7
مـن  8774)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسـة عليهـا مبتوسـط حسـاخ , باملرتبة اخلامسة" أبنائهم الطالب

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنا بعض أولياء األمور ال يتجاوبون مع دعوة املدرسة هلم سواًء كان يف , (4
كمـا أنا بعـض أوليـاء أمـور الطـالب , ختـص أبنـائهماجتماع أوليـاء أمـور الطـالب أو عنـد وجـود مشـكلة مـا 

أمـا إذا كـان أبنــائهم متفـوقني دراسـياً فــإهنم ال , يـرى بـأنا الــذهاب للمدرسـة يكـون عنــد وجـود مشـكلة فقــط
واليت أوضحت بوجـود فجـوة ( م2002, السامل)وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ,  يسألون عنهم

كمـا اتفقـت هـذه , داخـل األسـرة والضـبط الرمسـي الـذ  تقـرره اجلهـات الرمسيـةبـني واقـع الضـبط غـِّي الرمسـي 
ـــار)النتيجـــة مـــع نتيجـــة دراســـة  ـــأن أهـــم دور للتنشـــئة األســـرية يف العنـــف ( م2004, الطي ـــيت أوضـــحت ب وال

 .املدرسي هو عدم اهتمام األسرة بالرتبية
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من , باملرتبة السادسة" طالبوجود حاالت تفكك أُسر  عند بعض ال: "وهي( 3)جاءت العبارة رقم . 2
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنا , (4من  8776)حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ 

الطالب الذ  يعيش يف أُسرة تتصف بانفصال األبوين عن بعضهما البعض تكون نفسيته وتصرفاته غِّي 
بأهنا مستقرة من حيث ترابط مجيع أفراد األسرة مع جيدة مقارنًة بالطالب الذ  يعيش يف أُسرة تتصف 

واليت أوضحت بأن استقرار ( م2003, جلوفر)وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة , بعضهم البعض
 .األسرة يساعد على استقرار أبنائهم الطالب

, باملرتبة السابعة" ةتنوع بيئات الطالب االجتماعية واالقتصادية والثقافي: "وهي( 8)جاءت العبارة رقم . 3
ويعزو الباحث هذه النتيجة , (4من  8778)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ 

يؤثر بشكل سليب على ( االجتماعية واالقتصادية والثقافية)إىل أنا اختالف طبقات األفراد يف اجملتمع 
ينتج عنه احنراف يف السلوك وضعف يف الضبط مما قد , متاسك أفراد اجملتمع وعلى انضباط سلوكياهتم

واليت أوضحت بأن مشكلة ( م2002, جلوفر)وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة , االجتماعي
العنف واجلرمية واملخدرات بني الطالب داخل وخارج املدرسة ال تنشأ من مصدر واحد وإمنا هي حصيلة 

, الصاعد )كما اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة , ثيةعدة أسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية وورا
واليت أوضحت بأن املنحرف فكرياً يقع حتت ظروف اجتماعية ومعيشية قاسية تقف وراء احنرافه ( م2072

 .عن جادة الصواب

اختالف مدى متسك أُسر الطالب بالعادات والتقاليد واألعراف : "وهي( 4)جاءت العبارة رقم . 8
من  8702)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ , باملرتبة الثامنة" جملتمعاملوجودة با

املتعلمة , احلضر والبدو: ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنا اأُلسر السعودية تنقسم وتتشعب إىل, (4
لقبائل السعودية باألعراف مما جيعل على سبيل املثال متسك بعض ا, املنفتحة واملنغلقة وحنو ذلك, واأُلمية

ويف املقابل جتد بعض القبائل قد ال تُلقي , يف اجملتمعات املدنية( القانون)قو  جداً لدرجة يواز  فيها قوة 
, مع أنا العادات والتقاليد واألعراف تُعد من وسائل الضبط االجتماعي غِّي الرمسية, بااًل ألعراف اجملتمع

واليت أوضحت بأن ممارسة األسرة للدور ( م2008, القريين)ة دراسة وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيج
 .اخلاص هبا واملرتبط بالضبط األسر  من شأنه أن خيفض من مظاهر سلوك العنف بني الطالب

ويتض  للباحث أيضاً من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون إىل حٍد ما على أربع عبارات من املعوقـات 
واليت تتمثل , يق الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر املعلمنياليت حتد من تطب

ــة الدراســة عليهــا  ( 77, 74, 72, 73)العبــارات رقــم : يف والــيت مت ترتيبهــا تنازليــا حســب موافقــة أفــراد عين
 :كالتايل
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, باملرتبة السابعة عشر" الختداخل أدوار وكيل املدرسة مع املرشد الط: "وهي( 73)جاءت العبارة رقم . 7
ويعزو الباحث هذه النتيجة , (4من  3734)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ 

, إىل أنا وزارة التعليم قد بيانت لكٍل من وكيل املدرسة واملرشد الطالخ مهامهما اليت ينبغي عليهما تأديتها
 .ر وإمنا عمل تكاملي وتعاوين من الطرفنيلذلك فإنه ال يوجد تداخل يف األدوا

من , باملرتبة الثامنة عشر" قلة اهتمام املدرسة مبعاجلة مشكلة طالهبا: "وهي( 72)جاءت العبارة رقم . 2
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنا , (4من  3733)حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ 

انوية رعاية الشباب ومعاجلة مشكالهتم الفكرية واالنفعالية من منطلق إسالمي من ضمن أهداف املرحلة الث
وقد اتفقت هذه , ومساعدهتم على اجتياز فرتة املراهقة بنجاح ومواجهة األفكار اهلدامة واالجتاهات املضللة

د واليت أوضحت بأن للمرشد دور تربو  من خالل إعدا( م2077, األفند )النتيجة مع نتيجة دراسة 
 .برامج إرشادية للطالب لتنمية مفهوم االنضباط الذايت لديهم

تعسف إدارة املدرسة يف تطبيق األنظمة واللوائ  املدرسية على : "وهي( 74)جاءت العبارة رقم . 3 
من  3777)من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ , باملرتبة التاسعة عشر" الطالب

هذه النتيجة إىل أنا إدارة املدرسة تسعى جاهدة لكسب حب وثقة الطالب مع  ويعزو الباحث, (4
وهو أحد القيم األخالقية اليت تساهم يف حتقيق , تطبيقها لألنظمة واللوائ  املدرسية على الطالب بالعدل

واليت أوضحت بأنه  ( م2077, األفند )وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة , الضبط االجتماعي
 .لما زاد أسلوب القسوة على الطالب زادت مظاهر العنف لديهمك

من , باملرتبة العشرون" تعدد االنتماءات املذهبية لدى طالب املدرسة: "وهي( 77)جاءت العبارة رقم . 8
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنا , (4من  2796)حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط حساخ 

ومن يتمسك بالدين قواًل , تمع السعود  جيمعهم دين واحد وهو الدين اإلسالمي احلنيفطالب اجمل
, السامل)وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة , وعماًل فقد حظي بأقوى وسيلة للضبط االجتماعي

 .واليت أوضحت بأن الضبط االجتماعي الديين يف اأُلسر السعودية يتميز بقوته( م2002

حث من خالل النتائج املوضحة أعاله أنا أبرز املعوقات اليت حتد من تطبيق الضبط االجتماعي ويتض  للبا
يف املدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر املعلمني يتمثل يف إدمان استخدام وسائل التواوصل 

عامل  وتفسر هذه النتيجة بأنا عاملنا يووصف بأنه, االجتماعي بشكٍل غِّي منضبط عند بعض الطالب
فبعض الطالب يسيئون استخدام وسائل التواوصل االجتماعي بالساعات املتتالية يف متابعة برامج , التقنية

مما قد يؤثر على احنراف سلوكياهتم وتعريضهم للخطر يف ظل عدم املتابعة , وأفكار ضارة بالفرد واجملتمع
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فيؤد  ذلك األمر إىل إضعاف الضبط , والتوجيه والنص  من األسرة واملدرسة ومؤسسات اجملتمع األخرى
 .االجتماعي
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 ملخص الدراسة وأهم نتائجها وتوصياتها ومقترحاتها: الفصل السادس

 .ملخص الدراسة – 7 – 6

 .أهم نتائج الدراسة - 2 – 6

 .تووصيات الدراسة - 3 – 6

 .مقرتحات الدراسة – 8 – 6
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 :ملخص الدراسة - 9 – 6

 :عنوان الدراسة

 ".تصور مقرتح"دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالهبا يف ضوء اخلربات العاملية 

 : أهداف الدراسة

دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالهبا يف التعرف على : اهلدف الرئيسي للدراسة هو
 :ذا اهلدف الرئيسي جمموعة من األهداف الفرعية وهيوينبثق من ه, ضوء اخلربات العاملية

 .الثانوية التعرف على أهم اخلربات العاملية الرائدة اليت تعزز من الضبط االجتماعي باملدرسة -7

واقع الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية من وجهة نظر طالب املرحلة اإلسهام يف التعرف على  -2
 .طقة الرياضالثانوية يف إدارة تعليم من

وسائل الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر معلمي املرحلة  التعرف على -3
 .الثانوية يف إدارة تعليم منطقة الرياض

الكشف عن املعوقات اليت حتد من تطبيق الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب من  -8
 .انوية يف إدارة تعليم منطقة الرياضوجهة نظر معلمي املرحلة الث

من , تصور مقرتح يدعم دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالهباالتووصل إىل  -4
 .وجهة نظر خرباء الرتبية يف كليات وأقسام الرتبية جبامعات اململكة العربية السعودية

 :منهج الدراسة

عن دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى حيث إن البحث احلايل يهدف إىل الكشف 
ونظراً ملا يوفره من , وملا يتميز به املنهج الووصفي املسحي من جمال رحب, طالهبا يف ضوء اخلربات العاملية

حيث مصدر املعلومات يف البحث الووصفي املسحي هو الواقع , مجع للمعلومات والبيانات بيسر وسهولة
 .الباحث يرى مالءمته ومناسبته لطبيعة البحث وأهدافهلذا فإن , نفسه
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 :مجتمع الدراسة
 :يتكون جمتمع الدراسة من

والبــالغ ( فصــلي –تعلــيم حكــومي )مجيــع معلمــي املرحلــة الثانويــة التــابعني إلدارة تعلــيم منطقــة الريــاض  - 7
 .معلماً  2684عددهم 

والبــالغ ( فصــلي –تعلــيم حكــومي )لــيم منطقــة الريــاض مجيــع طــالب املرحلــة الثانويــة التــابعني إلدارة تع – 2
 .طالباً  34747عددهم 

مجيـــع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف كليـــات وأقســـام الرتبيـــة جبامعـــات اململكـــة العربيـــة الســـعودية واملعنيـــني  – 3
 (.الضبط االجتماعي)بتدريس والبحث يف اجتماعيات الرتبية 

 :عينة الدراسة
 :تتكون عينة الدراسة من

فقد ( فصلي –تعليم حكومي )فيما يتعلق مبعلمي املرحلة الثانوية التابعني إلدارة تعليم منطقة الرياض  – 7
فكـان عـدد االسـتبانات املسـتخدمة يف التحليـل , طبقيـة عشـوائية سـتبانة علـيهم باسـتخدام عينـةمت تطبيق اال
 .من اجملتمع الكلي للدراسة%  4استبانة واليت تقدر بنسبة  200اإلحصائي 

فقد ( فصلي –تعليم حكومي )فيما يتعلق بطالب املرحلة الثانوية التابعني إلدارة تعليم منطقة الرياض  - 2
فكـان عـدد االسـتبانات , مت تطبيق االستبانة عليهم باستخدام عينة عنقودية نظراً لكثـرة عـدد أفـراد جمـتمعهم

 .من اجملتمع الكلي للدراسة%  4ة استبانة واليت تقدر بنسب 7898املستخدمة يف التحليل اإلحصائي 
 –أسـتاذ دكتـور )فيما يتعلق برباء الرتبيـة فقـد مت اختيـارهم بنـاًء علـى املسـتوى العلمـي يف جمـال الرتبيـة  – 3

الضــــبط )وتدريســــهم ملقــــرر اجتماعيــــات الرتبيــــة , ولتخصصــــهم يف جمــــال علــــم االجتمــــاع, (أســــتاذ مشــــارك
وســـهولة التواوصـــل مـــع الباحـــث , يف جمـــال الضـــبط االجتمـــاعيوعـــدد البحـــو  املنشـــورة هلـــم , (االجتمـــاعي

 .بشكل مباشر أو غِّي مباشر

 :أداة الدراسة
قام الباحث بعد االسـتفادة مـن اإلطـار النظـر  والدراسـات السـابقة يف اجملـال ذاتـه باسـتخدام ثـال  أدوات 

 (.دلفا , االستبانة, املراجع والوثائق: )للدراسة وهي
للبحــث فيهــا عــن اخلــربات العامليــة الرائــدة يف تعزيــز الضــبط االجتمــاعي لــدى طــالب املراجــع والوثــائق  - 7

 .املدرسة الثانوية
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والــيت كــان عنواهنــا األساســي عــن دور املدرســة الثانويــة يف تعزيــز الضــبط االجتمــاعي لــدى , االســتبانة - 2
الـيت هلـا , خاوصـة بـالطالب عبـارة 20و, عبارة خاوصة بـاملعلمني 80وتضم , طالهبا يف ضوء اخلربات العاملية

 (.ليكرت)عالقة بعنوان الدراسة حيث يتم كتابتها يف إجابات مغلقة ذات مقياس مخاسي 
( االستنتاجي)بأسلوبني املغلق  اتذة اجلامعات فتم استخدام أداة دلفا فيما يتعلق برباء الرتبية من أس - 3

ىل وصـورة املسـتقبل املرغـوب فيـه اسـتناداً علــى آراء للباحـث التووصـل إ انتتيحـ لتـانوال, (االسـتقرائي)واملفتـوح 
ـــى االستبصـــار  ـــني اخلـــربة يف موضـــوع اهتمـــام الدراســـة والقـــدرة عل عـــدد مـــن املتخصصـــني الـــذين جيمعـــون ب

 .واحلدس
 :أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي

جتماعي يف املدرسة الثانوية من أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على عبارة واحدة من واقع الضبط اال - أ
 :وهي, وجهة نظر الطالب

 .حَترص املدرسة على غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس الطالب - 7
أفــراد عينـــة الدراســـة موافقـــون بشـــدة علـــى عبــارة واحـــدة مـــن وســـائل الضـــبط االجتمـــاعي يف املدرســـة  - ب

 :وهي, الثانوية مع الطالب من وجهة نظر املعلمني
 .ل منسوبوا املدرسة بالقرآن والسنة لدعم رأيهم يف أمهية امتثال الطالب لقيم ومعايِّي اجملتمعَيستد - 7
ـــارات مـــن املعوقـــات الـــيت حتـــد مـــن تطبيـــق الضـــبط  - ج أفـــراد عينـــة الدراســـة موافقـــون بشـــدة علـــى أربـــع عب

 :وأمهها, االجتماعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر املعلمني
 .استخدام وسائل التواوصل االجتماعي بشكٍل غِّي منضبط عند بعض الطالب إدمان – 7

 .َكثرة عدد الطالب بالفصول  - 2
 .تَأثِّي رفقاء السوء على احنراف بعض طالب املدرسة - 3

 :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي
لدعم , الشرطة واملرور وغِّيمهاتنسيق وزارة التعليم مع اجلهات املختصة باحلفاظ على أمن اجملتمع ك – 7

من خالل عقد ورش عمل تثقيفية للطالب , قيق الضبط االجتماعي بني الطالباملدارس الثانوية يف حت
والتواجد عند بوابة خروج الطالب من املدرسة اليت تعاين من ضعف يف , بأمهية أمن الوطن واحلفاظ عليه

والذ  , للسالمة املدرسية VIOSماد مشروع فيوس اعتكما هو معمول به يف دولة هولندا من , الضبط
 .طالبنشر التوعية األمنية لدى العلى  يركز
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للتأكـــد مـــن , العمـــل علـــى إعـــادة النظـــر يف املنـــاهج الدراســـية الـــيت تُقـــدم للطـــالب يف املدرســـة الثانويـــة – 2
ة مـن جتربـة دولـة ومـن ذلـك اإلسـتفاد, بتضمينها ملواضيع من شـأهنا تعزيـز الضـبط االجتمـاعي لـدى الطـال

بالتـدرج مــن املـدارس األقـل ضــبطاً إىل , يف املـدارس( الرتبيـة األمنيــة)اإلمـارات العربيـة املتحـدة بتــدريس مقـرر 
 .الووصول جلميع مدارس املمملكة العربية السعودية

ى سلوكيات للوقوف عل, تفعيل جمالس اآلباء مبا ال يقل عن مرتني يف الفصل الدراسي الواحد - 3
لتوثيق عالقة األسرة باملدرسة كما هو معمول به يف دولة سويسرا من إتفاق , ى أبنائهم الطالبومستو 

 .جهود األسرة واملدرسة على تنشئة الطالب على احرتام املعايِّي والثقافة السائدة باجملتمع

كانت فكرية   تكثيف جهود وزارة التعليم حلل املشكالت اليت تواجه الطالب يف املدرسة الثانوية سواءً  – 8
فال , من خالل إقامة مركز يُعىن بالتوعية الفكرية للطالب واملعلمني معاً , م نفسية أم اجتماعية أم اقتصاديةأ

 .يطغى جانب على آخر

من % 30كما هو معمول به يف دولة السويد من ووصول ميزانية التعليم إىل , رفع ميزاينة وزارة التعليم – 4
 .املتطور املبين على أسس علمية وصحيحة أفضل وسيلة للدفاع عن الوطن فالتعليم, ميزانية الدولة

فاملعلم القدوة له تأثِّي إجياخ على سلوكيات , من تدريب وإكتساب مهارات االهتمام بوضع املعلمني – 6
 كما هو معمول به يف دولة سنغافورة من الرتكيز على املعلمني لتنمية قدراهتم ومهاراهتم الفنية, طالبه

يصبحوا أكثر قدرة على أداء عمهلم حبرفية ويرشدوا ويوجهوا الطالب إىل الطريق الصحي  الذ  يتوافق ل
 .مع نظام الدولة

 :أهم نتائج الدراسة – 7 – 6

ما واقع الضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية من وجهة نظر طالب المرحلة  :إجابة السؤال الثاني
 لرياض؟الثانوية في إدارة تعليم منطقة ا

أفـراد عينــة الدراســة موافقــون بشــدة علـى عبــارة واحــدة مــن واقــع الضـبط االجتمــاعي يف املدرســة الثانويــة مــن 
 :واليت تتمثل يف, وجهة نظر الطالب

 .حترص املدرسة على غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس الطالب - 7

الجتماعي يف املدرسة الثانوية مـن وجهـة وأفراد عينة الدراسة موافقون على اثنا عشر عبارة من واقع الضبط ا
 :واليت تتمثل يف, نظر الطالب

 .تؤكد املدرسة على طالهبا بأمهية طاعة والة أمر املسلمني - 7
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 .َيهتم وكيل املدرسة بإبالغ ويل أمر الطالب عن سلوك ابنه - 2

 . َيهتم املرشد الطالخ مبساعدة الطالب يف حل مشكالهتم - 3

 .رسة طالهبا على وجوب احرتام نظام الدولة وعدم اخلروج عنهتُعورد املد - 8

 .ُتوجه املدرسة طالهبا على وجوب متسكهم بالقيم األخالقية يف داخل املدرسة وخارجها - 4

وأفراد عينة الدراسة موافقون إىل حٍد ما على سبعة عبارات من واقع الضـبط االجتمـاعي يف املدرسـة الثانويـة 
 :واليت تتمثل يف, من وجهة نظر الطالب

 . تُزورد األنشطة املدرسية الطالب باملهارات الالزمة كحسن التعامل مع اآلخرين - 7

 . حَيرص املعلمون على التواجد بالفصل منذ بداية احلصة حىت هنايتها - 2

 . تُبصرر املدرسة طالهبا بالطرق املناسبة الستخدام وسائل التواوصل االجتماعي - 3

 .درسة من استخدام أسلوب التهديد والوعيد مع طالهباُتكثر امل - 8

ما وسائل الضبط االجتماعي التي تستخدمها المدرسة الثانوية مع الطالب من  :إجابة السؤال الثالث
 وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في إدارة تعليم منطقة الرياض؟

ل الضـبط االجتمـاعي يف املدرسـة الثانويـة مـع أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على عبـارة واحـدة مـن وسـائ
 :واليت تتمثل يف, الطالب من وجهة نظر املعلمني

 .َيستدل منسوبوا املدرسة بالقرآن والسنة لدعم رأيهم يف أمهية امتثال الطالب لقيم ومعايِّي اجملتمع - 7

يف املدرسـة الثانويـة مـع وأفراد عينة الدراسة موافقـون علـى سـبعة عشـر عبـارة مـن وسـائل الضـبط االجتمـاعي 
 :واليت تتمثل يف, الطالب من وجهة نظر املعلمني

 .حَيرص املعلمون ليكونوا قدوة حسنة لطالهبم - 7

 .يُدرب املعلم طالبه على االستئذان عند الرغبة يف املشاركة بالدرس - 2

 .َيستخدم املعلم دفرت الدرجات لروصد أفعال الطالب حنو الدرس - 3

 .علم الطالب غِّي املنضبط يف الفصل لوكيل املدرسة لتطبيق الئحة السلوك واملواظبة عليهحُييل امل - 8

 .يُبادر منسوبوا املدرسة إىل مساعدة الطالب يف حل مشكالهتم - 4
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وأفراد عينة الدراسة موافقون إىل حٍد ما على عبارتني من وسائل الضبط االجتمـاعي يف املدرسـة الثانويـة مـع 
 :واليت تتمثل يف, نظر املعلمني الطالب من وجهة

 . َتستضيف املدرسة أساتذة خمتصني يف نشر ثقافة الضبط االجتماعي بني الطالب - 7

 .حَترم املدرسة الطالب غِّي املنضبطني من املشاركة يف فعاليات وأنشطة املدرسة - 2

لمدرسة الثانوية مع ما المعوقات التي تحد من تطبيق الضبط االجتماعي في ا :إجابة السؤال الرابع
 الطالب من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في إدارة تعليم منطقة الرياض؟

أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على أربع عبارات من املعوقات اليت حتد من تطبيق الضبط االجتماعي يف 
 :واليت تتمثل يف, املدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر املعلمني

 .ِإدمان استخدام وسائل التواوصل االجتماعي بشكٍل غِّي منضبط عند بعض الطالب - 7

 .َكثرة عدد الطالب بالفصول  - 2

 .تَأثِّي رفقاء السوء على احنراف بعض طالب املدرسة - 3

 .كثرة األعباء اإلدارية املسندة إىل املعلم من إشراف ومناوبة وحصص انتظار مع التدريس  - 8

سة موافقون على اثنـا عشـر عبـارة مـن املعوقـات الـيت حتـد مـن تطبيـق الضـبط االجتمـاعي يف وأفراد عينة الدرا
 :واليت تتمثل يف, املدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر املعلمني

 .ِقلة اهتمام بعض اأُلسر يف التفاعل مع املدرسة للوقوف على سلوكيات أبنائهم الطالب - 7

 .د بعض الطالبوجود حاالت تفكك أُسر  عن - 2

 .تنوع بيئات الطالب االجتماعية واالقتصادية والثقافية - 3

 .اختالف مدى متسك أُسر الطالب بالعادات والتقاليد واألعراف املوجودة باجملتمع - 8

وأفـــراد عينـــة الدراســـة موافقـــون إىل حـــٍد مـــا علـــى أربـــع عبـــارات مـــن املعوقـــات الـــيت حتـــد مـــن تطبيـــق الضـــبط 
 :واليت تتمثل يف, درسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر املعلمنياالجتماعي يف امل

 .َتداخل أدوار وكيل املدرسة مع املرشد الطالخ - 7

 .ِقلة اهتمام املدرسة مبعاجلة مشكلة طالهبا - 2
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 . َتعسف إدارة املدرسة يف تطبيق األنظمة واللوائ  املدرسية على الطالب - 3  

 .هبية لدى طالب املدرسةَتعدد االنتماءات املذ - 8

 :توصيات الدراسة - 4 – 6

يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة عن دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالهبا يف ضوء 
 :فإن الدراسة تووصي مبا يلي, اخلربات العاملية

 :لين في وزارة لتعليمؤو على مستوى المس –أ 

 :ر يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب من خالل ما يليدو  للمسؤولني يف وزارة التعليم

لدعم , تنسيق وزارة التعليم مع اجلهات املختصة باحلفاظ على أمن اجملتمع كالشرطة واملرور وغِّيمها – 7
من خالل عقد ورش عمل تثقيفية للطالب , قيق الضبط االجتماعي بني الطالباملدارس الثانوية يف حت
والتواجد عند بوابة خروج الطالب من املدرسة اليت تعاين من ضعف يف , واحلفاظ عليهبأمهية أمن الوطن 

 .الضبط

واليت يكون من مهامها , إجياد إدارة مستحدثة يف وزارة التعليم مبسمى إدارة الضبط االجتماعي – 2
وغرس , علمنياالجتماعي بني الطالب وامل هبدف نشر ثقافة الضبط, تكوين جلان يف إدارات تعليم املناطق

  .يضمن امتثاهلم للمعايِّي املقبولة يف اجملتمعلديهم مبا الضبط الداخلي 

من خالل زيادة عدد الفصول يف املدرسة , العمل على تقليص عدد الطالب يف داخل الصفوف -3
سهولة درسة وإلدارة امل نيي يتسىن للمعلملك, أو بزيادة عدد املدارس الثانوية يف املناطق التعليمية, الثانوية

 .ضبط الطالب

حبيث ال تكون مقتصرة على تطوير  ,وجيه اإلشرايف للمدارس الثانويةاالهتمام بتحسني أساليب الت – 8
ه واليت قد تؤثر إحتياجاتقضايا اجملتمع و بل ميتد أثرها إىل النظر يف , أداء املعلم يف منهجه الدراسي فقط

قد أساليب التوجيه اإلشرايف ف, رمية عند بعض الشبابواجلذلك مشكليت اإلحنراف  منو , على التعليم
يف احلفاظ على أمن لضبط االجتماعي ا أمهيةعن والطالب إقامة برامج تدريبية للمعلمني تساهم يف 

 .واستقرار اجملتمع

للتأكد من , العمل على إعادة النظر يف املناهج الدراسية اليت تُقدم للطالب يف املدرسة الثانوية – 4
ومن ذلك اإلستفادة من جتربة دولة , بنها ملواضيع من شأهنا تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالتضمي
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ج من املدارس األقل ضبطاً إىل بالتدر , يف املدارس( بية األمنيةالرت )اإلمارات العربية املتحدة بتدريس مقرر 
 .الووصول جلميع مدارس املمملكة العربية السعودية

التعليم حلل املشكالت اليت تواجه الطالب يف املدرسة الثانوية سواًء كانت فكرية تكثيف جهود وزارة  – 6
فال , ة الفكرية للطالب واملعلمني معاً من خالل إقامة مركز يُعىن بالتوعي, م نفسية أم اجتماعية أم اقتصاديةأ

 .يطغى جانب على آخر

من خالل , ؤهلني بشكٍل جيد تربوياً وعلمياً حرص وزارة التعليم على تزويد املدارس الثانوية مبعلمني م – 1
وتكون مهمتها عمل مقابلة ( وخمتص يف علم النفس, وقائد مدرسة, معلم خربة)عقد جلنة مكونة من 

فاملعلم القدوة , شخصية لكل شخص يتقدم للتعليم للحكم على وضعه هل يصل  بأن يكون معلماً أم ال
 .والعكس وصحي  ,سيؤثر يف سلوكياهتم بشكٍل إجياخ لطالبه

قق نسبة عالية من الضبط االهتمام بتوفِّي حوافز ومكافآت تشجيعية للمدارس الثانوية اليت حت  - 4
وحبيث , من خالل اإلعالن عن مسابقة املدارس املتميزة يف الضبط مع بداية كل فصل دراسي, لطالهبا

من أهم عوامل النجاح يف  فالتحفيز, ةيكون التكرمي مع هناية الفصل الدراسي على مستوى املنطقة التعليمي
 .أماكن العمل

مراعاة وزارة التعليم بأن يكون مجيع املرشدين الطالبيني يف املدارس الثانوية من ذو  التخصص يف  – 9
 .وحل املشكالت اليت تواجه الطالب ,علم النفس والذ  يؤهلهم لعمل اإلرشاد الطالخ

ي يسعون إىل استثمار وقت وقدرات الطالب يف املدارس االهتمام بتعيني رائد  نشاط مدرس – 70
من خالل اختيار معلمني ذو  الكفاءة يف النشاط املدرسي بصرف , مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة الثانوية

 .النظر عن ختصص املعلم

نة فيكون لكل س, لطالباوضبط  هيضمن ُحسن توجيتزويد عدد الوكالء يف املدارس الثانوية مبا  – 77
وللصف الثالث , (وكيل)وللصف الثاين الثانو  , (وكيل)فللصف األول ثانو  , دراسية وكيل خمتص هبم

 (.وكيل)ثانو  

على أساس الكفاءة يف العمل وليس من أجل سد العجز يف , ن انتقاء قادة املدارس الثانويةُحس – 72
 .على وجود قائد ناج فاملدرسة املنضبطة يف سلوكيات طالهبا ومعلميها دليل , املدارس
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 :األخرى ضبط االجتماعيعلى مستوى مؤسسات ال –ب 

 :دور يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب من خالل ما يلي ملؤسسات الضبط االجتماعي األخرى

بشكل إجياخ على  مما ينعكس أثر ذلك, مع املدرسة بأمهية تواوصله ويل أمر الطالب أن يعي – 7
 .املدرسةيف  نهبإسلوكيات 

على حب النظام واالنضباط وجتنب السلوكيات املخالفة  تربية أبنائهمأولياء أمور الطالب  أن حُيسن – 2
 .لقيم ومعايِّي اجملتمع

, رص اأُلسر على متابعة وتوجيه أبنائهم الطالب حني استخدامهم لوسائل التواوصل االجتماعيأن حت – 3
 .راً مفيداً وليس ضاهلا حبيث يكون استخدامهم 

تلفة لربامج موجهة ومستمرة خموسائل إعالم وزارة الثقافة واإلعالم مبا تتضمنه من ضرورة تبين  – 8
وتعميق االجتاه اإلجياخ حنو أمهية وجود الضبط االجتماعي , بأسلوب هادف وبناء لزيادة الوعي االجتماعي

 .يف اجملتمع

تبيني خماطر األفكار الفاسدة  بأمهيةاملساجد  طباءخلوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد توجيه  – 4
مما نتج عنها ظهور التطرف والغلو واإلرهاب , واليت هتدف إىل زعزعة أمن واستقرار الوطن, يف وقتنا احلايل
 . والتكفِّي وغِّيها

, البللط لرياضية حبيث تكون متنوعة وجاذبةبأنشطة األندية ااهليئة العامة للرياضة  ضرورة اهتمام -6
 .الستغالل أوقات فراغهم فيما ينفعهم

 :على مستوى المدارس الثانوية –ج 

 :دور يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب من خالل ما يليالثانوية مدرسة لل

 .غرس احرتام األنظمة واللوائ  املدرسية يف نفوس الطالب – 7

 .إىل اجملتمع اخلارجياحلرص على انتقال الضبط عند الطالب من داخل املدرسة  – 2

واليت من شأهنا دعم وتعزيز , توثيق عالقة املدرسة مبؤسسات الضبط االجتماعي األخرى كالشرطة – 3
 .الضبط االجتماعي

للوقوف على سلوكيات , تفعيل جمالس اآلباء مبا ال يقل عن مرتني يف الفصل الدراسي الواحد – 8
 .ومستوى أبنائهم الطالب
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 . الب باستخدام أسلوب احلوار والتشاور بداًل عن استخدام أسلوب الفرض والسيطرةالتعامل مع الط – 4

 .تشجيع ومكافأة التصرفات اجليدة اليت تصدر عن الطالب – 6

 .من األقل قوة إىل األعلى قوة, التدرج يف استخدام العقاب مع الطالب املخالفني ألنظمة املدرسة – 1

 .ة بوضع القوانني الصفيةمساح املعلم لطالبه يف املشارك -4

 .إشراك املعلمني يف برامج تدريبية هتدف إىل حتقيق الضبط االجتماعي – 9

توجيه رائد النشاط املدرسي بضرورة استغالل مواهب وإمكانيات الطالب يف عمل أنشطة هتدف  – 70
 .إىل ضبط سلوكياهتم

ب بتنويع مصادر الووصول إليه للتعرف مراعاة املرشد الطالخ الختالف الفروق الفردية بني الطال – 77
 .على احتياجات الطالب واملشكالت اليت تواجههم

تفعيل وكيل املدرسة لالئحة السلوك واملواظبة مع سلوكيات الطالب بشكٍل منتظم ومستمر من  – 72
 .بداية السنة الدراسية حىت هنايتها يساعد على ترسيخ األنظمة املدرسية يف نفوس الطالب

 .يني املدرسة لطالهبا مدى خطورة فكر  التطرف واإلرهاب على اجملتمعتب – 73

 .ضرورة تبصِّي طالب املدرسة بالطرق املناسبة الستخدام وسائل التواوصل االجتماعي – 78

 .واحلذر من مصاحبة رفيق السوء, مناوصحة الطالب بضرورة مصاحبة الرفيق الصاحل – 74

 :على مستوى قائد المدرسة الثانوية -د 

 :دور يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب من خالل ما يليالثانوية لقائد املدرسة 

واأُلسر وأجهزة األمن واملكتبات العامة من جانب , بني مدرسته من جانب, تفعيل الشراكة اجملتمعية -7
 .آخر

قضايا العصر تكوين فريق عمل يتكون من جمموعة من املعلمني والطالب املتميزين ملناقشة بعض  -2
 .ووضع حلول مقرتحة هلا ليتم رفعها للجهات املختصة هبا

, لتكرمي الطالب املتميزين يف السلوك واملواظبة, متابعة سلوك ومواظبة الطالب بني الفرتة واألخرى -3
 . ووضع خط عالجية مع الوكيل واملرشد الطالخ للطالب املقصرين يف السلوك واملواظبة
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واليت قد تعزز من تفعيل الضبط االجتماعي لدى , ات وجتارب املدارس األخرىاالستفادة من خرب  -8
 .طالب املدرسة

إدراج إقامة برامج تدريبية للطالب عن مفهوم الضبط االجتماعي وأمهيته يف خطة عمل قائد املدرسة  -4
 .السنوية

عرفة مدى حتقق تسهيل مهمة الباحثني يف عمل دراسات وأحبا  على طالب ومعلمي املدرسة مل -6
 .الضبط االجتماعي لدى الطالب

, التقيد بأنظمة ولوائ  وزارة التعليم يف التعامل مع الطالب ومنسوخ املدرسة عند اختاذ القرارات -1
 .واالبتعاد عن احلكم االرجتايل

الب من أثر الـتأكيد على املعلمني بأنا أثر الضبط اإلجياخ كالثناء واجلوائز أبقى وأقوى يف نفوس الط -4
 .الضبط السليب كالتوبيخ والعقوبة

من طالب نسوخ املدرسة إقفال الدوام يعطي إشارة ملحضور قائد املدرسة مبكراً إىل املدرسة قبل  -9
 .بأمهية احرتام النظام وحب العملومعلمني وإداريني 

ة وإمنا تعين استخدام قيادة املدرسة ال تعين استخدام السلطة والقوة مع الطالب ومنسوخ املدرس -70
 .من طالب ومعلمني وإداريني ملنسوخ املدرسةلنص  والتوجيه واملساعدة ا

 :على مستوى وكيل المدرسة الثانوية -هـ 

 :دور يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب من خالل ما يليالثانوية املدرسة  وكيلل

ونوع العقاب , الدراسية بأنظمة ولوائ  املدرسة إشعار طالب املدرسة وأولياء أمورهم مع بداية السنة -7
 .املتخذ يف حال جتاوز هذه األنظمة واللوائ 

 .تطبيق قواعد السلوك واملواظبة الصادرة من وزارة التعليم على مجيع الطالب -2

 .حسم درجات من الطالب املخالفني لقواعد السلوك واملواظبة وإشعارهم بذلك -3

 .ولياء أمور الطالب وإشعارهم مبستوى أبنائهم الدراسي والسلوكيالتواوصل املستمر مع أ -8

التنسيق مع املرشد الطالخ ليحال إليه الطالب الذين لديهم تكرار يف املخالفات السلوكية للعمل على  -4
 .معاجلتها
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ة االستفادة من بعض املعلمني الذين لديهم شخصية مؤثرة على الطالب حلل بعض املخالفات الدراسي -6
 .والسلوكية عند بعض الطالب املخالفني

االستفادة من بعض الطالب ذو  الشخصيات احملبوبة لدى الطالب لتوعية زمالءهم بأمهية احرتام  -1
 .النظام واللوائ 

مع طلب عذر هلذا الغياب لتاليف حسم , وإشعار أولياء أمورهم بذلك, حصر أمساء الطالب الغائبني -4
 .الدرجات من املواظبة

مع , وإشعار أولياء أمورهم بذلك, حصر أمساء الطالب املتأخرين يف الصباح عن احلضور للمدرسة -9
 .طلب إحضار عذر هلذا التأخر الصباحي لتاليف حسم الدرجات من املواظبة

, التواوصل مع اجلهات األمنية يف حال وجود خمالفات سلوكية تستدعي ذلك كاستخدام األسلحة -70
 .وحنو ذلك, وتعاطي املخدرات, ينتج عنها أضرار جسدية واملشاجرات اليت

 :على مستوى المرشد الطالبي في المدرسة الثانوية –و 

 :دور يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب من خالل ما يليالثانوية املدرسة  لمرشد الطالخ يفل

ومساعدته , الفقر وحنومهاحصر أمساء الطالب الذين لديهم مشكالت اجتماعية كالتفكك األسر  و  -7
 .يف جتاوز هذه الظروف

ملراعاة , تزويد املعلمني بأمساء الطالب الذين لديهم مشكالت وصحية كالسكر وفقر الدم وحنومها -2
 .وضعهم الصحي عند طلبهم لالستئذان

هاب التقرب والتودد من الطالب إلجياد جو مليء باحلب واحلنان مما يساعد الطالب على التجرؤ للذ -3
 .إىل املرشد الطالخ حلل املشكالت اليت تواجههم

 .توثيق العالقة بويل أمر الطالب وإخباره أواًل بأول بوضع ابنه الدراسي والسلوكي -8

االهتمام بعقد جملس اآلباء ألكثر من مرة يف السنة الدراسية الواحدة لتعزيز عالقة ويل أمر الطالب  -4
 .ابنه الطالب باملدرسة مما يعود بالفائدة على

ومدى تأثِّي , وكيفية تنظيم الوقت, غرس الثقة بالنفس: إقامة برامج تدريبية تثقيفية للطالب هتدف إىل -6
 .وغِّيها من الربامج البناءة, ومعرفة أمهية احلفاظ على النظام, رفقاء السوء

 .التواوصل اجليد مع املعلمني وأخذ مالحظاهتم عن الطالب يف االعتبار -1
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 .واوصل اجليد مع وكيل املدرسة لوضع حل لتكرار املخالفات السلوكية عند بعض الطالبالت -4

 .وحثهم على احلفاظ على مستوى التميز, تكرمي الطالب املتميزين دراسياً وسلوكياً  -9

وحثهم على إكمال هذا , تكرمي الطالب الذين حتسن أداؤهم الدراسي والسلوكي مع مرور الوقت -70
 .التحسني

 .املرور على الفصول والتأكيد على الطالب بأن باب املرشد الطالخ مفتوح جلميع الطالب -77

 :على مستوى رائد النشاط الطالبي بالمدرسة الثانوية –ز 

 :دور يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب من خالل ما يليالثانوية املدرسة ب لرائد النشاط الطالخ

 .ة العمل السنوية لرائد النشاط الطالخ لتفعيلها مع طالب املدرسةيف خط" الضبط"إدراج قيمة  -7

كتنفيذ نشاط اليوم الوطين للملكة , إقامة أنشطة تعزز من حب الوطن واالنتماء إليه والدفاع عنه -2
 .العربية السعودية بشكٍل فعال

ن ممارستها أثناء عقد اجتماع خاص مع طالب املدرسة ألخذ رأيهم يف نوعية األنشطة اليت يفضلو  -3
 .السنة الدراسية مما يزيد من دافعيتهم للتفاعل معها

مما يشغل طاقاهتم , تنويع األنشطة الطالبية حبيث تتناسب مع قدرات وإمكانيات مجيع طالب املدرسة -8
 .فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة

وحماربة , ونبذ العصبية القبيلة, كتعزيز احلوار, واهب الطالب يف عمل أنشطة وطنية هادفةماستغالل  -4
 .اإلرهاب

, االستفادة من املسرح املدرسي لعمل مشاهد مؤثرة تعزز من الضبط االجتماعي لدى الطالب -6
 .وحنو ذلك, وعدم قطع إشارة املرور, وااللتزام بالنظام والقانون, كاحرتام رأ  اآلخرين

سة من خالل املسابقات الثقافية وتعليق الصور تفعيل نشر ثقافة الضبط االجتماعي بني طالب املدر  -1
 .والعبارات على اجلدران واملطويات وحنو ذلك

التنسيق مع وكيل املدرسة واملرشد الطالخ واملعلمني ألخذ أمساء الطالب الذين لديهم مشكالت  -4
 .سلوكية وأخالقية إلشراكهم يف فعاليات وأنشطة تغِّي من سلوكياهتم إىل األفضل
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زيارات ميدانية مع املدارس األخرى للوقوف على أفكار وأنشطة جديدة تثر  جانب تعزيز  تبادل -9
 .الضبط االجتماعي لدى الطالب

إقامة زيارات ميدانية ألهم مؤسسات الضبط االجتماعي كالشرطة واحملاكم وهيئة األمر باملعروف  -70
 . اجملتمعملعرفة دورهم يف تعزيز الضبط االجتماعي يف, والنهي عن املنكر

 :على مستوى المعلم في المدرسة الثانوية –ح 

 :دور يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب من خالل ما يليالثانوية املدرسة  لمعلم يفل

من خالل ممارسته جملموعة من الطرق اإلجيابية واليت تقود الطالب , أن يستخدم املعلم الضبط اإلجياخ -7
, وشهادات الشكر والتقدير, الثناء: )مثل, عايِّي والقيم املقبولة اجتماعياً وتشجعهم على التمسك بامل

 (.والتصفيق له, واالبتسامة, واجلائزة

أن يستخدم املعلم الضبط السليب من خالل إيقاعه مبجموعة من الطرق السلبية على الطالب الذين  -2
وإرسال الطالب لوكيل , والتوبيخ, درجاتحسم ال: )مثل, خيرجون على القيم واملعايِّي املقبولة اجتماعياً 

 (.وحرمانه من الفطور مع زمالئه يف الساحة, وإبالغ ويل األمر بتقصِّي ابنه الطالب, املدرسة ليتم حماسبته

من خالل متسكه بتعاليم الدين الصحيحة قواًل وفعاًل فيصب  يف أعني , أن يكون املعلم قدوة احلسنة -3
 .الطالب منوذجاً يُقتدى به

واليت سيكون هلا أثراً اجيابياً يف تكوين الضبط الداخلي , غرس القيم األخالقية يف نفوس الطالب -8
 .لديهم

والذ  سيحقق , مما يساعد على وجود تفاعل مثمر بني املعلم وطالبه, مبادلة الطالب االحرتام واحلب -4
 .مستقباًل تأثر الطالب باملعلم يف حتقيق الضبط االجتماعي

ألن احلوار يؤد  إىل حتقيق الضبط , واالمتناع عن أسلوب اإللقاء, مال أسلوب احلواراستع -6
 .االجتماعي والتقليل من ارتكاب اجلرائم

فالدميقراطية حترتم عقول الطالب مما جيعلهم , استعمال األسلوب الدميقراطي بداًل عن أسلوب التسلط -1
 .يتقبلون الرأ  األوصل  ألمن واستقرار اجملتمع

إن -مما يساعد املعلم على معاجلة بعض االحنرافات عند الطالب , بناء الثقة املتبادلة بني املعلم وطالبه -4
 .-وجدت
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كاستفادة الطالب من وسائل التواوصل االجتماعي , تعزيز التغِّيات االجتماعية اإلجيابية لدى الطالب -9
 .املتعددة يف نشر ثقافة حب الوطن ووجوب الدفاع عنه

كنشر الشائعات من خالل الواتس , د التغِّيات االجتماعية السلبية لدى الطالب وحتصينهم منهانق -70
 .أب مما قد يؤد  إىل إحدا  خلل يف أمن الوطن

 .بني الطالب كطريقة وقائية من الوقوع يف اجلرمية( مفهومه وأمهيته: الضبط االجتماعي)نشر ثقافة  -77

 .ألن الطالب يتعلم السلوك اخللقي من معلمه, ن أ  فعٍل قبي واالبتعاد ع, فعل كل ما هو حسن -72

 .مما يساعد على حتقيق الضبط الداخلي لديهم, تنمية الوازع الديين لدى الطالب -73

كطريقة وقائية ملنع , إبراز كل ما يرتتب على االحنراف من األضرار الصحية واالجتماعية واالقتصادية -78
 .حدو  االحنراف

من خالل تأثرهم جبماعة , الطالب بأساليب اخلداع واإليقاع يف الرذائل اليت قد تُنصب هلمتبصِّي  -74
 .الرفاق غِّي السوية

مما يؤد  إىل إضعاف , حتصني الطالب من األفكار اهلدامة والشائعات املغرضة لزعزعة األمن بالوطن -76
 .الضبط االجتماعي وارتفاع حمصلة اجلرائم

كما يف , فهو املعلم األول للبشرية, وسلم  قدوٍة للبشر هو حممد وصلى اهلل عليهالتأكيد على أن خِّي -71
 (.سورة القلم, 8آية . )}َوإِناَك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ { :قوله تبارك وتعاىل

أن يعترب املعلم بأن نشر القيم واآلداب وتربية الطالب هي رسالة املعلم األساسية مبا حيقق وصالح  -74
 .اجملتمع

أن يتجنب املعلم ضرب وشتم وحتقِّي الطالب ملا هلا من التأثِّي السليب على نفوس الطالب والذ   -79
 .سينعكس على مدى تأثرهم مبعلمهم يف عدم حتقيق الضبط االجتماعي

 .التأكيد على ضرورة أن يتحول الضبط املدرسي عند الطالب إىل ضبط اجتماعي خارج املدرسة -20

ن يكون لدى الطالب ضبطاً داخلياً من خالل التمسك بالدين والقيم قبل أن توضي  مدى أمهية أ -27
 .يكون لديهم ضبطاً خارجياً من خالل خوفهم من األنظمة واللوائ 
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 :مقترحات الدراسة - 3 – 6

 :يقرتح الباحث إجراء الدراسات التالية

جتمـــاعي لـــدى طالهبـــا يف ضـــوء إجـــراء دراســـات مماثلـــة عـــن دور املدرســـة الثانويـــة يف تعزيـــز الضـــبط اال -7
 .إلجراء املقارنة مع نتائج هذه الدراسة, يف مناطق تعليمية أخرى, اخلربات العاملية

إجـــراء دراســـات مماثلـــة عـــن دور املدرســـة الثانويـــة يف تعزيـــز الضـــبط االجتمـــاعي لـــدى طالهبـــا يف ضـــوء  -2
 .قارنة مع نتائج هذه الدراسةإلجراء امل, على مستوى املدارس الثانوية للبنات, اخلربات العاملية

إجراء دراسات عـن دور األسـرة يف تعزيـز الضـبط االجتمـاعي لـدى أبنائهـا الطـالب يف ضـوء التجـارب  - 3
 .العاملية

إجراء دراسات عـن دور مجاعـة الرفـاق يف تعزيـز الضـبط االجتمـاعي لـدى الطـالب يف ضـوء النظريـات  - 8
 .الرتبوية

ل التواوصــل االجتمــاعي يف تعزيــز الضــبط االجتمــاعي لــدى الطــالب يف إجــراء دراســات عــن دور وســائ - 4
 .ضوء القضايا املعاوصرة

إجـــراء دراســـات عـــن دور املســـجد يف تعزيـــز الضـــبط االجتمـــاعي لـــدى مجاعـــة احلـــي يف ضـــوء جتـــارب  - 6
 .البلدان اإلسالمية
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هتدف الدراسة احلالية إىل التووصل لتصور مقرتح عن دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى 
ة من قطف مثار الدراسات املاضية مع التصور املقرتح نابع وكتابة, الطالب يف ضوء اخلربات العاملية

لتصور ل لذا فقد اعتمد الباحث يف كتابته, للووصول إىل تصور وضع جديد عن املستقبلالدراسات احلاضرة 
نتائج الدراسة مت بناؤها بعد احلصول على ( استنتاجية)على أداة دلفا  بأسلوب استمارات مغلقة  املقرتح
باإلضافة إىل أداة دلفا  بأسلوب استمارات مفتوحة , من عينة املعلمني والطالب إليهاتووصل مت اليت 
ويرتك للخبِّي الرتبو  حرية , يتم فيها توجيه سؤال مباشر للخبِّي الرتبو  عن عنوان الدراسة( استقرائية)

ع كدعامة وركيزة ضع الباحث التصور املقرتح يف الفصل السابومن خالل نتائج األداتني و , اإلدالء بتصوره
الطالب يف ضوء دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى )هلذه الدراسة احلالية اسية أس

 (.اخلربات العاملية

 :تعريف التصور المقترح 9 - 2

ختطيط مستقبلي مبين على نتائج فعليه ميدانية من خالل أدوات " يُعرف زين الدين التصور املقرتح بأنه
. م2073. زين الدين) ."كمية أو كيفية لبناء اطار فكر  عام يتبناه فئات الباحثني أو الرتبويني منهجية
 (.6ص 

 :أهداف التصور المقترح 7 - 2

دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب يف ضوء )دعم وتقوية الدراسة احلالية  -أ 
 "(.تصور مقرتح"اخلربات العاملية 

التووصل إىل رؤية علمية ُمتفق عليها من ِقَبل خرباء الرتبية يف جامعات اململكة العربية السعودية  -ب 
 (.الضبط االجتماعي)واملعنيني بتدريس والبحث يف اجتماعيات الرتبية 

احلصول على معلومات متتاز باملصداقية بناًء على املعلومات الرتاكمية من اجلوالت املختلفة اليت  –ج 
 .عليها خرباء الرتبية يف جامعات اململكة العربية السعوديةجييب 

 :منطلقات وركائز التصور المقترح 4 - 2

 .دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالبمعرفة  –أ 

 .مع الطالب واقع الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية الوقوف على –ب 

 .اعي يف املدرسة الثانوية مع الطالبوسائل الضبط االجتممعرفة  –ج 
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 .املعوقات اليت حتد من تطبيق الضبط االجتماعي يف املدرسة الثانوية مع الطالب الكشف عن –د 

 :بل وإجراءات التصور المقترحسُ  3 - 2

حلة وخالل هذه املر , يوماً فعلياً  84قرابة ( أداة دلفا )تطلب اإلعداد لألداة املستخدمة يف التصور املقرتح 
 :الزمنية قام الباحث مبا يلي

لكتابة عبارات أداة دلفا  ذات  ستبانات املعلمني والطالباالستفادة من نتائج التحليل اإلحصائي ال -أ 
 (.االستنتاجية)االستمارات املغلقة 

لكتابة أسئلة ( الضبط االجتماعي)البحث واإلطالع يف كتب ودراسات علمية تناولت موضوع  –ب 
 (.االستقرائية)  ذات االستمارات املفتوحة ألداة دلفا

حتديد خرباء الرتبية املشاركني يف اإلجابة عن أداة دلفا  بناًء التدريس والبحث يف اجتماعيات الرتبية  –ج 
 (.الضبط االجتماعي)

 .توضي  أهداف الدراسة احلالية خلرباء الرتبية املشاركني يف اإلجابة عن أداة دلفا  -د 

واستالمها من خرباء , قف زمين على شكل جدول ومواعيد لتسليم أداة دلفا  خلرباء الرتبيةحتديد س –هـ 
 .وتفريغها إلكمال بناء اجلوالت الثال  يف أداة دلفا , الرتبية بعد اإلجابة عليها

ة يف أدا% 40واليت ستكون بنسبة , حتديد النسبة املئوية املقبولة باإلمجاع يف إجابات خرباء الرتبية –و 
اجلولة )يف أداة دلفا   %90وبنسبة , (اجلولة الثانية)يف أداة دلفا  % 44وبنسبة , (اجلولة األوىل)دلفا  
, رباء يف درجة األولويةبضرب عدد اخل)وذلك عن طريق حساب املتوسط احلساخ لكل عبارة , (الثالثة

بقسمة )ب النسبة املئوية لكل عبارة ومن ف حسا, (على العدد اإلمجايل خلرباء الرتبية الناتج جمموعوقسمة 
 (.700× املتوسط احلساخ للعبارة على عدد درجة أولوية العبارة 

التووصل إىل تصور مقرتح متفق عليه بنسبة عالية من ِقبل خرباء الرتبية املشاركني يف اإلجابة عن أداة  –ز 
 .دلفا 

 :الجوانب التي يشتمل عليها التصور المقترح 5 - 2

 :التحضير مرحلة –أ 

 . وتشمل هذه املرحلة حتديد مجيع احتياجات الباحث لكتابة التصور املقرتح
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 :مرحلة التخطيط –ب 

 .وتشمل هذه املرحلة وضع الباحث خلطة عمل لكيفية تنفيذ التصور املقرتح من البداية حىت النهاية

 :مرحلة التنفيذ –ج 

 .وحتليلها, ومجعها, الهتا الثال  على خرباء الرتبيةوتشمل هذه املرحلة توزيع الباحث ألداة دلفا  يف جو 

 :مرحلة النتائج –د 

 .وتشمل هذه املرحلة تووصل الباحث إىل خالوصة اتفاق خرباء الرتبية لكتابة التصور املقرتح للدراسة احلالية

 :متطلبات تطبيق التصور المقترح 6 - 2

ية السعودية واملعنيني بتدريس والبحث يف خرباء الرتبية يف جامعات اململكة العربالتعامل مع  –أ 
 (.الضبط االجتماعي)اجتماعيات الرتبية 

 .األخذ برأ  ومشورة الدكتور املشرف على الدراسة – ب

كيفية كتابة التصور كتب ودراسات تناولت  عتماد على جهد الباحث بعد القراءة والبحث يف  اال – ج
 .املقرتح

ومن ف , اء الرتبية يف جامعات اململكة العربية السعودية لإلجابة عليهاإرساهلا خلرب تصميم أداة دلفا  و  – د
 .يف جوالهتا الثال وتفريغها حتليلها استعادهتا و 

 :آليات تنفيذ التصور المقترح 2 - 2

 :طريقتني مهاباستخدام  مت بناء التصور املقرتح باالعتماد على أداة دلفا 

 (:االستنتاجية)ستمارات المغلقة أداة دلفاي ذات االآلية تنفيذ : أوالً 

 .لالستفادة من نتائجها, ستبانات املعلمني والطالبعمل حتليل إحصائي ال –أ 

 .تصميم أداة دلفا  بناًء على نتائج الدراسة احلالية –ب 

البحث عن خرباء للرتبية يف جامعات اململكة العربية السعودية يتناسبون مع عنوان الدراسة احلالية  –ج 
كما يف امللحق رقم " )االستنتاجية"ق معهم يف اإلجابة عن أداة دلفا  ذات االستمارات املغلقة سيللتن
1.) 
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 (4كما يف امللحق رقم )خلرباء الرتبية لإلجابة عليها ( اجلولة األوىل)ا  إرسال أداة دلف –د 

حبيث يتم إبقاء , ل حتليل هلامن خرباء الرتبية بعد اإلجابة عليها وعم( اجلولة األوىل)مجع أداة دلفا   -هـ 
 %.40العبارات اليت نالت اتفاق بني خرباء الرتبية بنسبة 

كما يف " )تغذية راجعة"الرتبية مرة ثانية لإلجابة عليها وإرساهلا خلرباء ( اجلولة الثانية)بناء أداة دلفا   –و 
 (.9امللحق رقم 

حبيث يتم إبقاء , بعد اإلجابة عليها وعمل حتليل هلا من خرباء الرتبية( اجلولة الثانية)مجع أداة دلفا   -ز 
 %.44العبارات اليت نالت اتفاق بني خرباء الرتبية بنسبة 

كما يف " )تغذية راجعة"الرتبية مرة ثالثة لإلجابة عليها وإرساهلا خلرباء ( اجلولة الثالثة)بناء أداة دلفا   –ح 
 (70امللحق رقم 

حبيث يتم إبقاء , من خرباء الرتبية بعد اإلجابة عليها وعمل حتليل هلا( الثةاجلولة الث)مجع أداة دلفا   -ط 
 %.90العبارات اليت نالت اتفاق بني خرباء الرتبية بنسبة 

 .التصور املقرتح للدراسة احلالية باالعتماد على ما مت االتفاق عليه من ِقبل خرباء الرتبية كتابة  –  

 (:االستقرائية)االستمارات المفتوحة  أداة دلفاي ذاتآلية تنفيذ : ثانياً 

 .بكتابة أسئلة مباشرة للخبِّي الرتبو  عن عنوان الدراسة احلاليةتصميم أداة دلفا   -أ 

البحث عن خرباء للرتبية يف جامعات اململكة العربية السعودية يتناسبون مع عنوان الدراسة احلالية  -ب 
كما يف امللحق رقم " )االستقرائية"االستمارات املفتوحة ق معهم يف اإلجابة عن أداة دلفا  ذات للتنسي
1.) 

 (77كما يف امللحق رقم )خلرباء الرتبية لإلجابة عليها ( اجلولة األوىل)ا  إرسال أداة دلف -ج 

وتفريغ إجاباهتم يف مجيع األسئلة  .من خرباء الرتبية بعد اإلجابة عليها( اجلولة األوىل)مجع أداة دلفا   -د 
 (.اجلولة الثانية)هلم يف أداة دلفا   املرفقة

لرؤية إجابات خرباء الرتبية باإلمجاع على  مرة ثانية  لكل خبِّي تربو ( اجلولة الثانية)أداة دلفا  إرسال  -هـ 
 (.72كما يف امللحق رقم " )تغذية راجعة"كل سؤال 

وتفريغ إجاباهتم يف مجيع األسئلة  .اعليه من خرباء الرتبية بعد التعليق( اجلولة الثانية)مجع أداة دلفا   -و 
 (.اجلولة الثالثة)املرفقة هلم يف أداة دلفا  
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لرؤية إجابات خرباء الرتبية باإلمجاع على   لكل خبِّي تربو  مرة ثالثة( اجلولة الثالثة)إرسال أداة دلفا   -ز 
 (.73كما يف امللحق رقم " )تغذية راجعة"كل سؤال 

 .عليها من خرباء الرتبية بعد التعليق( لثالثةاجلولة ا)مجع أداة دلفا   -ح 

 .التصور املقرتح للدراسة احلالية باالعتماد على ما مت االتفاق عليه من ِقبل خرباء الرتبية كتابة -ط 

 :التصور المقترح واجهتالمعوقات التي  8 – 2

الضبط )ات الرتبية قضاء وقت كبِّي يف البحث عن خرباء تربية معنيني بتدريس والبحث يف اجتماعي –أ 
 (.االجتماعي

 .وحنو ذلك شغاهلم يف التدريس واللجان واالجتماعاتل مع خرباء الرتبية نظراً لكثرة انوصعوبة التواوص –ب 

 .اعتذار بعض خرباء الرتبية عن اإلجابة على أداة دلفا  ألسباهبم اخلاوصة –ج 

 .فا  يف اجلولة الثانية والثالثةاعتذار بعض خرباء الرتبية عن إكمال اإلجابة على أداة دل –د 

 .طول فرتة الوقت املصاحبة جلوالت أداة دلفا  الثال  – هـ 

مما جيعل الباحث يبذل جهداً , اساهتم السابقةتشابه أسلوب الباحثني الذين كتبوا يف أداة دلفا  يف در  – و
 . أكرب يف سيبل متيز تصوره املقرتح عن غِّيه من الباحثني

 :التصور المقترحالتي واجهت وقات معللحلول  1 - 2

من خالل زيارة , تكثيف جهد الباحث يف البحث عن خرباء تربية يتناسبون مع الدراسة احلالية –أ 
للووصول إىل أكرب عدد ممكن من خرباء , اجلامعات واالستفادة من الزمالء وتقنية املعلومات وحنو ذلك

 (.الضبط االجتماعي)الرتبية عنيني بتدريس والبحث يف اجتماعيات الرتبية امل

 .متابعة أداة دلفا  املعطاة خلرباء الرتبية بشكٍل شخصي من أجل تقليل مدة االنتظار –ب 

 .الرجوع إىل كتب ورسائل علمية كتبت يف التصور املقرتح حملاولة االستفادة منها –ج 

 .اليت تواجه الباحث االستفادة من علم وخربة املشرف على الدراسة احلالية لتذليل الصعاب –د 
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 :التصور المقترح التي توصلت إليه الدراسة الحالية 91 – 2
التصور المقترح الذي توصلت إليه الدراسة الحالية من أداة دلفاي ذات االستمارات المغلقة / أوالً 

ها  مرتبة بناًء على نتائج تحليل المتوسط الحسابي والنسبة المئوية التي تحصلت علي( االستنتاجية)
 :كما يلي( األخيرة)كل عبارة في الجولة الثالثة 

 :واقع الضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية مع الطالب يتحدد فيما يلي - 7

 .غرس املدرسة يف طالهبا احرتام األنظمة واللوائ  املدرسية -أ 

 .غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس الطالبباملدرسة  قيام -ب 

 .الهبا على وجوب متسكهم بالقيم األخالقية يف داخل املدرسة وخارجهاطله املدرسة يوجت -ج 

 .ع املدرسة السلوكيات اجليدة اليت تصدر عن الطالبيشجت -د 

 .املرشد الطالخ مبساعدة الطالب يف حل مشكالهتم اهتمام -هـ 

 .وكيل املدرسة بإبالغ ويل أمر الطالب عن سلوك ابنه اهتمام -و 

 .نفوس الطالب حب الوطن واالنتماء إليهبث املدرسة يف  -ز 

 .املدرسة على طالهبا بأمهية طاعة والة أمر املسلمني تأكيد -ح 

 .املدرسة لطالهبا مدى خطورة الفكر اإلرهاخ على اجملتمع إبراز -ط 

 .املدرسة طالهبا على وجوب احرتام نظام الدولة وعدم اخلروج عنه ودتُع -  

 .نص  وتوجيه الطالبحرص قائد املدرسة على  -ك 

 :وسائل الضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية مع الطالب تتحدد فيما يلي - 4

 .يكونوا قدوة حسنة لطالهبمأن حرص املعلمون  -أ 

 .  املعلم لطالبه حقوقهم والواجبات املرتتبة عليهم مع بداية كل فصل دراسييوضت -ب 

 .الطالببعض  شكلة السلوكيات غِّي املرغوب هبا عنداملعلم باملرشد الطالخ حلل م استعانة -ج 

 .لطالب غِّي املنضبط يف الفصل على انفراد باستخدام املوعظة احلسنةلاملعلم  ةناقشم -د 
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لدعم رأيهم يف أمهية امتثال الطالب لقيم النبوية والسنة الكرمي منسوبو املدرسة بالقرآن  لستدالا -هـ 
 .اجملتمع

من تطبيق الضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية مع الطالب تتحدد فيما  المعوقات التي تحد - 3
 :يلي

 .تأثِّي رفقاء السوء على احنراف بعض طالب املدرسة -أ 

 .كثرة األعباء اإلدارية املسندة إىل املعلم من إشراف ومناوبة وحصص انتظار مع التدريس -ب 

 .للوقوف على سلوكيات أبنائهم الطالب قلة اهتمام بعض اأُلسر يف التفاعل مع املدرسة -ج 

 .كثرة عدد الطالب بالفصول -د 

 .وجود حاالت تفكك أُسر  عند بعض الطالب -ه 

الطالب املخالفني لألنظمة واللوائ  مع تدين مؤهالت ومهارات بعض املرشدين الطالبيني يف التعامل  -و 
 .املدرسية

 .لعمرية لطالب املرحلة الثانويةضعف استيعاب بعض منسوخ املدرسة للخصائص ا -ز 

 .قلة اهتمام املدرسة مبعاجلة مشكالت طالهبا -ح 

 .ضعف وعي بعض منسوخ املدرسة مبفهوم وأمهية الضبط االجتماعي ألفراد اجملتمع -ط 

التصور المقترح الذي توصلت إليه الدراسة الحالية من أداة دلفاي ذات االستمارات المفتوحة / ثانياً 
 :كما يلي( األخيرة)بعد الجولة الثالثة ( ئيةاالستقرا)

طالب المدرسة الثانوية يتحدد  ىدور المعلم كقدوة حسنة في تعزيز الضبط االجتماعي لد – 9
 :فيما يلي

 .حتلي املعلم بالقيم األخالقية واالجتماعية قواًل وعمالً  -أ 

 .ةاحرتام املعلم لذاته ولغِّيه من منسوخ املدرس -ب 

 .ملعلم يف أداء رسالته الرتبوية والتعليميةاخالص ا -ج 

 .اوصل املعلم مع طالبه والذ  يتضمن تطبيق مبادئ احلوار الفعال مع الطالبحسن تو  -د 
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 .وتباين مستوياهتم الثقافية تقبل املعلم لطالبه على اختالف تنوع أمزجتهم وتعدد سلوكياهتم -هـ 

 .بحرص املعلم على تقدمي النص  والتوجيه للطال -و 

 .تشجيع املعلم لالستجابات املرغوب فيها لدى الطالب -ز 

 .إضعاف املعلم لالستجابات السلبية اليت تصدر عن الطالب -ح 

 .لوائ  واألنظمة املدرسيةباع املعلم لتر ا -ط 

 .حتلي املعلم بصفة العدل يف تعامله مع الطالب -  

 .مراعاة املعلم للفروق الفردية بني الطالب -ك 

س جانب الضبط واليت يُطرح من خالهلا موضوعات متَ مشاركة املعلم لطالبه يف األنشطة الالوصفية  –ل 
 . االجتماعي

 :المدرسة الثانوية من التطرف والفكر اإلرهابي يتحدد فيما يلي بكيفية حماية طال  – 7

 .ب بالقرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرةربط الطال -أ 

 .ريعة اإلسالمية من الغلو والتطرفبيان حقيقة موقف الش –ب 

 . حث الطالب على متابعة العلماء واملفكرين املعروفني بسالمة املنهج -ج 

وقاية الطالب فكرياً ونفسياً من التطرف واإلرهاب بتكثيف برامج التوعية واإلرشاد والندوات  -د 
 .واحملاضرات البناءة داخل املدرسة

 .لف أوصحاب الفكر الضال ودعاة الفتنةحتذير الطالب من االنقياد خ -هـ 

 .غرس حب الوطن واالنتماء له يف نفوس الطالب -و 

 .التأكيد على وجوب طاعة والة أمر املسلمني -ز 

 .ترسيخ مفهوم احلوار اهلادف يف الطالب مبا يسم  هلم مناقشة األمور ومعرفة الصواب من اخلطأ -ح 

ويف األساليب الرتبوية بعقلية ال ترفض اجلديد وال تقبل القدمي  إعادة النظر يف حمتوى املنهج الدراسي -ط 
 .دون متحيص

 .حث الطالب على ُحسن اختيار القدوة هلم -  
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, جوانبها اإلجيابيةوتوضي   ,وسائل التواوصل االجتماعىكيفية ُحسن التعامل مع توعية الطالب ب -ك 
 .دماهناإواملخاطر النامجة عن  وئاملساوحتذيرهم من 

 :مع طالب المدرسة الثانوية تتحدد فيما يلي الفاعلةوسائل الضبط االجتماعي  – 4

 .تعزيز الوازع الديين الداخلي وإيقاظ الضمِّي احلي لدى الطالب -أ 

 .ترسيخ االنتماء للدين اإلسالمي ف لوالة األمر وللوطن -ب 

 .توضي  أنظمة وقوانني املدرسة للطالب -ج 

 .الطالب يف املدرسة واجملتمع اخلارجيتبيني حقوق وواجبات  -د 

اإلجيابية لالمتثال عن طريق  الذ  يعتمد على دافعية الطالبط االجتماعي اإلجياخ استخدام الضب -هـ 
 .التأييد االجتماعي واملكافآت املادية وحنو ذلكو 

 .احتواء الطالب الذين تظهر منهم سلوكيات غِّي مرغوب هبا -ز 

 .املخالفات اليت تصدر من الطالب مبا يتناسب مع حجم الفعل رج علىتطبيق العقاب املتد -ح 

 .اتصاف املعلم بالقدوة احلسنة لطالبه –ط 

 .االستنارة بأهل الرأ  واملشورة يف وسائل الضبط االجتماعي مبا يضمن ُحسن استخدامها كما ينبغي -  

ة هواياهتم وتفريغ طاقاهتم بشكٍل املتنوعة لتمكني الطالب من ممارس تفعيل األنشطة غِّي الصفية –ك 
 .إجياخ

 .لية جتاه تصرفاهتم واحلفاظ على أمن وطنهمالطالب باملسؤو إشعار  –ل 

 .تعزيز ثقة الطالب يف أنفسهم –م 

 . يف املناهج الدراسية اليت تُقدم للطالب خالقيةالرتبية األ تضمني موضوع –ن 

  ليات عملية للتصدآبناء ووضع سجد ملناقشة قضايا األتعزيز سبل التواوصل بني االسرة واملدرسة وامل -س 
 .أل  ضرر يلحق هبم
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كيفية تحويل الضبط لدى الطالب من ضبط داخل المدرسة إلى ضبط خارج المدرسة يتحدد   – 3
 :فيما يلي

 .تعزيز حب الوطن واالنتماء له يف نفوس الطالب -أ 

 .ة أمر املسلمنيطاعة والتبيني وجوب  –ب 

 .طالب على مراقبة اهلل تعاىل يف مجيع أقواهلم وأعماهلمحث ال -ج 

 .احلرص على تعزيز الرتبية القيمية لدى الطالب -د 

 .هم الطالب لالمتثال للسلوك احلسنية اأُلسر مبدى أمهية توجيه أبنائتوع -هـ 

 .حث الطالب على احرتام النظام وحقوق اآلخرين وعدم التعد  عليها –و 

 . يف حق كل من خيالف القانون تنفيذ العقوبة –ز 

الطالب للوائ  واألنظمة املدرسية عن قناعة وليس من باب اخلوف من اإلدارة  التأكد من َتقُبل –ح 
 .واملعلمني

ساليب أجياد إوحماولة  جمال الضبط االجتماعيضرورة توحيد جهود كافة املؤسسات الرتبوية يف  -ط 
 .املستجدات احمليطة هبم أيضاً  وتناسبللطالب ة طبيعة املرحلة العمريمع تناسب تجديدة 

القاعدة األساسية للضبط االجتماعي تتحدد فيما  تُعد التنشئة االجتماعية للطالبأسباب كون  – 5
 :يلي

 .من أهم أساليب الضبط االجتماعي تُعد التنشئة االجتماعية –أ 

وصاحلة على القيم واألخالق احلسنة والعادات  التنشئة تبدأ من األسرة مبا يكتسبه الطفل من تربيةأنا  –ب 
 .اإلجيابية ومنها تتشكل شخصية الطفل

يرتتب على جناح األسرة يف تنشئة األطفال قدرهتم يف املستقبل على التمييز بني ما جيب أن يقدم  –ج 
 .للمجتمع وبني ما جيب جتنبه

 احرتام األنظمة والقوانني ومكافأةعلى ما بدأت به األسرة من التنشئة فتعود الطالب  تعزز املدرسة –د 
حسن ومعاقبة املسيء

ُ
 .امل
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الضبط  ة لتعزيزكيفية إيجاد شراكة مجتمعية بين المدرسة الثانوية ومؤسسات المجتمع المختلف  – 6
 :االجتماعي لدى الطالب تتحدد فيما يلي

 .اخل املدرسةالتواوصل املستمر مع ويل أمر الطالب إلطالعه مبستجدات سلوك ابنه يف د -أ 

 .تفعيل جمالس اآلباء يف املدرسة ما ال يقل عن مرتني يف الفصل الدراسي الواحد -ب 

تعيني قادة مدارس مؤهلني بشكٍل جيد الختاذ القرارات الالزمة يف توثيق عالقة املدرسة مبؤسسات  -ج 
 .الضبط االجتماعي األخرى

 .نية للطالب يف داخل املدرسةالتعاون مع رجال األمن لعقد ورش عمل وندوات أم -د 

التعاون مع أئمة املساجد لعقد حماضرات للطالب داخل املدرسة عن أمهية التمسك بالقيم واألخالق  -هـ 
 .احلسنة

ومؤسسات الرتفية املختلفة حُلسن استثمار أوقات فراغ الطالب  تعزيز عالقة املدرسة باألندية الرياضية -و 
 .ائدةفيما يعود عليهم بالنفع والف

لتعزيز الضبط " مشروع وطين"جل حتقيق الغاية أسرتاتيجية وطنية تتكاتف فيها اجلهود كافة من وضع إ - ز
 ."مشروع أمة"ورمبا يصب  يف املستقبل  بني أفراد اجملتمعاالجتماعي 
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مكتبة املعارف . اإلسكندرية. دراسات في التربية المقارنة ونظم التعليم(. م2000. )يمإبراه, أمحد

 .احلديثة
 .القاهرة دار الواد  للنشر والتوزيع. النظرية في علم االجتماع(. م7911. )مسِّي نعيم, أمحد

. نمـــوذج إلســـتراتيجية الضـــبط االجتمـــاعي فـــي الـــدول العربيــــة(. م7991. )حممـــد وصـــفوح, األخـــرس
 .أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية. لرياضا

ـــة فـــي (. م2077. )إمساعيـــل حممـــد, األفنـــد  أنمـــاط الضـــبط المدرســـي الســـائدة فـــي المـــدارس الثانوي
. جامعـة القـدس املفتوحـة. رسـالة ماجسـتِّي. محافظة بيت لحم من وجهة نظر معلمي المـدارس وطلبتهـا

 .القدس
 :على املوقع. التربية األمنية برنامج(. م2071. )أكادميية شرطة دخ

https://www.dubaipolice.ac.ae/academy_prod)) 
 .املكتب اإلسالمي. بِّيوت. صحيح الجامع الصغير(. هـ7802. )حممد ناوصر الدين, األلباين
. طرابلس. وصبحي حممد, قنوص: ترمجة. مقدمة في تاريخ علم االجتماع(. م2003. )هار  إملر, بارنرز

 .مية للبحث العلمياهليئة القو 
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شركة املطبوعات للتوزيع  .بِّيوت. معجم الكافي المدرسي(. م2072. )وآخرون ؛حممد خليل, الباشا
 .والنشر
 .وكالة املطبوعات. الكويت. الرأي العام. 3ط(. م7942. )أمحد, بدر

أشكال الضبط المدرسي المستخدمة من قبل معلمي (. م2008. )سوسن سعد الدين, بدر خان
 .انعمخ  .اجلامعة األردنية .أطروحة دكتوراه. حلة الثانوية في األردنالمر 
 .مكتبة لبنان. بِّيوت. معجم مصطلحات العلوم االجتماعية(. م7911. )أمحد, بدو 

 .مكتبة لبنان .بِّيوت. الوافي معجم وسيط للغة العربية(. م7990. )عبداهلل, البستاين
الطالبي في الحـد مـن العنـف المدرسـي مـن وجهـة نظـر دور المرشد  (.م2008. )عامر شايع, البشر 

 .قســم العلــوم االجتماعيــة .رســالة ماجســتِّي .المرشــدين الطالبيــين تطبيقــاً علــى منطقــة عســير التعليميــة
 .الرياض .معة نايف العربية للعلوم األمنيةجا

. عربيـة للعلـوم األمنيـةأكادميية نـايف ال. العدالة الجنائية ومنع الجريمة(. م7991. )حممد األمني, البشر 
 .الرياض
تفعيل دور مؤسسات الضبط االجتماعي يف ظل التغِّيات االجتماعية (. م7991. )حممد عبداهلل, البكر

 (.32)العدد  .(6)اجمللد  .المجلة العربية للدراسات .واالقتصادية املعاوصرة
 .لتوزيعوجوه للنشر وا .الرياض. الفنون العشرة للنجاح(. م2009. )موسى, البهدل
 .دار الثقافة. الدوحة. دراسات في أصول التربية(. م7997. )حسن حسني؛ وآخرون, البيالو 
دار . الريـاض. حممـد طـه, علي: ترمجة. التعليم الياباني والتعليم األمريكي(. م2000. )إدوارد, بيوشامب

 . املعرفة للتنمية البشرية
 .دار املعرفة اجلامعية. اإلسكندرية. اعيتاريخ الفكر االجتم(. م2003. )حممد أمحد, بيومي
مدخل علم االجتماع إلى فهم التوازن : القانون والضوابط االجتماعية(. م7990. )سامية حممد, جابر

 .دار املعرفة اجلامعية. اإلسكندرية. في المجتمع
عرفــة دار امل. اإلســكندرية. علــم اجتمــاع القــانون(. م2006. )حســن حممــد, ســامية حممــد؛ وحســن, جــابر

 .اجلامعية
ــة مــن الجريمــة(. م2000. )علــي فــائز, اجلحــين ــايف العربيــة . الريــاض. اإلعــالم األمنــي والوقاي جامعــة ن

 .للعلوم األمنية
 .دار الكتاب العرخ .بِّيوت. كتاب التعريفات(. م7992. )علي حممد, اجِلرجاين
دار املعرفـــــة . ســـــكندريةاإل. االنحـــــراف والضـــــبط االجتمـــــاعي(. م2000. )حممـــــد؛ وآخـــــرون, اجلـــــوهر 
 .اجلامعية
 .دار اخلرجيي للنشر والتوزيع. الرياض .المجتمع المدرسي(. م7992. )علي عبداهلل, احلاجي
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 .مكتبة زهراء الشرق. القاهرة. علم النفس االجتماعي(. م7991. )نبيل عبدالفتاح, حافظ
إدارة النشـر العلمـي . الريـاض. ضـيةرؤية علميـة إلدارة الهيئـات الريا(. م2007. )مسِّي عبداحلميد, حامد

 .جبامعة امللك سعود
دور المؤسســــات التربويــــة غيـــــر الرســــمية فــــي عمليــــة الضـــــبط  (.م7998. )حممــــد معجــــب, احلامــــد

 .الرياض .وزارة الداخلية .مركز أحبا  مكافحة اجلرمية .ة ميدانية يف علم اجتماع الرتبيةدراس. االجتماعي
 .دار الرشد .الرياض. التعليم في المملكة العربية السعودية(. م2004. )حممد معجب وآخرون, احلامد
ــة: تربيــة املواطنــة(. هـــ7826. )فهــد إبــراهيم, احلبيــب حبــث مقــدم يف . االجتاهــات املعاوصــرة يف تربيــة املواطن

 .الباحة. اللقاء الثالث عشر لقادة العمل الرتبو  يف اإلدارة العامة للرتبية والتعليم
المشــــاكل التــــي تواجــــه النديـــة الرياضــــية األردنيــــة والحلــــول (. م7999. )ل مهـــد إمساعيــــ, احلديـــد 

 .األردن. اجلامعة األردنية. رسالة ماجستِّي. المقترحة لها
 .دار احلكمة للطباعة والنشر. بغداد. رواد الفكر االجتماعي(. م7997. )إحسان حممد, احلسن
ـان. المـدخل إلـى علـم االجتمـاع(. م2004. )عدنان سـليمان, إحسان حممد؛ واألمحد, احلسن دار . عمخ

 .وائل للنشر والتوزيع
 .دار النهضة العربية. القاهرة. دروس في علم اإلجرام وعلم العقاب(. م7944. )حممود جنيب, حسين
ــــة مــــن الجريمــــة(. م2006. )ســــعيد علــــي, احلســــنية ــــة فــــي الوقاي ــــيم االجتماعي ــــوم . دور الق قســــم العل

 .الرياض. لعربية للعلوم األمنيةجامعة نايف ا. االجتماعية
دار قطـر  بـن الفجـاءة للنشـر . الدوحـة. تاريخ الفكـر االجتمـاعي(. م7941. )السيد؛ وآخرون, احلسيين
 .والتوزيع
 .دار املعرفة اجلامعية. اإلسكندرية. األنثربولوجيا والضبط االجتماعي(. م2078. )مصطفى عمر, محادة
ــق (. هـــ7830. )اهلل ســيد جــاب, ســعيد ســعد؛ والســيد, محــدان دور المؤسســات االجتماعيــة فــي تحقي

مركـز البحــو  والدراســات االجتماعيــة . حبــث مقــدم للمـؤمتر الــوطين األول لألمــن الفكــر  .األمـن الفكــري
 .الرياض. جامعة امللك سعود

 .مدخل لدراسة المشـكالت االجتماعيـة: علم االجتماع(. م7943. )أمحد, علي؛ والنكالو , احلوات
 .جامعة الفات . ياليب

 .رامتان للتوزيع. جدة. الضبط االجتماعي. 2ط(. م7942. )عبداهلل, اخلرجيي
ـــــة(. م7944. )أمحـــــد, اخلشـــــاب ـــــنظم االجتماعي ـــــنظم : دراســـــات فـــــي ال المجتمعـــــات المختلفـــــة وال

 .مكتبة القاهرة احلديثة. القاهرة. االجتماعية
ـــه العمليـــةالضـــبط االجتمـــاعي أسســـه النظ(. م7964. )أمحـــد, اخلشـــاب مكتبـــة  .القـــاهرة. ريـــة وتطبيقات

 .القاهرة احلديثة
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 .مكتبة األجنلو املصرية. القاهرة. علم االجتماع ومدارسه(. م7919. )مصطفى, اخلشاب
مركـــز أحبـــا  . الريـــاض. المحـــددات االجتماعيـــة لتوزيــع الجريمـــة(. م7993. )عبـــداهلل حســـني, اخلليفــة

 .مكافحة اجلرمية
ـــوي(. م2004). اخلميســـي, ســـيد ســـالمة ـــي مـــن منظـــور ترب . الضـــبط االجتمـــاعي فـــي المجتمـــع العرب

 .مكتبة الرشد .الرياض
أسـاليب العقــاب المســتخدمة فــي المرحلـة االبتدائيــة بمنطقــة الريــاض (. م7996. )عبــدالعزيز, الـدهش

معـة جا. كليـة الرتبيـة. رسـالة ماجسـتِّي. التعليمية واتجاهات اآلباء والمعلمين ومـديري المـدارس نحوهـا
 .الرياض. امللك سعود

 .دار النهضة العربية. بِّيوت. القيم والعادات االجتماعية. 2ط(. م7940. )فوزية, دياب
دار . بــِّيوت. إحســان حممــد, احلســن: ترمجــة. معجــم علــم االجتمــاع. 2ط(. م7946. )ميتشــيل, ديـنكن
 .الطليعة
. ات المقيمـات بـالحي الجـامعيالضبط االجتماعي وعالقته بعنف الطالب(. م2074. )أوموسي, ذهبية

. جامعـــة البليـــدة. كليـــة العلـــوم اإلنســـانية والعلـــوم االجتماعيـــة. قســـم العلـــوم االجتماعيـــة. رســـالة ماجســـتِّي
 .اجلزائر

قراءات في رفوف مكتبة العلوم االجتماعية حول السلوكيات اإلنحرافية (. م2073. )حممود, الذواد 
 .للدراسات والنشر والتوزيعاملؤسسة اجلامعية  .بِّيوت. واإلجرامية

 .دار وصادر .بِّيوت. معجم مختار الصحاح(. م2004. )حممد أخ بكر. الراز 
 .الدار العاملية للكتب والنشر. اجليزة. أفالطون مؤسس الفلسفة المثالية(. م2072. )ساهر, رافع
 .كتب والنشرالدار العاملية لل. اجليزة. غربيةمؤسس الفلسفة ال رسطوأ(. م2072. )ساهر, رافع

: علـــــى املوقـــــع. نبـــــذة تعريفيـــــة(. م2071. )الرئاســـــة العامـــــة هليئـــــة األمـــــر بـــــاملعروف والنهـــــي عـــــن املنكـــــر
https://www1.pv.gov.sa 

 .دار الشروق .عمان. علم اجتماع التربية(. م7999. )عبداهلل, الرشدان
دراسة ميدانيـة علـى " اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو العنف (.م2000. )سعد حممد, آل رشود

نـايف العربيـة  جامعـة. قسـم العلـوم االجتماعيـة .رسالة ماجسـتِّي ."طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض
 .الرياض .للعلوم األمنية

األســاليب التربويــة المســتخدمة فــي تنميــة الضــبط الــداخلي لــدى (. م2077. )هنــاء عبــداهلل, الرقيــب
ــة الرتبيــة. رســالة ماجســتِّي. األطفــال فــي مدينــة الريــاض األطفــال مــن وجهــة نظــر معلمــات ريــاض . كلي

 .الرياض. جامعة امللك سعود
 .دار القلم. بِّيوت. ترمجة ذوقان قرقوط. العقد االجتماعي(. م7913. )جان جاك, روسو
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. حبـث مقـدم يف مقـرر الرتبيـة والضـبط االجتمـاعي. الدين والضبط االجتماعي(. م2008. )حممد, الزامل
 .الرياض. جامعة امللك سعود. كلية الرتبية. بيةقسم الرت 
األساليب التربوية المستخدمة لتحقيق الضبط الصفي في  (.م2003. )جنالء عبدالرمحن, الزامل

 .الرياض .جامعة امللك سعود .كلية الرتبية  .رسالة ماجستِّي .التعليم الثانوي للبنات بمدينة الرياض
 .دار النهضة العربية. القاهرة. علم اإلجرام دروس في(. م2001. )بشِّي سعد, زغلول
النظم االجتماعية والقانونية في بالد النهرين وعند العرب قبل (. م7946. )حممود سالم, زنايت

 .مكتبة النهضة املصرية. القاهرة .اإلسالم
 .مكتبة الرشد .الرياض. فصول في اجتماعيات التربية(. م2002. )وآخرون ؛مصطفى, زيادة
 .مطبعة دار النشر الثقافية. مصر. التفكير االجتماعي(. م7913. )عبدالباقي, زيدان
 .دار الشروق. جدة. النمو النفسي للطفل والمراهق. 3ط(. م7990. )حممد مصطفى, زيدان

قسـم الرتبيـة . أسـاليب بنـاء التصـور المقتـرح فـي الرسـائل العلميـة(. م2073. )حممـد جماهـد, زين الـدين
 .جامعة أم القرى. كلية الرتبية. نةاإلسالمية واملقار 

 .القاهرة مكتبة األجنلو املصرية. علم االجتماع القانوني(. م7964. )حسن, الساعايت
اتجاهــات طــالب المرحلــة الثانويــة العامــة بمدينــة الريــاض نحــو  (.م7999. )خالــد عبــدالرمحن, الســامل

كليــة   .رسـالة ماجســتِّي .ك األســريأسـاليب الضــبط االجتمــاعي الســائدة فـي أســرهم وعالقتهــا بالتماســ
 .الرياض .جامعة امللك سعود .الرتبية
الضبط االجتماعي في األسـر السـعودية مـن خـالل تعـاليم الـدين  (.م2002. )خالد عبدالرمحن, السامل

رسـالة  ".دراسـة ميدانيـة"اإلسالمي وعالقته بتماسكها من وجهة نظر طالب وطالبات المرحلة الثانويـة 
 .جامعة األزهر .كلية الرتبية  .أوصول الرتبية قسم .دكتوراه
دار . عمــان. الخدمــة االجتماعيــة فــي مجــال الجريمــة واالنحــراف(. م2074. )مســاح؛ وآخــرون, ســامل

 .املسِّية للنشر والتوزيع والطباعة
 .دار النهضة العربية. بِّيوت. في اجتماعيات التربية(. م7947. )منِّي املرسي. سرحان
 .مكتبة األجنلو املصرية. القاهرة. في اجتماعيات التربية(. م7996. )منِّي املرسي. سرحان

التكامــل بــين التعلــيم الثــانوي العــام والتعلــيم العــالي بالمملكــة العربيــة (. م2009. )الســكران, عبــد اهلل
. رســالة دكتــوراه .الســعودية صــيغة مقترحــة لتحقيــق المواءمــة بــين مخرجــات التعلــيم ومتطلبــات التنميــة

 .الرياض. جامعة امللك سعود. كلية الرتبية. قسم الرتبية. ول الرتبيةختصص أوص
 .جروس بريس. لبنان. دراسات في الرأي العام واإلعالم والدعاية(. م7997. )رفيق, سكر 
حبـث مقــدم إىل . التربيـة األمنيــة ودورهـا فــي تحقيــق األمـن الــوطني(. م2009. )فهـد ســلطان, السـلطان

 .الرياض. األمن العام". سؤولية اجلميعاألمن م"الندوة العلمية 
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مطـابع . واشـنطن. التعلـيم العـام فـي المملكـة العربيـة السـعودية. 2ط(. م7997. )محد إبـراهيم, السلوم
 . إنرتناشونال كرافيكس

 .مكتبة وهبة .القاهرة. اإلسالم والضبط االجتماعي(. هـ7806. )سلوى علي, سليم
. العـــود للجريمـــة فـــي الشـــريعة اإلســـالمية والفقـــه الجنـــائي ظـــاهرة(. م7944. )أمحـــد حبيـــب, الســماك
 .دار ذات السالسل. الكويت

 .دار الكتب اجلامعية. اإلسكندرية. البناء النظري لعلم االجتماع (.م7918. )نبيل, السمالوطي
دار املســِّية للنشـــر . عمــان. نحـــرافعلـــم اجتمــاع الجريمــة واال(. م2070. )عــديل؛ وآخــرون, الســمر 
 .ع والطباعةوالتوزي
دار . الريــاض. نظــام التعلــيم فــي المملكــة العربيــة الســعودية(. م7993. )عبــدالعزيز؛ وآخــرون, الســنبل

 .اخلرجيي للنشر والتوزيع
. جهود هيئة األمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فـي محاربـة اإلرهـاب(. هــ7829. )عبداهلل, السهلي
 .امة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكرمركز البحو  والدراسات بالرئاسة الع. الرياض
. مجلــة كليـــة اآلداب. دور أســاليب االتصــال يف التنشــئة السياســية(. م7991. )ســيد جــاب اهلل, الســيد

 (.4)العدد . مصر. جامعة طنطا
الظاهرة اإلجرامية في ثقافة وبنـاء المجتمـع السـعودي بـين التصـور (. م7996. )حممد إبـراهيم, السيف
 .مكتبة العبيكان .الرياض. عي وحقائق تجاه اإلعالمياالجتما

أساليب الضبط االجتماعي السائدة في المدرسة األساسية األردنية (. م2004. )وصباح, الشجراو 
 .األردن .جامعة عمان .رسالة دكتوراه .وعالقتها بمفهوم الذات ومركز الضبط

 .مكتبة األجنلو املصرية. القاهرة. انحراف األحداث. 2ط(. م7946. )أنور, الشرقاو 
 .الدار العاملية للكتب والنشر. اجليزة. أشهر النظريات العلمية(. م2077. )حممد, الشرنوخ
 .املكتب اجلامعي احلديث. اإلسكندرية. الجريمة والمجتمع(. م7941. )حممد, شفيق
وسائل ظاهرة جناح األحداث طبيعتها وأسبابها و  (.م7992أبريل  20 – 74. )حممد, شفيق

 .القاهرة. املؤمتر اخلامس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي. مواجهتها
التكامل بين المدرسة الثانوية والمؤسسات األمنية لتحقيق الضبط (. م2077. )علي عبداهلل, الشنيفي

. قسم السياسات الرتبوية. رسالة دكتوراه يف ختصص أوصول الرتبية". صيغة مقترحة"االجتماعي للطالب 
 .جامعة امللك سعود. لية الرتبيةك
 .العنف في المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين والطالب (.م2003. )علي عبـدالرمحن, شهر ال

 .الرياض .نايف العربية للعلوم األمنيةجامعة . قسم العلوم االجتماعية .رسالة ماجستِّي
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والعقاب في المدارس الحكومية  تفضيالت الطلبة ألشكال الثواب (.م2000. )جنود تيسِّي, شويات
 .إربد .جامعة الِّيموك. رسالة ماجستِّي. باألردن
مؤسسة الفكر . بِّيوت. وانغ, فو: ترمجة. التعليم الجديد في الصين(. م2078. )تشو يونغ, شني
 .العرخ
دار عامل . الرياض. الشامل قاموس مصطلحات العلوم االجتماعية(. م7999. )مصل , الصاحل
 .الكتب

 .مؤسسة الوراق .عمان. الضبط االجتماعي(. م2008. )مصل , صاحلال
دور الضبط االجتماعي في مواجهة االنحرافات الفكرية لدى  (.م2072. )فائز عبداهلل, الصاعد 

 .مكة املكرمة .جامعة أم القرى .كلية الرتبية. قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة .رسالة ماجستِّي .الشباب
 .مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع. القاهرة. كيف نجنب أبناءنا مخاطر اإلعالم(. م2009. )عزيزة, وصبحي
عالقة أساليب الضبط السائدة في المدارس الثانوية السورية (. م2007. )حسني حممد, وصديق

 .دمشق .جامعة دمشق .طروحة دكتوراهأ .بالتحصيل الدراسي للطالب
مة للنظام الجزائي في ضوء أنظمة المملكة العربية األحكام العا(. م7996. )عبدالفتاح, الصغِّي

 .جامعة امللك سعود. الرياض .السعودية
مجلة الجمعية السعودية للعلوم التربوية . التدين عالج اجلرمية(. هـ7873. )وصاحل إبراهيم, الصنيع

 (.3)العدد . والنفسية
دار الزهراء للنشر . رياضال. الجريمة والعقوبة والمؤسسات اإلصالحية(. م7994. )أحسن, طالب
 .والتوزيع

ـــة  (.م2004. )فهـــد علـــي, طيـــارال العوامـــل االجتماعيـــة المؤديـــة للعنـــف لـــدى طـــالب المرحلـــة الثانوي
كليــة الدراســات  .قســم العلــوم االجتماعيــة .رســالة ماجســتِّي ".دراســة ميدانيــة لمــدارس شــرق الريــاض"

 .الرياض .نايف العربية للعلوم األمنية جامعة. العليا
. منشــورات كليــة الرتبيــة بالســويس. إدارة المدرســة االبتدائيــة(. 7991. )حممــد, حممــود؛ وجــوده, عابـدين

 .جامعة قناة السويس
 .دار الوطن. الرياض .عباقرة الفكر االجتماعي(. م7944. )حممد فايز, عبدأسعيد
العـــدد . المعرفـــة مجلـــة. رؤى وجتـــارب عامليـــةاملنـــاهج الدراســـية (. م24/2/2072. )حســـين, عبـــداحلافظ

(208.) 
مركــــز الدراســــات . التوعيــــة االجتماعيــــة فــــي المواضــــيع األمنيــــة(. هـــــ7822. )حمــــي الــــدين, عبــــداحلليم
 .الرياض. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. والبحو 
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 .أساليب الضبط االجتماعي التي تسود المدرسة الثانوية في مصر(. م2002. )طلعت, عبداحلميد
 .القاهرة .عني مشسجامعة  .اهرسالة دكتور 
 .مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر. بِّيوت. تاريخ الفلسفة اليونانية(. م7993. )حممد, عبدالرمحن
 .دار النهضة العربية. القاهرة. مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب(. م7912. )فوزية, عبدالستار
 .املكتب اجلامعي احلديث. القاهرة. الفردالمدارس المعاصرة في خدمة (. م7940. )عثمان, عبدالفتاح
كلية . رسالة ماجستِّي .الضبط االجتماعي في القرية المصرية(. م7917. )عاطف أمحد, عبدالطيف
 .القاهرة. جامعة عني مشس. اآلداب

دراســـة "اتجاهــات طـــالب المرحلــة الثانويـــة نحــو ســـرقة الســيارات  (.م2002. )حممــد دحـــيم, عتيــيبال
قســــم العلــــوم  .رســـالة ماجســــتِّي ."ن طــــالب المرحلــــة الثانويــــة بمدينــــة الريــــاضمســـحية علــــى عينــــة مــــ

 .الرياض .نايف العربية للعلوم األمنية أكادميية. كلية الدراسات العليا .االجتماعية
مستوى المشكالت السلوكية لدى طلبة المرحلة الثانوية  (.م2003. )عبداللطيف مصطفى, العثامنة

بات التعامل معها من وجهة نظر المرشدين التربويين في محافظات في المدارس الحكومية وصعو 
 .نابلس. جامعة النجاح الوطنية. كلية الدراسات العليا. رسالة ماجستِّي .شمال فلسطين

نحو استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة اإلرهاب في المملكة (. م2006. )يوسف أمحد, العثيمني
 (.ن. ب. )الرياض. العربية السعودية

برامج األندية الرياضية ودورها في حماية الشباب من (. م2077. )فيصل عبدالعزيز, العجالن
جامعة نايف العربية . كلية الدراسات العليا. قسم العلوم اإلدارية. رسالة ماجستِّي. االنحرافات الفكرية

 .الرياض. للعلوم األمنية
السـلوك العـدواني لـدى طـالب المرحلـة المنـاخ المدرسـي وعالقتـه ب (.م2002. )حممد ظـافر, العجمي

جامعـة  .كلية الدراسات العليـا  .قسم العلوم االجتماعية .رسالة ماجستِّي .الثانوية العامة بمحافظة الخرج
 .الرياض, نايف العربية للعلوم األمنية

دور مديري المدارس تجاه الحد من ظاهرة العنف لدى طلبة الثانوية  (.م2004. )أسامة, العدو 
اجلامعة . كلية الرتبية. رسالة ماجستِّي .فظات غزة وسبل تفعيله من وجهة نظر المعلمينبمحا

 .غزة. اإلسالمية
 .دار الزهراء .الرياض. نظم التعليم بالمملكة العربية السعودية (.م2072. )فاتن حممد, عزاز 
 .ةمكتبة القاهرة احلديث. القاهرة. السلطة في المجتمع(. م7960. )عبدالعزيز, عزت

دار  .الرياض. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. 2ط(. م2072. ) وصاحل محد, العساف
 .الزهراء
 .دار اخلرجيي للنشر والتوزيع. الرياض. النمو اإلنساني الطفولة والمراهقة(. م7994. )حممود عطا, عقل
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. ة بسببية الجريمةعرض عام لتطور النظريات المتعلق(. م7943سبتمرب  24-26. )بدر الدين, علي
 .دمشق. حبث مقدم يف الندوة العلمية السادسة ألكادميية نايف للعلوم األمنية

. كلية احلقوق. رسالة دكتوراه. الحماية الجنائية لألسرة دراسة مقارنة(. م2006. )هباء رزيقي, علي
  .القاهرة. جامعة عني مشس

 .دار الفكر العرخ. القاهرة. اإلسالمي اتجاهات الفكر التربوي(. م7997. )مساعيلسعيد إ, علي
. رســالة ماجســتِّي. دور مؤسســات الضــبط االجتمــاعي فــي الوقايــة مــن الفســاد(. م2006. )نــور, علــي

 .العراق. هيئة النزاهة
 .دار الشروق للنشر والتوزيع .عمان. الضبط االجتماعي(. م2006. )معن خليل, العمر
 :على موقع .التعليم في السويد سياسة(. م2073. )مشعل العدواين, العنز 

meshaal.com/leadership/?cat=85)-http://dr.) 
 :على موقع .سياسة التعليم في دولة بريطانيا(. م2073. )مشعل العدواين, العنز 

meshaal.com/leadership/?cat=85)-http://dr.) 
اتجاهات المعلمات وأولياء األمور نحو أساليب ضبط سلوك تلميذات  (.م2000) .موضي, وادالع

.  قسم الرتبية. رسالة ماجستِّي .المرحلة االبتدائية بمدارس الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية
 .الرياض .سعودجامعة امللك . كلية الرتبية
 .مؤسسة نوفل. بِّيوت. دروس في العلم الجنائي(. م7941. )مصطفى, العوجي
 .دار الفكر العرخ. القاهرة. المبادئ العلمية لدراسة اإلجرام والعقاب(. م7942. )عبداملنعم, العوضي
ـــدات ـــداهلل, عوي ـــات الســـلوكية(. م7991. )عب ـــى طبيعـــة االحنراف ـــر أمنـــاط التنشـــئة األســـرية عل ـــة  أث ـــد طلب عن

 – 43ص ص . عمـان(. 7)العـدد  .مجلـة دراسـات. الصفوف الثامن والتاسع والعاشر الـذكور يف األردن
770. 
. المجلـة الجنائيـة القوميـة. تشريعات األحدا  من وجهة نظر علم االجتمـاع(. م7969. )سيد, عويس
 (.3)العدد 

 .مكتبة الرشد. ياضالر . أخالقيات مهنة التعليم العام(. ت. ب. )محدان, الغامد 
 .دار اجملتمع. جدة. أمن المجتمع كما ورد في الكتاب والسنة(. هـ7871. )أمحد, الغامد 
تطـــور نظـــام التعلـــيم فـــي المملكـــة (. م2002. )نـــور الــدين حممـــد, محـــدان أمحـــد؛ وعبـــداجلواد, الغامــد 

 .مطبعة مكتب الرتبية العرخ لدول اخلليج. الرياض .العربية السعودية
. معهـم االنحراف االجتماعي ورعايـة المنحـرفين ودور الخدمـة االجتماعيـة(. م7946. )حممـد, غبار 

 .املكتبة اجلامعية احلديثة. اإلسكندرية

http://dr-meshaal.com/leadership/?cat=85)
http://dr-meshaal.com/leadership/?cat=85)
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دار الشــروق للنشــر . عمــان. المــدخل إلــى علــم االجتمــاع(. م2006. )فهمــي ســليم؛ وآخــرون, الغــزو 
 .والتوزيع
. مجلــة البحــوث األمنيــة .األمنيــة للمؤسســات االجتماعيــةاملســؤولية (. م2006. )أمحــد عبــدالكرمي. غنخــوم
 (.38)العدد 
 .دار املعارف. القاهرة. المشاكل االجتماعية والسلوك االنحرافي(. م7961. )حممد, غيث
 .اهليئة املصرية العامة للكتاب. القاهرة. قاموس علم االجتماع(. م7919. )حممد, غيث

 .تحقيــق وتقــديم وتعليــق جعفــر آل ياســين: تحصــيل الســعادةكتــاب (. م7943. )أبــو النصــر, الفــاراخ
 .دار األندلس للطباعة والنشر. بِّيوت
الضبط االجتماعي مفهومه وأبعاده والعوامل المحددة له دراسة  (.م2003. )سليمان قاسم, الفاحل

 .الرياض .ميدانية على المجتمع السعودي
 .دار الفنون. جدة. لتدريس التعليمية الحديثةالمناهج وطرق ا(. هـ7879. )عبداللطيف حسني, فَـرَج
ـــرَج مهمـــة مـــدير المدرســـة الثانويـــة تجـــاه الســـلوك المنحـــرف لـــدى  (.م2008. )عبـــدالطيف حســـني, فَـ
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 العمل الحالي التخصص الدرجة العلمية اسم الدكتور م

عضو هيئة تدريس بقسم السياسات  أوصول الرتبية أستاذ دكتور مساعد النوح 7
 الرتبوية جبامعة امللك سعود

ات عضو هيئة تدريس بقسم السياس التعليم املستمر أستاذ دكتور عبدالعزيز السنبل 2
 الرتبوية جبامعة امللك سعود

عضو هيئة تدريس بقسم السياسات  تعليم الكبار أستاذ دكتور حممد الدخيل 3
 الرتبوية جبامعة امللك سعود

عضو وكيلة عمادة تطوير املهارات و  أوصول الرتبية أستاذ مشارك نادية املطِّي  8
هيئة تدريس بقسم السياسات الرتبوية 

 جبامعة امللك سعود
عضو هيئة تدريس بقسم السياسات  الطفولة املبكرة أستاذ مشارك جاء باحاذقر  4

 الرتبوية جبامعة امللك سعود

عضو هيئة تدريس بقسم السياسات  أوصول الرتبية أستاذ مساعد حممد اليحىي 6
 الرتبوية جبامعة امللك سعود

ياسات السقسم عضو هيئة تدريس ب أوصول الرتبية  شاركأستاذ م راشد الدوسر  1
 امللك سعودجبامعة الرتبوية 

علم النفس عضو هيئة تدريس بقسم  علم النفس أستاذ مشارك محود الشريف 4
 امللك سعودجبامعة 

علم النفس عضو هيئة تدريس بقسم  علم النفس أستاذ مساعد حممد العسِّي  9
 امللك سعودجبامعة 
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الدرجة  اسم الدكتور م
 العلمية

 العمل الحالي التخصص

مناهج وطرق  أستاذ مساعد عبِّي مناظر 70
 تدريس عامة

املناهج عضو هيئة تدريس بقسم 
امللك جبامعة العامة  وطرق التدريس

 سعود
مناهج وطرق  أستاذ مساعد وفاء السامل 77

 تدريس عامة
املناهج قسم ب عضو هيئة تدريس

جبامعة امللك  وطرق التدريس العامة
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جبامعة  أوصول الرتبيةقسم رئيس  أوصول الرتبية دكتورأستاذ  عبداهلل السكران 72
 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أوصول عضو هيئة تدريس بقسم  أوصول الرتبية أستاذ مشارك عبدالعزيز اخلليفة 73
اإلمام حممد بن سعود جبامعة  الرتبية
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عضو هيئة تدريس بكلية الرتبية  أوصول الرتبية أستاذ مشارك ىي احلفظيحي 71
 جبامعة جنران

مساعد املدير العام للتعليم مبنطقة  أوصول الرتبية أستاذ مساعد جنالء الزامل 74
 الرياض



239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 7) ملحق رقم 
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ى مناسبة املقياس الرباعي التايل لقياس استجابات عينة البحث من وكذلك مد ,ومدى مناسبة كل عبارة حملورها
 :المعلمين

 غِّي موافق بشدة   غِّي موافق  موافق موافق بشدة  العبارة                       

     .حتصن املدرسة الثانوية طالهبا من االحنراف والوقوع يف اجلرمية
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 .مويرعاك مواهلل حيفظك كم,تعاون حسن شكر علىخالص المع 
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 اتبا مساعد بن سعيد آل :..........................                                التخصص

 0408147147: اجلوال:......................                               الدرجة العلمية
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 :متغيرات البحث هي

 اإلجابة          :المعلم صتخص :أوالً 

  .تربية إسالمية –أ 

  .لغة عربية –ب 

  .لغة إجنليزية –ج 

  .رياضيات –د 

  (.أحياء, فيزياء, كيمياء)علوم  -هـ 

  .تربية خاوصة –و 

  .حاسب آيل –د 

  .ةتربية بدني -هـ 

  .دراسات اجتماعية –و 

  :....................ختصص آخر, يذكر –و 

 

 اإلجابة                                         :خبرة المعلمعدد سنوات  :ثانياً 

  .سنني 4 أقل من من سنة إىل –أ 

  .سنني 70 أقل من سنني إىل 4من  –ب 

  .سنة 74 أقل من سنني إىل 70من  –ج 

  .سنة 20 أقل من سنة إىل 74من  – د

  .فأكثر سنة 20من  – هـ
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 "تصور مقترح"لمدرسة الثانوية في تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالبها في ضوء الخبرات العالمية محاور دور ا

 :دور المدرسة الثانوية في تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالبها من وجهة نظر المعلمين :المحور األول

 مدى وضوح العبارة العبارة
 غير واضحة - واضحة  

 مدى مناسبة العبارة للمحور
 غير مناسبة  -سبة     منا

 التعديل المقترح

هتدف املدرسة الثانوية إىل تربية الطالب بطريقة  – 7
 .منظمة وخمطط هلا

     

تُعد املدرسة الثانوية الطالب جسمياً وعقلياً  – 2
 .واجتماعياً 

     

ُتكمل املدرسة الثانوية ما مت بناؤه يف األسرة من  – 3
 .التنشئة االجتماعية للطالب

     

مُتارس املدرسة الثانوية دوراً أكرب من األسرة يف  – 8
 .التنشئة االجتماعية للطالب

     

حُتقق املدرسة الثانوية االنسجام االجتماعي بني  – 4
 .الطالب على اختالف طبقاهتم وجنسياهتم

     

هَتتم املدرسة الثانوية باجلانب الرتبو  للطالب   – 6
 .عليميكاهتمامها باجلانب الت

     

َتغرس املدرسة الثانوية يف طالهبا احرتام األنظمة  – 1
 .واللوائ  املدرسية

     

تُنشئ املدرسة الثانوية طالهبا على ضرورة احرتام  – 4
 .قانون الدولة وعدم اخلروج عنه

     

تؤكد املدرسة الثانوية لطالهبا على أمهية طاعة والة  – 9
 .أمر املسلمني

     

تبث املدرسة الثانوية يف نفوس طالهبا حب الوطن  – 70
 .واالنتماء إليه وضرورة الدفاع عنه
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 :دور المدرسة الثانوية في تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالبها من وجهة نظر المعلمين :تابع المحور األول

 مدى وضوح العبارة   العبارة
 غير واضحة -واضحة 

 مدى مناسبة العبارة للمحور
 غير مناسبة   -مناسبة    

 التعديل المقترح

وصلة املدرسة الثانوية باجملتمع واحتياجاته تعد وثيقة  – 77
 .جداً 

     

تُزود املدرسة الثانوية طالهبا باملعلومات واملعارف  – 72
 . املوجودة يف اجملتمع

     

تُدرب املدرسة الثانوية طالهبا على ممارسة قيم  – 73
 .تمع يف سلوكياهتمومعايِّي اجمل

     

تُبادر املدرسة الثانوية بوضع خطط وقائية لتاليف  – 78
 .وجود سلوكيات خاطئة تصدر عن الطالب

     

َتسعى املدرسة الثانوية إىل وضع خطط عالجية  – 74
 .لتوجيه وتعديل سلوكيات الطالب غِّي املرغوب فيها

     

الثانوية على  تَتضمن املناهج الدراسية يف املدرسة – 76
 .لقيم اجملتمع مواضيع حتث الطالب على االمتثال

     

تُرسخ املدرسة الثانوية يف طالهبا ضرورة التمسك  –71
 .بالعقيدة اإلسالمية قواًل وعمالً 

     

حَترص املدرسة الثانوية بأن يفهم طالهبا تعاليم الدين  -74
 .اإلسالمي بشكٍل وصحي 

     

لثانوية بني طالهبا قيم التعاون واألمانة تَبث املدرسة ا – 79
 .والصدق من خالل الدروس واألنشطة املدرسية

     

حُتصن املدرسة الثانوية طالهبا من االحنراف والوقوع  – 20
 .يف اجلرمية
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 :معلميندور المدرسة الثانوية في تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالبها من وجهة نظر ال :تابع المحور األول

 مدى وضوح العبارة   العبارة
 غير واضحة -واضحة 

 مدى مناسبة العبارة للمحور
 غير مناسبة   -مناسبة    

 التعديل المقترح

تُبني املدرسة الثانوية لطالهبا مفاهيم الغلو والتطرف  – 27
 .والتكفِّي واإلرهاب وأثرها على الشباب واجملتمع

     

ة لطالهبا مدى خطورة الفكر تُوض  املدرسة الثانوي – 22
 .اإلرهاخ على اجملتمع

     

تُوفر املدرسة الثانوية لطالهبا املعارف واملهارات  – 23
 .الالزمة ملمارسة العمل الذ  يقيهم من شر االحنراف

     

ُيشجع قائد املدرسة الثانوية املعلمني على إرشاد  – 28
 .وتوجيه الطالب داخل الفصل وخارجه

     

حَيرص وكيل املدرسة الثانوية على تطبيق قواعد  – 24
 .السلوك واملواظبة على الطالب

     

يُفعرل املرشد الطالخ وصناديق االقرتاحات بفناء  – 26
املدرسة الثانوية للتعرف على احتياجات ومشكالت 

 .الطالب

     

يُراعي رائد النشاط يف املدرسة الثانوية ميول  –21
 .ب بالتنويع يف األنشطة املدرسيةواحتياجات الطال

     

ُيشارك املعلم يف الربامج اليت تقيمها املدرسة الثانوية  -24
 .لضبط الطالب

     

تُعود املدرسة الثانوية طالهبا على حتمل مسئولية  – 29
 .السلوكيات النابعة عنهم

     

تُؤكد املدرسة الثانوية للطالب على ضرورة أن يتحول  – 30
 .لديهم بداخل املدرسة إىل ضبط يف اجملتمع الضبط
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 :دور المدرسة الثانوية في تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالبها من وجهة نظر المعلمين :تابع المحور األول

 مدى وضوح العبارة   العبارة
 غير واضحة -واضحة 

 مدى مناسبة العبارة للمحور
 غير مناسبة   -مناسبة    

 رحالتعديل المقت

خلداع اليت ا بساليبصرر املدرسة الثانوية طالهبا بأتُ  – 37
 .رفقاء السوءل قد يقع فيها الطالب عند مصاحبتهم

     

تُعزز املدرسة الثانوية بني طالهبا ضرورة انتقاء  – 32
 . الصديق الصاحل

     

تُبد  املدرسة الثانوية اهتماماً حبل مشكالت  – 33
 .درسةالطالب داخل وخارج امل

     

ُتكسب املدرسة الثانوية طالهبا مهارات احملاور  – 38
 .الناج 

     

تُعود املدرسة الثانوية طالهبا على ضرورة احرتام  – 34
 .وجهة نظر الطرف اآلخر

     

تُبني املدرسة الثانوية لطالهبا بأن لكل جمتمع عادات  – 36
 .وتقاليد وثقافة ختتلف عن اجملتمعات األخرى

     

ُتشعر املدرسة الثانوية أولياء أمور الطالب بسلوكيات  –31
 .أبناءهم

     

َتأخذ املدرسة الثانوية بعني االعتبار رأ  الطالب يف  -34
 .حتقيق أهداف التعليم املنشودة

     

      .ُتشرك املدرسة الثانوية طالهبا يف اللجان املدرسية – 39

جلنة مبسمى جلنة االنضباط  يُوجد يف املدرسة الثانوية – 80
 .املدرسي

     

 :عبارات إضافية أرجو ذكرها

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
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 :وسائل الضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر المعلمين :المحور الثاني

 مدى وضوح العبارة  العبارة
 غير واضحة - واضحة 

 مدى مناسبة العبارة للمحور
 ر مناسبةغي  -مناسبة     

 التعديل المقترح

َيستدل منسوخ املدرسة الثانوية بالقرآن الكرمي  – 7
والسنة النبوية لتدعيم رأيهم يف أمهية امتثال الطالب 

 .لقيم ومعايِّي اجملتمع

     

يَتمسك منسوخ املدرسة الثانوية بالقيم  – 2
األخالقية ومعايِّي اجملتمع املقبولة واليت تظهر جلياً يف 

 .ياهتم مع الطالبسلوك

     

حَيرص املعلمني بأن يكونون قدوة حسنة  – 3
  .لطالهبم

     

َتستخدم املدرسة الثانوية مع طالهبا األسلوب  – 8
الوقائي من الوقوع يف املشكالت قبل األسلوب 

 .العالجي هلا

     

ِعند وقوع مشكلة للطالب فإن منسوخ املدرسة  – 4
 .اعدته يف حلهاالثانوية يبادرون إىل مس

     

يُبني املعلم لطالبه أمهية احرتام النظام والقانون  – 6
 .يف املدرسة وخارجها

     

      .ُيشرك املعلم طالبه يف وضع القوانني الصفية – 1
َمع بداية كل فصل دراسي يوض  املعلم لطالبه  – 4

 .حقوقهم والواجبات املرتتبة عليهم
     

الثانوية لطالهبا بأمهية التمسك ُتشِّي املدرسة  – 9
بعادات اجملتمع واليت من شأهنا أن تنظم سلوك أفراد 

 .اجملتمع

     

تُبني املدرسة الثانوية لطالهبا بأن لكل جمتمع  – 70
 .تقاليد توجه سلوكيات أفراده ينبغي أن يُلتزم هبا
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 :لثانوية مع الطالب من وجهة نظر المعلمينوسائل الضبط االجتماعي في المدرسة ا: تابع المحور الثاني

 مدى وضوح العبارة  العبارة
 غير واضحة - واضحة 

 مدى مناسبة العبارة للمحور
 غير مناسبة  -مناسبة     

 التعديل المقترح

تُوض  املدرسة الثانوية لطالهبا بأن أعراف  – 77
 .اجملتمع تعادل يف قوة سلطتها قوة القانون

     

املدرسة الثانوية على نشر ثقافة احلوار  حَترص – 72
 .بني الطالب واملعلمني

     

ُتكثر املدرسة الثانوية من عبارات املدح والثناء  – 73
  .لألفعال اإلجيابية اليت تصدر عن الطالب

     

َتستخدم املدرسة الثانوية شهادات الشكر  – 78
 .والتقدير لتكرمي الطالب ذو  السلوك احلسن

     

تُوبرخ املدرسة الثانوية الطالب ضعيفي املستوى  – 74
 .الدراسي بألفاظ جارحه

     

َتستخدم املدرسة الثانوية الضرب كوسيلة لردع  – 76
 .الطالب من انتهاك أنظمة املدرسة

     

َتستخدم املدرسة الثانوية مع طالهبا ترجي   – 71
رأ  األغلبية جتاه أ  موقف تعليمي كتحديد وقت 

 .ختباراال

     

ُيكسب املعلم طالبه الثقة بالنفس من خالل  – 74
 .تعوديهم على طرح أرائهم وأفكارهم جتاه أ  موقف

     

َيستخدم املعلم دفرت الدرجات لروصد أفعال  – 79
 .الطالب حنو الدرس

     

َيشغل املعلم أوقات فراغ الطالب بالتحد   – 20
 .عن قضايا ومشكالت اجملتمع

     

 

 

 

 



248 

 

 :وسائل الضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر المعلمين: تابع المحور الثاني

 مدى وضوح العبارة  العبارة
 غير واضحة - واضحة 

 مدى مناسبة العبارة للمحور
 غير مناسبة  -مناسبة     

 التعديل المقترح

حيرص املعلم إىل احلضور للفصل مع بداية  – 27
 .صة الدراسيةاحل

     

يُدررب املعلم طالبه على االستئذان عند الرغبة  – 22
 .يف املشاركة بالدرس برفع األياد 

     

يتجاهل املعلم السلوكيات اليت تصدر عن  – 23
 .الطالب بغرض إحدا  خلل يف ضبط الفصل

     

يناقش املعلم الطالب غِّي املنضبط يف الفصل  – 28
 .ام املوعظة احلسنةعلى انفراد باستخد

     

حُييل املعلم الطالب غِّي املنضبط يف الفصل  – 24
 .لوكيل املدرسة الختاذ اإلجراءات الالزمة معه

     

َيستعني املعلم باملرشد الطالخ حلل مشكلة  – 26
 .تكرار السلوكيات غِّي املرغوب فيها من الطالب

     

املنضبطني رم املدرسة الثانوية الطالب غِّي حتَ  – 21
 .املشاركة يف فعاليات وأنشطة املدرسة من

     

تُوجه املدرسة الثانوية نشاطاهتا حنو قيم احرتام  – 24
 .األنظمة والقوانني االجتماعية

     

حَترص املدرسة الثانوية على غرس الضبط  – 29
 .الذايت لدى طالهبا

     

َتستضيف املدرسة الثانوية أساتذة وعلماء  – 30
تصني يف نشر ثقافة الضبط االجتماعي بني خم

 .الطالب

     

 :عبارات إضافية أرجو ذكرها

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
................................................................................................................ 
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 :المعوقات التي تحد من تطبيق الضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية مع طالبها من وجهة نظر المعلمين :المحور الثالث

 مدى وضوح العبارة العبارة
 غير واضحة  -واضحة   

 مدى مناسبة العبارة للمحور
 غير مناسبة   -مناسبة   

 قترحالتعديل الم

ضعف عالقة املدرسة الثانوية مبؤسسات الضبط  – 7
 .االجتماعي األخرى كالشرطة واحملاكم واملساجد وحنوها

     

قلة اهتمام اأُلسر يف التفاعل مع املدرسة الثانوية  – 2
 .للوقوف على سلوكيات أبنائهم الطالب

     

      .وجود حاالت تفكك ُأسر  عند الطالب – 3
, واالقتصادية, االجتماعية)يئات الطالب تنوع ب – 8

 (.والثقافية
     

اختالف مدى متسك ُأسر الطالب بالعادات  – 4
 .والتقاليد واألعراف املوجودة باجملتمع

     

عدم وعي منسوخ املدرسة الثانوية مبفهوم وأمهية  – 6
 .الضبط االجتماعي ألفراد اجملتمع

     

رسة الثانوية للخصائص عدم استيعاب منسوخ املد – 1
 .العمرية لطالب املرحلة الثانوية

     

باملدرسة مما فصل ط على ضبضعف قدرة املعلم  – 4
جيعل من الصعب عليه أن يعزز من الضبط االجتماعي 

 .باجملتمع

     

من املعلم  كثرة التكاليف اإلدارية املسندة إىل – 9
 .تدريس وإشراف ومناوبة وحصص انتظار وغِّيها

     

      .كثرة عدد الطالب امللتحقني باملدارس الثانوية – 70
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 :المعوقات التي تحد من تطبيق الضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية مع طالبها من وجهة نظر المعلمين :تابع المحور الثالث

 مدى وضوح العبارة العبارة
 غير واضحة  -واضحة   

 مدى مناسبة العبارة للمحور
 غير مناسبة   -اسبة   من

 التعديل المقترح

      .االنتماءات املذهبية لطالب املدرسة الثانوية – 77
قلة اهتمام املدرسة الثانوية مبعاجلة مشكالت  – 72

 .طالهبا
     

تركيز املدرسة الثانوية على اجلوانب التعليمية أكثر  – 73
 .من اجلوانب الرتبوية

     

      .كيل املدرسة مع املرشد الطالختداخل أدوار و  – 78
      .قلة عدد املرشدين الطالبيني يف املدرسة الثانوية – 74
افتقاد املرشد الطالخ يف املدرسة الثانوية  – 76

للمؤهالت واملهارات اليت متكنه من إرشاد وتوجيه 
 .الطالب

     

عدم وجود أخصائيني اجتماعيني يف املدرسة  – 71
 .الثانوية

     

ضعف االستفادة من املشرف الرتبو  املنسق  – 74
للمدرسة الثانوية يف توجيه منسوخ املدرسة ألفضل وسائل 

 .الضبط

     

عدم مشولية التعاميم الرمسية الصادرة من وزارة  – 79
 .التعليم على أمهية ووسائل الضبط االجتماعي

     

يف تطبيق  تعسف إدارة املدرسة الثانوية ووصرامتها – 20
 .األنظمة واللوائ  املدرسية
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 :المعوقات التي تحد من تطبيق الضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية مع طالبها من وجهة نظر المعلمين :تابع المحور الثالث

 مدى وضوح العبارة العبارة
 غير واضحة  -واضحة   

 مدى مناسبة العبارة للمحور
 بةغير مناس   -مناسبة   

 التعديل المقترح

عدم تطرق املناهج الدراسية يف املدرسة الثانوية  – 27
 .ملفهوم الضبط االجتماعي

     

ضعف مستوى التحصيل الدراسي لطالب  – 22
 .املدرسة الثانوية

     

      .إمهال املدرسة الثانوية مليول واحتياجات الطالب – 23
املدرسة انتشار تعاطي املخدرات بني طالب  – 28

 .الثانوية
     

تأثِّي وسائل اإلعالم السليب على سلوكيات طالب  – 24
 .املدرسة الثانوية

     

تأثِّي رفقاء السوء على احنراف سلوك طالب  – 26
 .املدرسة الثانوية

     

عدم وجود برامج تدريبية توعوية لطالب املدرسة  – 21
 .ايِّي اجملتمعالثانوية عن أمهية األمن وااللتزام بقيم ومع

     

عدم السماح لطالب املدرسة الثانوية بالتعبِّي عن  – 24
 .مشاعرهم وأفكارهم اليت يعتنقوهنا

     

غياب دور الضمِّي اإلنساين الذ  يؤنب الطالب  – 29
 .عند ممارسة أ  سلوك سيء

     

النظر إىل املدرسة بأهنا هي املؤسسة اجملتمعية  – 30
 .ر يف إوصالح سلوك الطالبالوحيدة اليت هلا دو 

     

 :عبارات إضافية أرجو ذكرها

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
................................................................................................. 
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 وزارة التعليم

 امللك سعودجامعة 

 عمادة الدراسات العليا

 الرتبيةكلية 

 السياسات الرتبويةقسم 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .احملرتم .....  :........................................سعادة الدكتور

 :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته, وبعد

بط االجتماعي لدى الطالب يف ضوء اخلربات العاملية دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الض)يقوم الباحث بإعداد حبث بعنوان 
يف تعزيز الثانوية وذلك هبدف الوقوف على دور منسوخ املدرسة  بدر بن جويعد العتييب؛. د. أ :بإشراف ,("تصور مقرتح"

بشكٍل عام  ةالضبط االجتماعي لدى طالب املرحلة الثانوية؛ ونظراً ملا يتمتع سعادتكم به من خربة عريقة يف جمال الرتبي
 ,؛ لذا آمل من سعادتكم حتكيم هذه االستبانة, وإبداء الرأ  حول مدى وضوح العباراتويف علم االجتماع بشكٍل خاص
 :الطالبوكذلك مدى مناسبة املقياس الرباعي التايل لقياس استجابات عينة البحث من  ,ومدى مناسبة كل عبارة حملورها

 غِّي موافق بشدة   غِّي موافق  موافق  وافق بشدةم  العبارة                       

     .تشجع املدرسة الثانوية السلوكيات اجليدة اليت تصدر عن الطالب

 

 .قسم السياسات الرتبويةبأن ُتسلم لسكرتِّي مع الرجاء عند االنتهاء من االستبانة 

 .مويرعاك مواهلل حيفظك كم,تعاون حسن شكر علىخالص المع 

 

 الباحث.......................                                        :.اسم الدكتور

 اتبا مساعد بن سعيد آل :..........................                                التخصص

 0408147147: اجلوال:......................                               الدرجة العلمية

 Mosaedsaeed@hotmail.com: االمييل:........................                 يلالعمل احلا

 

mailto:Mosaedsaeed@hotmail.com
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 :تغيرات البحث هيم

 اإلجابة          :المرحلة التي يدرس بها الطالب :أوالً 

  .الصف األول ثانو  –أ 

  .الصف الثاين ثانو  –ب 

  .الثالث ثانو الصف  –ج 

 

 اإلجابة                                         :النظام الدراسي للطالب :ثانياً 

  .علمي –أ 

  .شرعي –ب 

  ............................يذكر , نظام دراسي آخر – ج
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 :واقع الضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية من وجهة نظر الطالب :محور

 مدى وضوح العبارة لعبارةا
 غير واضحة - واضحة  

 مدى مناسبة العبارة للمحور
 غير مناسبة  -مناسبة     

 التعديل المقترح

تُعد املدرسة الثانوية الطالب جسمياً وعقلياً  – 7
 .واجتماعياً 

     

مُتارس املدرسة الثانوية دوراً أكرب من األسرة يف  – 2
 .التنشئة االجتماعية للطالب

     

حُتقق املدرسة الثانوية االنسجام االجتماعي بني  – 3
 .الطالب على اختالف طبقاهتم وجنسياهتم

     

هَتتم املدرسة الثانوية باجلانب الرتبو  للطالب   – 8
 .كاهتمامها باجلانب التعليمي

     

َتغرس املدرسة الثانوية يف طالهبا احرتام األنظمة  – 4
 .واللوائ  املدرسية

     

تُنشئ املدرسة الثانوية طالهبا على ضرورة احرتام  – 6
 .قانون الدولة وعدم اخلروج عنه

     

تُؤكد املدرسة الثانوية لطالهبا على أمهية طاعة والة  – 1
 .أمر املسلمني

     

تبث املدرسة الثانوية يف نفوس طالهبا حب الوطن  – 4
 .واالنتماء إليه وضرورة الدفاع عنه

     

حترص املدرسة الثانوية على غرس العقيدة اإلسالمية  – 9
 .يف نفوس الطالب

     

تشجع املدرسة الثانوية السلوكيات اجليدة اليت  – 70
 .تصدر عن الطالب
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 :واقع الضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية من وجهة نظر الطالب :محور

 مدى وضوح العبارة العبارة
 واضحة غير - واضحة  

 مدى مناسبة العبارة للمحور
 غير مناسبة  -مناسبة     

 التعديل المقترح

انوية بإقامة برامج تدريبية لتوعية هتتم املدرسة الث – 77
  .االمتثال لقيم ومعايِّي اجملتمعأمهية الطالب ب

     

توجه املدرسة الثانوية طالهبا على ضرورة متسكهم  – 72
 .ل املدرسة وخارجهابالقيم األخالقية يف داخ

     

تُعامل املدرسة الثانوية طالهبا معاملًة عادلة وبدون  – 73
 .متييز ألحدهم عن اآلخر

     

َتستخدم املدرسة الثانوية مع طالهبا أسلوب  – 78
 .التحاور والتشاور بدالً من أسلوب التسلط والفرض

     

سلوكية هَتتم املدرسة الثانوية مبعاجلة املشكالت ال – 74
 .لطالهبا

     

ُتكثر املدرسة الثانوية من استخدام أسلوب  – 76
 .التهديد والوعيد مع طالهبا

     

تتضمن املناهج الدراسية يف املدرسة الثانوية على  – 71
مواضيع حتث الطالب على احرتام ثقافات اجملتمعات 

 .األخرى

     

ون حَترص املدرسة الثانوية على بث قيم التعا – 74
واألمانة واإلخاء بني الطالب من خالل الدروس 

 .واألنشطة املدرسية

     

تراعي األنشطة املدرسية يف املدرسة الثانوية ميول  – 79
 .واحتياجات ورغبات الطالب

     

حيرص املعلمني على التواجد يف الفصل منذ بداية  – 20
 .احلصة الدراسية حىت هنايتها
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 :لضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية من وجهة نظر الطالبواقع ا :محور

 مدى وضوح العبارة العبارة
 غير واضحة - واضحة  

 مدى مناسبة العبارة للمحور
 غير مناسبة  -مناسبة     

 التعديل المقترح

يهتم املرشد الطالخ يف املدرسة الثانوية مبساعدة  – 27
   .الطالب يف حل املشكالت اليت تواجههم

     

يهتم وكيل املدرسة الثانوية بإبالغ ويل أمر  – 22
 .الطالب عن سلوك ابنه يف املدرسة

     

حيرص قائد املدرسة الثانوية على نص  وتوجيه  – 23
 .الطالب يف اإلذاعة املدرسية وعند زيارته للفصول

     

حُتصن املدرسة الثانوية طالهبا من االحنرافات  – 28
 .رميةوالوقوع يف اجل

     

تُوض  املدرسة الثانوية لطالهبا مدى خطورة  – 24
 .الفكر اإلرهاخ على اجملتمع

     

احلذر من حتث املدرسة الثانوية طالهبا على  – 26
 .مصاحبة رفقاء السوء

     

      تأخذ املدرسة الثانوية برأ  طالهبا – 21

رفع َتسعى املدرسة الثانوية لتحفيز الطالب على  – 24
 .مستوى حتصيلهم الدراسي

     

الطالب على ِعلم بوجود جلنة يف مدرسته الثانوية  – 29
 .مبسمى االنضباط املدرسي

     

حَترص املدرسة الثانوية على التعاون مع الشرطة يف  – 30
إقامة معارض تعزز من قيمة الضبط يف داخل املدرسة 

 .وخارجها

     

 

 :عبارات إضافية أرجو ذكرها

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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 ( 4) ملحق رقم 

 االستبانة في صورتها النهائية
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 ( 3) ملحق رقم 

خطاب من الدكتور المشرف على الطالب إلى رئيس قسم السياسات التربوية بشأن تسهيل مهمة 
 الباحث
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 ( 5) ملحق رقم 

خطاب من عميد كلية التربية في جامعة الملك سعود إلى مدير عام التعليم بمنطقة الرياض بشأن 
 تسهيل مهمة الباحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 

 

 
 

 

 



271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 6) ملحق رقم 

خطاب من مدير إدارة التخطيط والتطوير في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إلى قادة 
 مهمة الباحث المدارس الثانوية بشأن تسهيل
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 (2)ملحق رقم 

 دلفاي ة المشاركين في اإلجابة على أداةأسماء خبراء التربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 

 

 سبب اختياره كخبير تربوي الجهة التي ينتسب لها الدرجة العلمية اسم الدكتور التسلسل

علم )ومؤلف لكتاب , رتبيةمتخصص يف أوصول ال جامعة أم القرى أستاذ دكتور عبداهلل األمسر  7
دور املعلم يف )وله حبثاً بعنوان , (اجتماع الرتبية

 (حتقيق حسن اخللق وأثره يف األمن االجتماعي

ومهتم بتدريس , متخصص يف اخلدمة االجتماعية جامعة أم القرى أستاذ دكتور خالد برقاو  2
والذ  حيو  ضمن ( مشكالت اجتماعية)مقرر 

 االجتماعيمفرداته وسائل الضبط 

وله حبثاً بعنوان , متخصص يف اخلدمة االجتماعية جامعة أم القرى أستاذ دكتور خالد الشريف 3
أهم األسباب املؤدية الرتكاب األحدا  )

 (للسرقات

جامعة األمِّية نورة بنت  أستاذ دكتور غادة الطريف 8
 عبدالرمحن

ومؤلفه لكتاب , متخصصة يف علم االجتماع
 (جتماعمقدمة يف علم اال)

جامعة األمِّية نورة بنت  أستاذ دكتور حنان اجلهين 4
 عبدالرمحن

ومهتمة بتدريس مقرر , متخصصة يف أوصول الرتبية
 (اجتماعيات الرتبية)

ومهتمة بتدريس مقرر , متخصصة يف أوصول الرتبية جامعة امللك خالد أستاذ مشارك منال رفعت 6
 (اجتماعيات الرتبية)

ومهتمة بتدريس مقرر , متخصصة يف أوصول الرتبية جامعة امللك خالد اذ مشاركأست غادة الشربيين 1
 (اجتماعيات الرتبية)

والضبط االجتماعي , متخصص يف علم االجتماع جامعة أم القرى أستاذ مشارك عبدالغين احلرخ 4
 جزء من علم االجتماع

جامعة نايف العربية للعلوم  أستاذ مشارك وجدان التيجاين 9
 يةاألمن

والضبط االجتماعي , يف علم االجتماع ةمتخصص
 جزء من علم االجتماع

جامعة نايف العربية للعلوم  أستاذ مشارك خالد كاظم 70
 األمنية

والضبط االجتماعي , متخصص يف علم االجتماع
 جزء من علم االجتماع
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 ير تربويسبب اختياره كخب الجهة التي ينتسب لها الدرجة العلمية اسم الدكتور التسلسل

جامعة األمِّية نورة بنت  أستاذ مشارك بدرية العمرو 77
 عبدالرمحن

ومهتمة , متخصصة يف التخطيط االجتماعي
 بتدريس علم االجتماع

عبداحملسن  72
 العتييب

وله حبثاً بعنوان , متخصص يف أوصول الرتبية "سابقاً "جامعة امللك سعود  أستاذ مشارك
جودة احلياة ميكانيزمات الضبط االجتماعي و )

 (املدرسية يف املرحلة الثانوية مبحافظة سدير

عبدالعزيز  73
 اخلليفة

جامعة اإلمام حممد بن سعود  أستاذ مشارك
 اإلسالمية

ومهتم بتدريس , متخصص يف أوصول الرتبية
 (الدراسات املستقبلية)

جامعة اإلمام حممد بن سعود  أستاذ مشارك عيقلعبداهلل امل 78
 اإلسالمية

ومهتم بتدريس , يف أوصول الرتبية متخصص
 (اجتماعيات الرتبية)

جامعة اإلمام حممد بن سعود  أستاذ مشارك مجال مصطفى 74
 اإلسالمية

ومهتم بتدريس , متخصص يف أوصول الرتبية
 (اجتماعيات الرتبية)

جامعة اإلمام حممد بن سعود  أستاذ مشارك وفاء الفري  76
 اإلسالمية

ومهتمة بتدريس , متخصصة يف أوصول الرتبية
 (اجتماعيات الرتبية)

جامعة األمِّية نورة بنت  أستاذ مشارك منِّية الفري  71
 عبدالرمحن

 بعنوانوهلا حبثاً , اخلدمة االجتماعيةمتخصصة يف 
 (األحدا  املنحرفني)

جامعة األمِّية نورة بنت  أستاذ مشارك حصة املنيف 74
 عبدالرمحن

بتدريس ومهتمة , أوصول الرتبيةمتخصصة يف 
 (اجتماعيات الرتبية)
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 (8)ملحق رقم 

 (الجولة األولى" )استنتاجي"مغلق بأسلوب دلفاي  داةأ
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 وزارة التعليم

 امللك سعودجامعة 

 عمادة الدراسات العليا

 الرتبيةكلية 

 السياسات الرتبويةقسم 

 الجولة األولى

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .احملرتم .....  :........................................بو سعادة اخلبِّي الرت 

 :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته, وبعد

دور املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب يف ضوء )يقوم الباحث بإعداد حبث بعنوان 
وذلك هبدف الوقوف على دور  لعتييب؛بدر بن جويعد ا. د. أ: بإشراف, ("تصور مقرتح"اخلربات العاملية 

منسوخ املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالب املرحلة الثانوية؛ ونظراً ملا يتمتع سعادتكم 
به من خربة عريقة يف جمال الرتبية بشكٍل عام ويف علم االجتماع بشكٍل خاص؛ لذا آمل من سعادتكم 

, بعد احلصول على نتائج التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة  بناءهاحيث مت, (لفا أسلوب د)اإلجابة على 
غلقة كتبت فيها العبارات اليت أجاب عليها عينة الدراسة على هيئة استمارات م( أسلوب دلفا )وسيكون 

الرتبو  حرية ويرتك للخبِّي , مرتبة تنازلياً حبسب شدة املوافقة عليها من معلمي وطالب املدرسة الثانوية
  .األقل 7األعلى إىل  4دالء بتصوره على درجة أولوية العبارة من اإل

 .بأن ُتسلم لسكرتِّي قسم السياسات الرتبوية( أسلوب دلفي)مع الرجاء عند االنتهاء من اإلجابة على 

 .مويرعاك مواهلل حيفظك كم,تعاون حسن شكر علىخالص المع 

 الباحث                           :........................             اسم الدكتور

 اتبا مساعد بن سعيد آل :..........................                                التخصص

 0408147147: اجلوال:......................                               الدرجة العلمية

 Mosaedsaeed@hotmail.com: االمييل        :........................         العمل احلايل

mailto:Mosaedsaeed@hotmail.com
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 :ما يلي( معلمي وطالب المدرسة الثانوية)أبرز نتائج التي توصلت إليها الدراسة من عينة الدراسة 

 :لميندور المدرسة الثانوية في تعزيز الضبط االجتماعي لطالبها من وجهة نظر المع/ أوالً 

 العبارة أولويةدرجة  العبارة الترتيب

5 3 4 7 9 

      .تؤكد املدرسة لطالهبا على أمهية طاعة والة أمر املسلمني 7

      .ُتسِهم املدرسة يف إيضاح تعاليم الدين اإلسالمي لطالهبا بشكٍل وصحي  2

      .تبث املدرسة يف نفوس طالهبا االنتماء للوطن ووجوب الدفاع عنه 3

      .تعورد املدرسة طالهبا على وجوب احرتام نظام الدولة وعدم اخلروج عنه 8

      .حَيرص وكيل املدرسة على تطبيق قواعد السلوك واملواظبة على الطالب 4

      .حُتقق املدرسة االنسجام االجتماعي بني الطالب على اختالف طبقاهتم وجنسياهتم 6

      .بناؤه يف األسرة من التنشئة االجتماعية للطالبُتكمل املدرسة ما مت  1

      .َتغرس املدرسة يف طالهبا احرتام األنظمة واللوائ  املدرسية 4

      .حُتِصن املدرسة طالهبا من االحنراف والوقوع يف اجلرمية 9

      .رجهاتُدرب املدرسة طالهبا على ممارسة قيم اجملتمع يف سلوكياهتم داخل املدرسة وخا 70

      .تُبني املدرسة لطالهبا مفاهيم التطرف واإلرهاب وأثرها على الشباب واجملتمع 77

      .ُيشجع قائد املدرسة املعلمني على إرشاد وتوجيه الطالب داخل الفصل وخارجه 72

      .حَترص املدرسة على تكوين عالقة وثيقة مع اجملتمع احمللي 73

      .بوضع خطط وقائية لتاليف وجود سلوكيات خاطئة تصدر عن الطالبتُبادر املدرسة  78

      تُبني املدرسة لطالهبا بأن لكل جمتمع عادات وتقاليد وثقافة ختتلف عن اجملتمعات األخرى 74

      .ُيشارك املعلم يف الربامج اليت تقيمها املدرسة لضبط الطالب 76

      .ية لتعديل سلوكيات الطالب غِّي املرغوب هباَتسعى املدرسة إىل وضع خطط عالج 71

      .تؤكد املدرسة للطالب على وجوب أن يتحول الضبط لديهم بداخل املدرسة إىل اجملتمع 74
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      .يستغل رائد النشاط مواهب الطالب يف عمل أنشطة هتدف إىل ضبط سلوكياهتم 79

      .فناء املدرسة للتعرف على مشكالت الطالبيُفعرل املرشد الطالخ وصناديق االقرتاحات ب 20

 

 :واقع الضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية من وجهة نظر الطالب/ ثانياً 

 العبارة أولويةدرجة  العبارة الترتيب

5 3 4 7 9 

      .حَترص املدرسة على غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس الطالب 7

      .بأمهية طاعة والة أمر املسلمنيتُؤكد املدرسة على طالهبا  2

      .يَهتم وكيل املدرسة بإبالغ ويل أمر الطالب عن سلوك ابنه 3

      .يَهتم املرشد الطالخ مبساعدة الطالب يف حل مشكالهتم 8

      .تُعورد املدرسة طالهبا على وجوب احرتام نظام الدولة وعدم اخلروج عنه 4

      .ا على وجوب متسكهم بالقيم األخالقية يف داخل املدرسة وخارجهاتُوجه املدرسة طالهب 6

      .تَبث املدرسة يف نفوس الطالب حب الوطن واالنتماء إليه 1

      .حَتث املدرسة طالهبا على احلذر من مصاحبة رفقاء السوء 4

      .ُتربرز املدرسة لطالهبا مدى خطورة الفكر اإلرهاخ على اجملتمع 9

      .حُتصن املدرسة طالهبا من االحنرافات والوقوع يف اجلرمية 70

      .َتغرس املدرسة يف طالهبا احرتام األنظمة واللوائ  املدرسية 77

      .حَيرص قائد املدرسة على نص  وتوجيه الطالب 72

      .ُتشجع املدرسة السلوكيات اجليدة اليت تصدر عن الطالب 73

      .األنشطة املدرسية الطالب باملهارات الالزمة كحسن التعامل مع اآلخرين تُزورد 78

      .حَيرص املعلمون على التواجد بالفصل منذ بداية احلصة حىت هنايتها 74

      تُبصرر املدرسة طالهبا بالطرق املناسبة الستخدام وسائل التواوصل االجتماعي 76
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      .سلوب التهديد والوعيد مع طالهباُتكثر املدرسة من استخدام أ 71

حَترص املدرسة على التعاون مع األجهزة األمنية يف إقامة معارض وحماضرات تعزز من قيمة  74
 .الضبط االجتماعي يف داخل املدرسة وخارجها

     

      .َتستخدم املدرسة مع طالهبا أسلوب التحاور والتشاور 79

      . من األسرة يف التنشئة االجتماعية للطالبمُتارس املدرسة دوراً أكرب 20

 

 :وسائل الضبط االجتماعي التي تستخدمها المدرسة الثانوية مع الطالب من  وجهة نظر المعلمين/ ثالثاً 

 العبارة أولويةدرجة  العبارة الترتيب

5 3 4 7 9 

      .اجملتمع ثال الطالب لقيمأمهية امتَيستدل منسوبوا املدرسة بالقرآن والسنة لدعم رأيهم يف  7

      .حَيرص املعلمون ليكونوا قدوة حسنة لطالهبم 2

      .يُدررب املعلم طالبه على االستئذان عند الرغبة يف املشاركة بالدرس 3

      .َيستخدم املعلم دفرت الدرجات لروصد أفعال الطالب حنو الدرس 8

الفصل لوكيل املدرسة لتطبيق الئحة قواعد السلوك  حُييل املعلم الطالب غِّي املنضبط يف 4
 .واملواظبة عليه

     

      .يبادر منسوبوا املدرسة إىل مساعدة الطالب يف حل مشكالته 6

      .يُناقش املعلم الطالب غِّي املنضبط يف الفصل على انفراد باستخدام املوعظة احلسنة 1

      .بعادات اجملتمعُتشِّي املدرسة لطالهبا بأمهية التمسك  4

      .حيضر املعلم إىل الفصل مع بداية احلصة الدراسية 9

      الطالببعض  لسلوكيات غِّي املرغوب هبا عندا حلل مشكلةَيستعني املعلم باملرشد الطالخ  70

      .تُوجه املدرسة نشاطاهتا حنو قيم احرتام األنظمة والقوانني االجتماعية 77

      .العالجي هلا من الوقوع يف املشكلة قبلاملدرسة مع طالهبا األسلوب الوقائي َتستخدم  72

      .يوض  املعلم لطالبه حقوقهم والواجبات املرتتبة عليهم مع بداية كل فصل دراسي 73
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      .حَترص املدرسة على غرس الضبط الذايت لدى الطالب 78

      .لتكرمي الطالب ذو  السلوك احلسن َتستخدم املدرسة حمفزات مادية ومعنوية 74

      .َيشغل املعلم أوقات فراغ الطالب بالتحد  عن بعض قضايا اجملتمع 76

      .حَترص املدرسة على نشر ثقافة احلوار بني الطالب واملعلمني 71

      .ُيشررك املعلم طالبه يف وضع القوانني الصفية 74

      .تصني يف نشر ثقافة الضبط االجتماعي بني الطالبَتستضيف املدرسة أساتذة خم 79

      .حَترم املدرسة الطالب غِّي املنضبطني من املشاركة يف فعاليات وأنشطة املدرسة 20

 

 :المعوقات التي تحد من تطبيق الضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر المعلمين/ رابعاً 

 العبارة أولويةدرجة  العبارة الترتيب

5 3 4 7 9 

      .إدمان استخدام وسائل التواوصل االجتماعي بشكٍل غِّي منضبط عند بعض الطالب 7

      .كثرة عدد الطالب بالفصول 2

      .تأثِّي رفقاء السوء على احنراف بعض طالب املدرسة 3

      .وبة وحصص انتظار مع التدريسكثرة األعباء اإلدارية املسندة إىل املعلم من إشراف ومنا 8

      .قلة اهتمام بعض اأُلسر يف التفاعل مع املدرسة للوقوف على سلوكيات أبنائهم الطالب 4

      .وجود حاالت تفكك ُأسر  عند بعض الطالب 6

      (.والثقافية, واالقتصادية, االجتماعية)تنوع بيئات الطالب  1

      .طالب بالعادات والتقاليد واألعراف املوجودة باجملتمعاختالف مدى متسك ُأسر ال 4

      .وحنومها واملساجد الجتماعي األخرى كالشرطةضعف عالقة املدرسة مبؤسسات الضبط ا 9

      .افتقاد املدرسة لوجود أخصائيني اجتماعيني 70

      .تدين تطرق املناهج الدراسية ملفهوم الضبط االجتماعي 77
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      .أمهية ووسائل الضبط االجتماعيعن لتطرق لصور التعاميم الصادرة من وزارة التعليم قُ  72

      .ضعف استيعاب بعض منسوخ املدرسة للخصائص العمرية لطالب املرحلة الثانوية 73

      .ضعف وعي بعض منسوخ املدرسة مبفهوم وأمهية الضبط االجتماعي ألفراد اجملتمع 78

هالت ومهارات بعض املرشدين الطالبيني يف التعامل الطالب املخالفني لألنظمة تدين مؤ  74
 .واللوائ  املدرسية

     

      .ضعف قدرة بعض املعلمني على ضبط الفصل باملدرسة 76

      .تداخل أدوار وكيل املدرسة مع املرشد الطالخ 71

      .قلة اهتمام املدرسة مبعاجلة مشكالت طالهبا 74

      .َتعسف إدارة املدرسة يف تطبيق األنظمة واللوائ  املدرسية على الطالب 79

      .تعدد االنتماءات املذهبية لدى طالب املدرسة 20
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 وزارة التعليم

 امللك سعودجامعة 

 ة الدراسات العلياعماد

 الرتبيةكلية 

 السياسات الرتبويةقسم 

 ثانيةالجولة ال

 حفظه اهلل......................     :سعادة الخبير التربوي

دور املدرسة الثانوية ) يتقدم الباحث لسعادتكم بالشكر والتقدير ملشاركتكم ضمن خرباء الرتبية يف دراسة
ويُثمن الباحث , ("تصور مقرتح"الب يف ضوء اخلربات العاملية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الط

حيث كان مللحوظاتكم ومرئياتكم األثر , (اجلولة األوىل)لسعادتكم بتفضلكم على اإلجابة عن أداة دلفا  
 .البناء يف تقومي عبارات أداة دلفا  وتعديلها

حصلت على اتفاق من خرباء الرتبية  قبول العبارات اليت (الجولة األولى)أداة دلفاي وقد كانت نتيجة 
من اتفاق %  40واستبعاد العبارات اليت حصلت على أقل من , عبارة( 44)فأكثر وعددها % 40بنسبة 

وبالتايل فإن عدد العبارات النهائية املقبولة يف اجلولة , عبارات( 8)وتعديل , عبارة( 24)اخلرباء وعددها 
جتماعي دور منسوخ املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االية عالية يف ومجيعها ذات أولو , عبارة( 44)األوىل 

 .لدى الطالب

وتستهدف تعرُّف درجة كل  ,(الجولة الثانية)أداة دلفاي ويطيب للباحث أن يضع بني يد  سعادتكم 
دور  سعياً لرتتيب العبارات وفقاً ألولويتها يف, بناًء على مقياس ليكرت اخلماسي, عبارة من وجهة نظركم

حيث أنَّ درجة األولوية في العبارات , جتماعي لدى الطالبمنسوخ املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط اال
 .األقل 9األعلى إلى  5من 

 .مويرعاك مواهلل حيفظك كم,تعاون حسن شكر علىخالص المع 

 بخَّاتمساعد بن سعيد آل : الباحث

 1513289289: الجوال

 Mosaedsaeed@hotmail.com: االيميل

mailto:Mosaedsaeed@hotmail.com
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دور املدرسـة الثانويـة يف تعزيـز الضــبط االجتمـاعي لـدى الطـالب يف ضـوء اخلـربات العامليــة : عنـوان الدراسـة
 ".تصور مقرتح"

نوية هو جمموعة من اآلليات والعمليات اليت تقوم هبا املدرسة الثا :لضبط االجتماعيل اإلجرائيالتعريف 
داخل )هبدف تنظيم سلوك الطالب وإلزامهم باألنظمة واللوائ  والقوانني اليت حتكم اجملتمع األوصغر 

 .مما يساهم يف حتقيق أمن واستقرار اجملتمع ككل( خارج املدرسة)ومنه إىل اجملتمع األكرب ( املدرسة
تعزيـز الضـبط االجتمـاعي لـدى  التووصل إىل تصور مقرتح لدور املدرسة الثانويـة يف: الهدف من أداة دلفاي

 .الطالب
جامعــة : )خــرباء الرتبيــة يف جامعــات اململكــة العربيــة الســعودية التاليــة: العينــة المســتهدفة مــن أداة دلفــاي

جامعــة , جامعــة امللــك خالــد, جامعــة أم القــرى, جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية, امللــك ســعود
 (.ايف العربية للعلوم األمنيةجامعة ن, األمِّية نورة بنت عبدالرمحن

 :إجراءات الجولة األولى في أدة دلفاي
وعـددها , فـأكثر يف اجلولـة األوىل% 40خـرباء الرتبيـة بنسـبة تفـاق قبول العبارات الـيت حتصـلت علـى ا: أوالً 
 .عبارة( 44)

وعددها , لة األوىلباجلو % 40الرتبية بنسبة أقل من  خرباءتفاق استبعاد العبارات اليت حتصلت على ا :ثانياً 
 .عبارة( 24)

 .اتعبار ( 8)تعديل  :ثالثاً 

 :داة دلفاينتائج الجولة األولى في أ

عدد عبارات  المحور
 الجولة األولى

عدد العبارات 
 المقبولة

عدد العبارات 
 المستبعدة

عدد العبارات 
 المعدلة

عدد عبارات 
 الجولة الثانية

دور املدرسة 
الثانوية يف تعزيز 

الضبط 
 تماعياالج

 عبارة 74 ال يوجد عبارات 4 عبارة 74 عبارة 20

واقع الضبط 
 االجتماعي

 عبارة 74 ال يوجد عبارات 4 عبارة 74 عبارة 20
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وسائل الضبط 
 االجتماعي

 عبارة 72 عبارات 3 عبارات 4 عبارة 72 عبارة 20

معوقات تطبيق 
الضبط 
 االجتماعي

 عبارة 73 عبارة واحدة عبارات 1 عبارة 73 عبارة 20

 عبارة 44 عبارات 8 عبارة 24 عبارة 44 عبارة 40 اإلمجايل

 
 :المطلوب في الجولة الثانية من أداة دلفاي

هـي ( 7)والدرجة , هي األكثر( 4)باعتبار أن , حتديد درجة أولوية كل عبارة وفق مقياس ليكرت اخلماسي
سـط احلسـاخ والنسـبة املئويـة الـيت حصـلت عليهـا  على نتـائج حتليـل املتو  علماً بأن العبارات مرتبة بناءً , األقل

 .كل عبارة يف اجلولة األوىل من أداة دلفا 
 :دور المدرسة الثانوية في تعزيز الضبط االجتماعي لطالبها/ أوالً 

 العبارة أولويةدرجة  العبارة الترتيب

5 3 4 7 9 

      .وصحي  ُتسِهم املدرسة يف إيضاح تعاليم الدين اإلسالمي لطالهبا بشكلٍ  7

      .تبث املدرسة يف نفوس طالهبا االنتماء للوطن ووجوب الدفاع عنه 2

      .حَيرص وكيل املدرسة على تطبيق قواعد السلوك واملواظبة على الطالب 3

      .تعورد املدرسة طالهبا على وجوب احرتام نظام الدولة وعدم اخلروج عنه 8

      .أمهية طاعة والة أمر املسلمنيتؤكد املدرسة لطالهبا على  4

      .َتغرس املدرسة يف طالهبا احرتام األنظمة واللوائ  املدرسية 6

      .تُدرب املدرسة طالهبا على ممارسة قيم اجملتمع يف سلوكياهتم داخل املدرسة وخارجها 1

      .ُتكمل املدرسة ما مت بناؤه يف األسرة من التنشئة االجتماعية للطالب 4

      .ُيشارك املعلم يف الربامج اليت تقيمها املدرسة لضبط الطالب 9
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      .حُتِصن املدرسة طالهبا من االحنراف والوقوع يف اجلرمية 70

      .حُتقق املدرسة االنسجام االجتماعي بني الطالب على اختالف طبقاهتم وجنسياهتم 77

      .ة مع اجملتمع احملليحَترص املدرسة على تكوين عالقة وثيق 72

      .تُبادر املدرسة بوضع خطط وقائية لتاليف وجود سلوكيات خاطئة تصدر عن الطالب 73

      .ُيشجع قائد املدرسة املعلمني على إرشاد وتوجيه الطالب داخل الفصل وخارجه 78

      .ى مشكالت الطالبيُفعرل املرشد الطالخ وصناديق االقرتاحات بفناء املدرسة للتعرف عل 74

 

 :واقع الضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية/ ثانياً 

 العبارة أولويةدرجة  العبارة الترتيب

5 3 4 7 9 

      .تُؤكد املدرسة على طالهبا بأمهية طاعة والة أمر املسلمني 7

      .تَبث املدرسة يف نفوس الطالب حب الوطن واالنتماء إليه 2

      .املدرسة السلوكيات اجليدة اليت تصدر عن الطالب ُتشجع 3

      .يَهتم املرشد الطالخ مبساعدة الطالب يف حل مشكالهتم 8

      .حَترص املدرسة على غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس الطالب 4

      .تُوجه املدرسة طالهبا على وجوب متسكهم بالقيم األخالقية يف داخل املدرسة وخارجها 6

      .يَهتم وكيل املدرسة بإبالغ ويل أمر الطالب عن سلوك ابنه 1

      .حَتث املدرسة طالهبا على احلذر من مصاحبة رفقاء السوء 4

      .حَيرص قائد املدرسة على نص  وتوجيه الطالب 9

      .حَيرص املعلمون على التواجد بالفصل منذ بداية احلصة حىت هنايتها 70

      .تُزورد األنشطة املدرسية الطالب باملهارات الالزمة كحسن التعامل مع اآلخرين 77

      .َتغرس املدرسة يف طالهبا احرتام األنظمة واللوائ  املدرسية 72
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       .ُتربرز املدرسة لطالهبا مدى خطورة الفكر اإلرهاخ على اجملتمع 73

      .احرتام نظام الدولة وعدم اخلروج عنهتُعورد املدرسة طالهبا على وجوب  78

      .َتستخدم املدرسة مع طالهبا أسلوب التحاور والتشاور 74

 

 :وسائل الضبط االجتماعي التي تستخدمها المدرسة الثانوية مع الطالب/ ثالثاً 

 العبارة أولويةدرجة  العبارة الترتيب

5 3 4 7 9 

      .مة الطالب يف حل مشكالهتاملدرسة إىل مساعد يبادر منسوبو 7

      .تُوجه املدرسة نشاطاهتا حنو قيم احرتام األنظمة والقوانني االجتماعية 2

      .يوض  املعلم لطالبه حقوقهم والواجبات املرتتبة عليهم مع بداية كل فصل دراسي 3

      .سنَتستخدم املدرسة حمفزات مادية ومعنوية لتكرمي الطالب ذو  السلوك احل 8

      .يُناقش املعلم الطالب غِّي املنضبط يف الفصل على انفراد باستخدام املوعظة احلسنة 4

      الطالببعض  لسلوكيات غِّي املرغوب هبا عندا حلل مشكلةَيستعني املعلم باملرشد الطالخ  6

      .اجملتمع ب لقيمأمهية امتثال الطالاملدرسة بالقرآن والسنة لدعم رأيهم يف  َيستدل منسوبو 1

      .حيضر املعلم إىل الفصل مع بداية احلصة الدراسية 4

      .حَيرص املعلمون ليكونوا قدوة حسنة لطالهبم 9

      .حَترص املدرسة على غرس الضبط الذايت لدى الطالب 70

      .حَترص املدرسة على نشر ثقافة احلوار بني الطالب واملعلمني 77

      .العالجي هلا من الوقوع يف املشكلة قبلتخدم املدرسة مع طالهبا األسلوب الوقائي َتس 72
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 :المعوقات التي تحد من تطبيق الضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية/ رابعاً 

 العبارة أولويةدرجة  العبارة الترتيب

5 3 4 7 9 

      .لوقوف على سلوكيات أبنائهم الطالبقلة اهتمام بعض اأُلسر يف التفاعل مع املدرسة ل 7

      .تأثِّي رفقاء السوء على احنراف بعض طالب املدرسة 2

      .افتقاد املدرسة لوجود أخصائيني اجتماعيني 3

      .ضعف وعي بعض منسوخ املدرسة مبفهوم وأمهية الضبط االجتماعي ألفراد اجملتمع 8

      .الفصل باملدرسة ضعف قدرة بعض املعلمني على ضبط 4

      .إدمان استخدام وسائل التواوصل االجتماعي بشكٍل غِّي منضبط عند بعض الطالب 6

      .كثرة عدد الطالب بالفصول 1

      .وجود حاالت تفكك ُأسر  عند بعض الطالب 4

      .قلة اهتمام املدرسة مبعاجلة مشكالت طالهبا 9

      .املدرسة للخصائص العمرية لطالب املرحلة الثانويةضعف استيعاب بعض منسوخ  70

      .تدين تطرق املناهج الدراسية ملفهوم الضبط االجتماعي 77

الطالب املخالفني مع تدين مؤهالت ومهارات بعض املرشدين الطالبيني يف التعامل  72
 .لألنظمة واللوائ  املدرسية

     

      .إىل املعلم من إشراف ومناوبة وحصص انتظار مع التدريس كثرة األعباء اإلدارية املسندة 73
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 (91)ملحق رقم 

 (ثالثةالجولة ال" )استنتاجي" مغلقبأسلوب  دلفاي داةأ
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 وزارة التعليم

 امللك سعودجامعة 

 عمادة الدراسات العليا

 الرتبيةكلية 

 السياسات الرتبويةقسم 

 ثالثةالجولة ال

 حفظه اهلل......................     :الخبير التربوي سعادة

دور املدرسة الثانوية ) يتقدم الباحث لسعادتكم بالشكر والتقدير ملشاركتكم ضمن خرباء الرتبية يف دراسة
ويُثمن الباحث , ("تصور مقرتح"يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب يف ضوء اخلربات العاملية 

حيث كان مللحوظاتكم ومرئياتكم األثر , (اجلولة الثانية)على اإلجابة عن أداة دلفا  لسعادتكم بتفضلكم 
 .البناء يف تقومي عبارات أداة دلفا  وتعديلها

قبول العبارات اليت حصلت على اتفاق من خرباء الرتبية  (الجولة الثانية)أداة دلفاي وقد كانت نتيجة 
من اتفاق %  44بعاد العبارات اليت حصلت على أقل من واست, عبارة( 84)فأكثر وعددها % 44بنسبة 

وبالتايل فإن عدد العبارات النهائية املقبولة يف اجلولة , عبارات( 3)وتعديل , عبارات( 1)اخلرباء وعددها 
جتماعي دور منسوخ املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االومجيعها ذات أولوية عالية يف , عبارة( 84)الثانية 
 .طالبلدى ال

وتستهدف تعرُّف درجة كل  ,(الجولة الثالثة)أداة دلفاي ويطيب للباحث أن يضع بني يد  سعادتكم 
دور سعياً لرتتيب العبارات وفقاً ألولويتها يف , بناًء على مقياس ليكرت اخلماسي, عبارة من وجهة نظركم

أنَّ درجة األولوية في العبارات حيث , جتماعي لدى الطالبمنسوخ املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط اال
 .األقل 9األعلى إلى  5من 

 .مويرعاك مواهلل حيفظك كم,تعاون حسن شكر علىخالص المع 

 بخَّاتمساعد بن سعيد آل : الباحث

 1513289289: الجوال

 Mosaedsaeed@hotmail.com: االيميل

mailto:Mosaedsaeed@hotmail.com
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ور املدرسـة الثانويـة يف تعزيـز الضــبط االجتمـاعي لـدى الطـالب يف ضـوء اخلـربات العامليــة د: عنـوان الدراسـة
 ".تصور مقرتح"

هو جمموعة من اآلليات والعمليات اليت تقوم هبا املدرسة الثانوية  :لضبط االجتماعيل اإلجرائيالتعريف 
داخل )كم اجملتمع األوصغر هبدف تنظيم سلوك الطالب وإلزامهم باألنظمة واللوائ  والقوانني اليت حت

 .مما يساهم يف حتقيق أمن واستقرار اجملتمع ككل( خارج املدرسة)ومنه إىل اجملتمع األكرب ( املدرسة
التووصل إىل تصور مقرتح لدور املدرسة الثانويـة يف تعزيـز الضـبط االجتمـاعي لـدى : الهدف من أداة دلفاي

 .الطالب
جامعــة : )ء الرتبيــة يف جامعــات اململكــة العربيــة الســعودية التاليــةخــربا: العينــة المســتهدفة مــن أداة دلفــاي

جامعــة , جامعــة امللــك خالــد, جامعــة أم القــرى, جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية, امللــك ســعود
 (.جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, األمِّية نورة بنت عبدالرمحن

 :إجراءات الجولة األولى في أدة دلفاي
وعـددها , فـأكثر يف اجلولـة الثانيـة% 44خـرباء الرتبيـة بنسـبة تفـاق قبول العبارات الـيت حتصـلت علـى ا :أوالً 
 .عبارة( 84)

وعـددها , باجلولة الثانية% 44الرتبية بنسبة أقل من  خرباءتفاق استبعاد العبارات اليت حتصلت على ا :ثانياً 
 .عبارات( 1)

 .اتعبار ( 3)تعديل  :ثالثاً 

 :داة دلفايالثانية في أنتائج الجولة 

عدد عبارات  المحور
 الجولة الثانية

عدد العبارات 
 المقبولة

عدد العبارات 
 المستبعدة

عدد العبارات 
 المعدلة

عدد عبارات 
 الجولة الثالثة

دور املدرسة 
الثانوية يف تعزيز 

الضبط 
 االجتماعي

 عبارة 73 ال يوجد تنيعبار  عبارة 73 عبارة 74

واقع الضبط 
 اعياالجتم

 عبارة 78 عبارة واحدة ة واحدةعبار  عبارة 78 عبارة 74
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وسائل الضبط 
 االجتماعي

 عبارة 77 عبارتني ة واحدةعبار  عبارة 77 عبارة 72

معوقات تطبيق 
الضبط 
 االجتماعي

 اتعبار  70 ال يوجد عبارات 3 اتعبار  70 عبارة 73

 عبارة 84 عبارات 3 اتعبار  1 عبارة 84 عبارة 44 اإلمجايل

 
 :من أداة دلفاي المطلوب في الجولة الثالثة

هـي ( 7)والدرجة , هي األكثر( 4)باعتبار أن , حتديد درجة أولوية كل عبارة وفق مقياس ليكرت اخلماسي
عليهـا   على نتـائج حتليـل املتوسـط احلسـاخ والنسـبة املئويـة الـيت حصـلت علماً بأن العبارات مرتبة بناءً , األقل

 .من أداة دلفا  الثانية كل عبارة يف اجلولة
 :دور المدرسة الثانوية في تعزيز الضبط االجتماعي لطالبها/ أوالً 

 العبارة أولويةدرجة  العبارة الترتيب

5 3 4 7 9 

      .تبث املدرسة يف نفوس طالهبا االنتماء للوطن ووجوب الدفاع عنه 7

      .خاطئة تصدر عن الطالب تُبادر املدرسة بوضع خطط وقائية لتاليف وجود سلوكيات 2

      .تعورد املدرسة طالهبا على وجوب احرتام نظام الدولة وعدم اخلروج عنه 3

      .ُيشجع قائد املدرسة املعلمني على إرشاد وتوجيه الطالب داخل الفصل وخارجه 8

      .ُتسِهم املدرسة يف إيضاح تعاليم الدين اإلسالمي لطالهبا بشكٍل وصحي  4

      .تؤكد املدرسة لطالهبا على أمهية طاعة والة أمر املسلمني 6

      .حُتِصن املدرسة طالهبا من االحنراف والوقوع يف اجلرمية 1

      .شارك املعلم يف الربامج اليت تقيمها املدرسة لضبط الطالبيُ  4

      .َتغرس املدرسة يف طالهبا احرتام األنظمة واللوائ  املدرسية 9
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      .ُتكمل املدرسة ما مت بناؤه يف األسرة من التنشئة االجتماعية للطالب 70

      .تُدرب املدرسة طالهبا على ممارسة قيم اجملتمع يف سلوكياهتم داخل املدرسة وخارجها 77

      .حَترص املدرسة على تكوين عالقة وثيقة مع اجملتمع احمللي 72

      .اعد السلوك واملواظبة على الطالبطبيق قو حَيرص وكيل املدرسة على ت 73

 

 :واقع الضبط االجتماعي في المدرسة الثانوية/ ثانياً 

 العبارة أولويةدرجة  العبارة الترتيب

5 3 4 7 9 

      .غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس الطالبباملدرسة  قومتَ  7

      .خالقية يف داخل املدرسة وخارجهاتُوجه املدرسة طالهبا على وجوب متسكهم بالقيم األ 2

      .ُتشجع املدرسة السلوكيات اجليدة اليت تصدر عن الطالب 3

      .يَهتم املرشد الطالخ مبساعدة الطالب يف حل مشكالهتم 8

      .يَهتم وكيل املدرسة بإبالغ ويل أمر الطالب عن سلوك ابنه 4

      .لوطن واالنتماء إليهتَبث املدرسة يف نفوس الطالب حب ا 6

      .َتغرس املدرسة يف طالهبا احرتام األنظمة واللوائ  املدرسية 1

      .حَتث املدرسة طالهبا على احلذر من مصاحبة رفقاء السوء 4

      .تُؤكد املدرسة على طالهبا بأمهية طاعة والة أمر املسلمني 9

      .لفكر اإلرهاخ على اجملتمعُتربرز املدرسة لطالهبا مدى خطورة ا 70

      .تُعورد املدرسة طالهبا على وجوب احرتام نظام الدولة وعدم اخلروج عنه 77

      .تُزورد األنشطة املدرسية الطالب باملهارات الالزمة كحسن التعامل مع اآلخرين 72

      .حَيرص قائد املدرسة على نص  وتوجيه الطالب 73

      .املدرسة مع طالهبا أسلوب التحاور والتشاورَتستخدم  78
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 :وسائل الضبط االجتماعي التي تستخدمها المدرسة الثانوية مع الطالب/ ثالثاً 

 العبارة أولويةدرجة  العبارة الترتيب

5 3 4 7 9 

      .يكونوا قدوة حسنة لطالهبمأن حَيرص املعلمون  7

      .جبات املرتتبة عليهم مع بداية كل فصل دراسييوض  املعلم لطالبه حقوقهم والوا 2

      الطالببعض  لسلوكيات غِّي املرغوب هبا عندا حلل مشكلةَيستعني املعلم باملرشد الطالخ  3

      .يُناقش املعلم الطالب غِّي املنضبط يف الفصل على انفراد باستخدام املوعظة احلسنة 8

      .ومعنوية لتكرمي الطالب ذو  السلوك احلسنَتستخدم املدرسة حمفزات مادية  4

      .اجملتمع أمهية امتثال الطالب لقيماملدرسة بالقرآن والسنة لدعم رأيهم يف  َيستدل منسوبو 6

      .حيضر املعلم إىل الفصل مع بداية احلصة الدراسية 1

      .حَترص املدرسة على غرس الضبط الذايت لدى الطالب 4

      .قيم احرتام األنظمة والقوانني االجتماعيةتنمية حنو  أنشطتهااملدرسة  تُوجه 9

      .حَترص املدرسة على نشر ثقافة احلوار بني الطالب واملعلمني 70

      .العالجي هلا من الوقوع يف املشكلة قبلَتستخدم املدرسة مع طالهبا األسلوب الوقائي  77

 

 :من تطبيق الضبط االجتماعي في المدرسة الثانويةالمعوقات التي تحد / رابعاً 

 العبارة أولويةدرجة  العبارة الترتيب

5 3 4 7 9 

      .كثرة األعباء اإلدارية املسندة إىل املعلم من إشراف ومناوبة وحصص انتظار مع التدريس 7

      .تأثِّي رفقاء السوء على احنراف بعض طالب املدرسة 2

      .ض اأُلسر يف التفاعل مع املدرسة للوقوف على سلوكيات أبنائهم الطالبقلة اهتمام بع 3

الطالب املخالفني مع تدين مؤهالت ومهارات بعض املرشدين الطالبيني يف التعامل  8
 .لألنظمة واللوائ  املدرسية
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      .كثرة عدد الطالب بالفصول 4

      .لعمرية لطالب املرحلة الثانويةضعف استيعاب بعض منسوخ املدرسة للخصائص ا 6

      .قلة اهتمام املدرسة مبعاجلة مشكالت طالهبا 1

      .ضعف وعي بعض منسوخ املدرسة مبفهوم وأمهية الضبط االجتماعي ألفراد اجملتمع 4

      .ضعف قدرة بعض املعلمني على ضبط الفصل باملدرسة 9

      .لطالبوجود حاالت تفكك ُأسر  عند بعض ا 70
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 (99)ملحق رقم 

  (الجولة األولى) "استقرائي" مفتوحبأسلوب  دلفاي داةأ
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 وزارة التعليم

 امللك سعودجامعة 

 عمادة الدراسات العليا

 الرتبيةكلية 

 السياسات الرتبويةقسم 

 الجولة األولى

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .حفظه اهلل......................     :ويسعادة الخبير الترب

 :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته, وبعد

دور المدرسة الثانوية في تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب في ) يقوم الباحث بإعداد حبث بعنوان
قوف وذلك هبدف الو  بدر بن جويعد العتييب؛. د. أ: بإشراف ,("تصور مقترح"ضوء الخبرات العالمية 

على دور منسوخ املدرسة الثانوية يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالب املرحلة الثانوية؛ ونظراً ملا يتمتع 
سعادتكم به من خربة عريقة يف جمال الرتبية بشكٍل عام ويف علم االجتماع بشكٍل خاص؛ لذا آمل من 

بعد احلصول على نتائج التحليل ( أسلوب دلفا )حيث مت بناء , (أسلوب دلفا )سعادتكم اإلجابة على 
يتم فيها ( استقرائية)على هيئة استمارات مفتوحة ( أسلوب دلفا )وسيكون , اإلحصائي لعينة الدراسة

 . حرية اإلدالء بتصورهالرتبو  ويرتك للخبِّي  الرتبو  عن عنوان الدراسةتوجيه سؤال مباشر للخبِّي 

 .تُرسل على امييل الباحثبأن ( دلفي أسلوب)مع الرجاء عند االنتهاء من اإلجابة على 

 .مويرعاك مواهلل حيفظك كم,تعاون حسن شكر علىخالص المع 

 

 الباحث:........................                                        اسم الدكتور

 اتبا مساعد بن سعيد آل :..........................                                التخصص

 0408147147: اجلوال:......................                               الدرجة العلمية

 Mosaedsaeed@hotmail.com: االمييل:........................                 العمل احلايل

mailto:Mosaedsaeed@hotmail.com
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 :ما يلي( معلمي وطالب المدرسة الثانوية)من عينة الدراسة الدراسة أبرز النتائج التي توصلت إليها 

أفراد عينة الدراسة موافقـون علـى ثمانيـة عشـر عبـارة مـن دور المدرسـة الثانويـة فـي تعزيـز الضـبط  -أ 
 :ومنها, من وجهة نظر المعلمين االجتماعي لدى الطالب

 .سلمنيُتؤكد املدرسة لطالهبا على أمهية طاعة والة أمر امل - 7
 .ُتسهم املدرسة يف إيضاح تعاليم الدين اإلسالمي لطالهبا بشكٍل وصحي  - 2
 .تَبث املدرسة يف نفوس طالهبا االنتماء للوطن ووجوب الدفاع عنه - 3

أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على عبارة واحدة من واقع الضبط االجتمـاعي فـي المدرسـة  -ب 
 :وهي, الثانوية من وجهة نظر الطالب

 .حَترص املدرسة على غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس الطالب - 7
وجهـة  من واقع الضـبط االجتمـاعي يف املدرسـة الثانويـة مـنعبارة اثنا عشر أفراد عينة الدراسة موافقون على 

 :منهاو , نظر الطالب
 .تؤكد املدرسة على طالهبا بأمهية طاعة والة أمر املسلمني - 7
 .املدرسة بإبالغ ويل أمر الطالب عن سلوك ابنه يهتم وكيل - 2

ـــارة واحـــدة مـــن وســـائل الضـــبط االجتمـــاعي فـــي  -ج  أفـــراد عينـــة الدراســـة موافقـــون بشـــدة علـــى عب
 :وهي, المدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر المعلمين

 .قيم ومعايِّي اجملتمعَيستدل منسوبوا املدرسة بالقرآن والسنة لدعم رأيهم يف أمهية امتثال الطالب ل - 7

مـن وســائل الضـبط االجتمـاعي يف املدرســة الثانويـة مــع  عبــارةسـبعة عشـر أفـراد عينـة الدراســة موافقـون علــى 
 :ومنها, نيالطالب من وجهة نظر املعلم

 .حيرص املعلمون ليكونوا قدوة حسنة لطالهبم - 7
 .الدرسيدرب املعلم طالبه على االستئذان عند الرغبة يف املشاركة ب - 2

أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على أربع عبارات من المعوقات التي تحـد مـن تطبيـق الضـبط  -د 
 :وأهمها, االجتماعي في المدرسة الثانوية مع الطالب من وجهة نظر المعلمين

 .إدمان استخدام وسائل التواوصل االجتماعي بشكٍل غِّي منضبط عند بعض الطالب – 7
 .الب بالفصولَكثرة عدد الط  - 2
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حبكـم , دين اإلسالمي لطالهبا بشـكٍل وصـحي يف إيضاح تعاليم ال ُتسهمهل ترى بأن املدرسة الثانوية  – 7
 أن الدين هو أحد وسائل الضبط االجتماعي؟ مع التوضي ؟

  

  

 

 مؤسسات اجملتمع املختلفة لتعزيزاملدرسة الثانوية و يوجد شراكة جمتمعية ناجحة بني  ههل ترى بأن – 2
 قيمة الضبط االجتماعي لدى الطالب؟ مع التوضي ؟

 

 

 

هل تؤيد بأن التنشئة االجتماعية للطالب تعد هي القاعدة األساسية للضبط االجتماعي؟ مع  – 3
 التوضي ؟

 

 

 بشكٍل غِّي منضبط عند بعض الطالب إدمان استخدام وسائل التواوصل االجتماعيهل تؤيد بأن  – 8
 عي؟ مع التوضي ؟يقلل من قوة الضبط االجتما

 

 

 

 الثانوية؟ مع التوضي ؟ بعض طالب املدرسةسلوكيات على احنراف تأثِّي رفقاء السوء لهل ترى بأن  – 4
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من وجهة نظرك كيف ترى دور املعلم القدوة يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالب املدرسة  – 6
 ؟الثانوية

 

 

 طرف والفكر اإلرهاخ؟كيف ميكن محاية طالب املدرسة الثانوية من الت  – 1

 

 

 

 ما أفضل وسائل الضبط االجتماعي اليت تؤيد استخدامها مع طالب املدرسة الثانوية؟ – 4

 

 

 

كيف ميكن للمدرسة الثانوية بأن حتول الضبط لدى طالهبا من ضبط يف داخل املدرسة إىل ضبط يف   – 9
 خارج املدرسة؟

 

 

 

 زز من دورها يف حتقيق الضبط االجتماعي لدى الطالب؟برأيك كيف ميكن للمدرسة الثانوية بأن تع -70
 

 

 

 مع شكر  لك على ُحسن تعاونك, نتهت األسئلةا
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 (97)ملحق رقم 

 (الجولة الثانية) "استقرائي" بأسلوب مفتوح دلفاي داةأ
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 وزارة التعليم

 جامعة امللك سعود

 عمادة الدراسات العليا

 كلية الرتبية

 ات الرتبويةقسم السياس

 الجولة الثانية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .حفظه اهلل: ......................    سعادة الخبير التربوي

 :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته, وبعد

دور املدرسة الثانوية )يتقدم الباحث لسعادتكم بالشكر والتقدير ملشاركتكم ضمن خرباء الرتبية يف دراسة 
ويُثمن الباحث , "(تصور مقرتح"ضبط االجتماعي لدى الطالب يف ضوء اخلربات العاملية يف تعزيز ال

حيث كان ملرئياتكم األثر البناء يف  , (اجلولة األوىل)لسعادتكم بتفضلكم على اإلجابة عن أداة دلفا  
أساسياً يف هذه والذ  يُعد هدفاً , (االستقرائي)كتابة التصور املقرتح ألداة دلفا  ذات األسلوب املفتوح 
 .الدراسة احلالية

واليت مت التووصل إليها ( الجولة األولى)نتيجة أداة دلفاي ويطيب للباحث أن يضع بني يد  سعادتكم 
آماًل منكم قراءهتا وإضافة التعليق املناسب عليها من حذف أو إضافة  ,بناًء على مقرتحاتكم ومرئياتكم

 .لدعم الدراسة احلالية

 .ى حسن تعاونكم, واهلل حيفظكم ويرعاكممع خالص الشكر عل

 الباحث:........................                                        اسم الدكتور

 مساعد بن سعيد آل باات:..........................                                التخصص

 0408147147: اجلوال                     :......................          الدرجة العلمية

 Mosaedsaeed@hotmail.com: االمييل:........................                 العمل احلايل

mailto:Mosaedsaeed@hotmail.com
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 طالب المدرسة الثانوية يتحدد ىدور المعلم كقدوة حسنة في تعزيز الضبط االجتماعي لد – 9
 :فيما يلي

 .حتلي املعلم بالقيم األخالقية واالجتماعية قواًل وعمالً  -أ 

 .احرتام املعلم لذاته ولغِّيه من منسوخ املدرسة -ب 

 .اخالص املعلم يف أداء رسالته الرتبوية والتعليمية -ج 

 .حسن تواوصل املعلم مع طالبه والذ  يتضمن تطبيق مبادئ احلوار الفعال مع الطالب -د 

 .تقبل املعلم لطالبه على اختالف تنوع أمزجتهم وتعدد سلوكياهتم وتباين مستوياهتم الثقافية -هـ 

 .حرص املعلم على تقدمي النص  والتوجيه للطالب -و 

 .تشجيع املعلم لالستجابات املرغوب فيها لدى الطالب -ز 

 .إضعاف املعلم لالستجابات السلبية اليت تصدر عن الطالب -ح 

 .علم باللوائ  واألنظمة املدرسيةتقيد امل -ط 

 .حتلي املعلم بصفة العدل يف تعامله مع الطالب -  

 .مراعاة املعلم للفروق الفردية بني الطالب -ك 

 :تعليق الخبير التربوي

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 

 :كيفية حماية طالب المدرسة الثانوية من التطرف والفكر اإلرهابي يتحدد فيما يلي  – 7

 .ربط الطالب بالقرآن الكرمي والسنة النبوية -أ 

 .حث الطالب على االعتدال يف تطبيق تعاليم الدين اإلسالمي بال إفراٍط وال تفريط -ب 



315 

 

 . واملفكرين املعروفني بسالمة املنهجحث الطالب على متابعة العلماء  -ج 

وقاية الطالب فكرياً ونفسياً من التطرف واإلرهاب بتكثيف برامج التوعية واإلرشاد والندوات  -د 
 .واحملاضرات البناءة داخل املدرسة

 .حتذير الطالب من االنقياد خلف أوصحاب الفكر الضال ودعاة الفتنة -هـ 

 . نفوس الطالبغرس حب الوطن واالنتماء له يف -و 

 .التأكيد على وجوب طاعة والة أمر املسلمني -ز 

 .ترسيخ مفهوم احلوار اهلادف يف الطالب مبا يسم  هلم مناقشة األمور ومعرفة الصواب من اخلطأ -ح 

إعادة النظر يف حمتوى املنهج الدراسي ويف األساليب الرتبوية بعقلية ال ترفض اجلديد وال تقبل القدمي  -ط 
 .حيصدون مت

 .حث الطالب على ُحسن اختيار القدوة هلم -  

 :تعليق الخبير التربوي

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 

 :حدد فيما يليوسائل الضبط االجتماعي الفاعلة مع طالب المدرسة الثانوية تت – 4

 .تعزيز الوازع الديين الداخلي وإيقاظ الضمِّي احلي لدى الطالب -أ 

 .ترسيخ االنتماء للدين اإلسالمي ف لوالة األمر وللوطن -ب 

 .توضي  أنظمة وقوانني املدرسة للطالب -ج 

 .تبيني حقوق وواجبات الطالب يف املدرسة واجملتمع اخلارجي -د 
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تماعي اإلجياخ والذ  يعتمد على دافعية الطالب اإلجيابية لالمتثال عن طريق استخدام الضبط االج -هـ 
 .التأييد االجتماعي واملكافآت املادية وحنو ذلك -و 

 .احتواء الطالب الذين تظهر منهم سلوكيات غِّي مرغوب هبا -ز 

 .لفعلتطبيق العقاب املتدرج مع املخالفات اليت تصدر من الطالب مبا يتناسب مع حجم ا -ح 

 .اتصاف املعلم بالقدوة احلسنة لطالبه –ط 

 .االستنارة بأهل الرأ  واملشورة يف وسائل الضبط االجتماعي مبا يضمن ُحسن استخدامها كما ينبغي -  

تفعيل األنشطة الالمنهجية املتنوعة لتمكني الطالب من ممارسة هواياهتم وتفريغ طاقاهتم بشكٍل  –ك 
 .إجياخ

 .باملسئولية جتاه تصرفاهتم واحلفاظ على أمن وطنهم إشعار الطالب –ل 

 :تعليق الخبير التربوي

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 

خارج المدرسة يتحدد  كيفية تحويل الضبط لدى الطالب من ضبط داخل المدرسة إلى ضبط  – 3
 :فيما يلي

 .تعزيز حب الوطن واالنتماء له يف نفوس الطالب -أ 

 .طاعة والة أمر املسلمني وعدم اخلروج عليهم -ب 

 .حث الطالب على مراقبة اهلل تعاىل يف مجيع أقواهلم وأعماهلم -ج 

 .احلرص على تعزيز الرتبية القيمية لدى الطالب -د 

 .أمهية توجيه أبناءهم الطالب لالمتثال للسلوك احلسن توعية اأُلسر مبدى -هـ 



317 

 

 .حث الطالب على احرتام النظام وحقوق اآلخرين وعدم التعد  عليها –و 

 .بال تساهل تنفيذ العقوبة يف حق كل من خيالف القانون –ز 

 :تعليق الخبير التربوي

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 

التنشئة االجتماعية للطالب تعد هي القاعدة األساسية للضبط االجتماعي لعدة أسباب تتحدد  – 5
 :فيما يلي

 .أنا التنشئة االجتماعية تُعد من أهم أساليب الضبط االجتماعي -أ 

ا يكتسبه الطفل من تربية وصاحلة على القيم واألخالق احلسنة والعادات أنا التنشئة تبدأ من األسرة مب -ب 
 .اإلجيابية ومنها تتشكل شخصية الطفل

يرتتب على جناح األسرة يف تنشئة األطفال قدرهتم يف املستقبل على التمييز بني ما جيب أن يقدم  –ج 
 .للمجتمع وبني ما جيب جتنبه

سرة من التنشئة فتعود الطالب على احرتام األنظمة والقوانني ومكافئة أنا املدرسة تعزز ما بدأت به األ -ج 
حسن ومعاقبة املسيء

ُ
 .امل

 :تعليق الخبير التربوي

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 
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كة مجتمعية بين المدرسة الثانوية ومؤسسات المجتمع المختلفة لتعزيز قيمة كيفية إيجاد شرا   – 6
 :الضبط االجتماعي لدى الطالب تتحدد فيما يلي

 .التواوصل املستمر مع ويل أمر الطالب إلطالعه مبستجدات سلوك ابنه يف داخل املدرسة -أ 

 .الدراسي الواحدتفعيل جمالس اآلباء يف املدرسة ما ال يقل عن مرتني يف الفصل  -ب 

تعيني قادة مدارس مؤهلني بشكٍل جيد الختاذ القرارات الالزمة يف توثيق عالقة املدرسة مبؤسسات  -ج 
 .الضبط االجتماعي األخرى

 .التعاون مع رجال األمن لعقد ورش عمل وندوات أمنية للطالب يف داخل املدرسة -د 

ب داخل املدرسة عن أمهية التمسك بالقيم واألخالق التعاون مع أئمة املساجد لعقد حماضرات للطال -هـ 
 .احلسنة

 :تعليق الخبير التربوي

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 
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 (94)ملحق رقم 

 (الجولة الثالثة) "استقرائي" بأسلوب مفتوح دلفاي داةأ
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 وزارة التعليم

 امللك سعودجامعة 

 عمادة الدراسات العليا

 الرتبيةكلية 

 السياسات الرتبويةقسم 

 لثةالجولة الثا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .حفظه اهلل......................     :سعادة الخبير التربوي

 :وبعدالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته, 

دور املدرسة الثانوية ) يتقدم الباحث لسعادتكم بالشكر والتقدير ملشاركتكم ضمن خرباء الرتبية يف دراسة
ويُثمن الباحث , ("تصور مقرتح"يف تعزيز الضبط االجتماعي لدى الطالب يف ضوء اخلربات العاملية 

كان ملرئياتكم األثر البناء يف    حيث, (اجلولة الثانية)لسعادتكم بتفضلكم على اإلجابة عن أداة دلفا  
والذ  يُعد هدفاً أساسياً يف هذه , (االستقرائي)كتابة التصور املقرتح ألداة دلفا  ذات األسلوب املفتوح 
 .الدراسة احلالية

 التووصل إليهاواليت مت  (الجولة الثانية)نتيجة أداة دلفاي ويطيب للباحث أن يضع بني يد  سعادتكم 
آماًل منكم قراءهتا وإضافة التعليق املناسب عليها من حذف أو إضافة  ,كم ومرئياتكمبناًء على مقرتحات

 .لدعم الدراسة احلالية للتووصل إىل التصور املقرتح

 .مويرعاك مواهلل حيفظك كم,تعاون حسن شكر علىخالص المع 

 

 الباحث:........................                                        اسم الدكتور

 اتبا مساعد بن سعيد آل :..........................                                التخصص

 0408147147: اجلوال:......................                               الدرجة العلمية

 Mosaedsaeed@hotmail.com: االمييل:........................                 العمل احلايل

mailto:Mosaedsaeed@hotmail.com
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دور المعلم كقدوة حسنة في تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالب المدرسة الثانوية يتحدد  – 9
 :فيما يلي

 .حتلي املعلم بالقيم األخالقية واالجتماعية قواًل وعمالً  -أ 

 .ةدرساحرتام املعلم لذاته ولغِّيه من منسوخ امل -ب 

 .اخالص املعلم يف أداء رسالته الرتبوية والتعليمية -ج 

 .اوصل املعلم مع طالبه والذ  يتضمن تطبيق مبادئ احلوار الفعال مع الطالبحسن تو  -د 

 .وتباين مستوياهتم الثقافية تقبل املعلم لطالبه على اختالف تنوع أمزجتهم وتعدد سلوكياهتم -هـ 

 .لنص  والتوجيه للطالبحرص املعلم على تقدمي ا -و 

 .تشجيع املعلم لالستجابات املرغوب فيها لدى الطالب -ز 

 .إضعاف املعلم لالستجابات السلبية اليت تصدر عن الطالب -ح 

 .إتباع املعلم للوائ  واألنظمة املدرسية -ط 

 .حتلي املعلم بصفة العدل يف تعامله مع الطالب -  

 .بني الطالبمراعاة املعلم للفروق الفردية  -ك 

مشاركة املعلم لطالبه يف األنشطة الالوصفية واليت يُطرح من خالهلا موضوعات مُتس جانب الضبط  –ل 
 . االجتماعي

 :التعليق

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 
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 :المدرسة الثانوية من التطرف والفكر اإلرهابي يتحدد فيما يلي بيفية حماية طالك  – 7

 .ربط الطالب بالقرآن الكرمي والسنة النبوية -أ 

 .بيان حقيقة موقف الشريعة اإلسالمية من الغلو والتطرف –ب 

 . حث الطالب على متابعة العلماء واملفكرين املعروفني بسالمة املنهج -ج 

الطالب فكرياً ونفسياً من التطرف واإلرهاب بتكثيف برامج التوعية واإلرشاد والندوات وقاية  -د 
 .واحملاضرات البناءة داخل املدرسة

 .حتذير الطالب من االنقياد خلف أوصحاب الفكر الضال ودعاة الفتنة -هـ 

 .غرس حب الوطن واالنتماء له يف نفوس الطالب -و 

 .أمر املسلمنيالتأكيد على وجوب طاعة والة  -ز 

 .ترسيخ مفهوم احلوار اهلادف يف الطالب مبا يسم  هلم مناقشة األمور ومعرفة الصواب من اخلطأ -ح 

إعادة النظر يف حمتوى املنهج الدراسي ويف األساليب الرتبوية بعقلية ال ترفض اجلديد وال تقبل القدمي  -ط 
 .دون متحيص

 .حث الطالب على ُحسن اختيار القدوة هلم -  

, جوانبها اإلجيابيةوتوضي   ,وسائل التواوصل االجتماعىكيفية ُحسن التعامل مع توعية الطالب ب -ك 
 .دماهناإاملساؤى واملخاطر النامجة عن وحتذيرهم من 

 :التعليق

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 
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 :مع طالب المدرسة الثانوية تتحدد فيما يلي الفاعلةوسائل الضبط االجتماعي  – 4

 .تعزيز الوازع الديين الداخلي وإيقاظ الضمِّي احلي لدى الطالب -أ 

 .ترسيخ االنتماء للدين اإلسالمي ف لوالة األمر وللوطن -ب 

 .توضي  أنظمة وقوانني املدرسة للطالب -ج 

 .تبيني حقوق وواجبات الطالب يف املدرسة واجملتمع اخلارجي -د 

استخدام الضبط االجتماعي اإلجياخ الذ  يعتمد على دافعية الطالب اإلجيابية لالمتثال عن طريق  -هـ 
 .والتأييد االجتماعي واملكافآت املادية وحنو ذلك

 .احتواء الطالب الذين تظهر منهم سلوكيات غِّي مرغوب هبا -ز 

 .تطبيق العقاب املتدرج مع املخالفات اليت تصدر من الطالب مبا يتناسب مع حجم الفعل -ح 

 .اتصاف املعلم بالقدوة احلسنة لطالبه –ط 

 .االستنارة بأهل الرأ  واملشورة يف وسائل الضبط االجتماعي مبا يضمن ُحسن استخدامها كما ينبغي -  

لتمكني الطالب من ممارسة هواياهتم وتفريغ طاقاهتم بشكٍل  تفعيل األنشطة غِّي الصفية املتنوعة –ك 
 .إجياخ

 .إشعار الطالب باملسؤولية جتاه تصرفاهتم واحلفاظ على أمن وطنهم –ل 

 .تعزيز ثقة الطالب يف أنفسهم –م 

 . يف املناهج الدراسية اليت تُقدم للطالب خالقيةالرتبية األ تضمني موضوع –ن 

  ليات عملية للتصدآبناء ووضع بني االسرة واملدرسة واملسجد ملناقشة قضايا األتعزيز سبل التواوصل  -س 
 .أل  ضرر يلحق هبم

 :التعليق

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
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كيفية تحويل الضبط لدى الطالب من ضبط داخل المدرسة إلى ضبط خارج المدرسة يتحدد   – 3
 :فيما يلي

 .نفوس الطالبتعزيز حب الوطن واالنتماء له يف  -أ 

 .تبيني وجوب طاعة والة أمر املسلمني –ب 

 .حث الطالب على مراقبة اهلل تعاىل يف مجيع أقواهلم وأعماهلم -ج 

 .احلرص على تعزيز الرتبية القيمية لدى الطالب -د 

 .توعية اأُلسر مبدى أمهية توجيه أبنائهم الطالب لالمتثال للسلوك احلسن -هـ 

 .ام النظام وحقوق اآلخرين وعدم التعد  عليهاحث الطالب على احرت  –و 

 . تنفيذ العقوبة يف حق كل من خيالف القانون –ز 

التأكد من تطبيق الطالب للوائ  واألنظمة املدرسية عن قناعة وليس من باب اخلوف من اإلدارة  –ح 
 .واملعلمني

ساليب أجياد إوحماولة  عيجمال الضبط االجتماضرورة توحيد جهود كافة املؤسسات الرتبوية يف  -ط 
 .املستجدات احمليطة هبم أيضاً  وتناسبللطالب طبيعة املرحلة العمرية مع تناسب تجديدة 

 :التعليق
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............................................................................................... 
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تعد هي القاعدة األساسية للضبط االجتماعي تتحدد  ن التنشئة االجتماعية للطالبأسباب كو  – 5
 :فيما يلي

 .تُعد التنشئة االجتماعية من أهم أساليب الضبط االجتماعي –أ 

التنشئة تبدأ من األسرة مبا يكتسبه الطفل من تربية وصاحلة على القيم واألخالق احلسنة والعادات  -ب 
 .كل شخصية الطفلاإلجيابية ومنها تتش

يرتتب على جناح األسرة يف تنشئة األطفال قدرهتم يف املستقبل على التمييز بني ما جيب أن يقدم  –ج 
 .للمجتمع وبني ما جيب جتنبه

تعزز املدرسة ما بدأت به األسرة من التنشئة فتعود الطالب على احرتام األنظمة والقوانني ومكافئة  –د 
حسن ومعاقبة املسيء

ُ
 .امل

 :التعليق
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كيفية إيجاد شراكة مجتمعية بين المدرسة الثانوية ومؤسسات المجتمع المختلفة لتعزيز قيمة   – 6
 :تتحدد فيما يلي الضبط االجتماعي لدى الطالب

 .التواوصل املستمر مع ويل أمر الطالب إلطالعه مبستجدات سلوك ابنه يف داخل املدرسة -أ 

 .تفعيل جمالس اآلباء يف املدرسة ما ال يقل عن مرتني يف الفصل الدراسي الواحد -ب 

درسة مبؤسسات تعيني قادة مدارس مؤهلني بشكٍل جيد الختاذ القرارات الالزمة يف توثيق عالقة امل -ج 
 .الضبط االجتماعي األخرى

 .التعاون مع رجال األمن لعقد ورش عمل وندوات أمنية للطالب يف داخل املدرسة -د 

التعاون مع أئمة املساجد لعقد حماضرات للطالب داخل املدرسة عن أمهية التمسك بالقيم واألخالق  -هـ 
 .احلسنة

لتعزيز الضبط " مشروع وطين"جل حتقيق الغاية أهود كافة من سرتاتيجية وطنية تتكاتف فيها اجلوضع إ –و 
 ."مشروع أمة"ورمبا يصب  يف املستقبل االجتماعي بني أفراد اجملتمع 

 :التعليق
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