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 ومخص البحح :

معرفة دكر كسائؿ الضبط االجتماعي في تككيف القيـ اإليجابية لدل  ىذه الدارسة إلى : ىدفت   
 الطالبات في جامعة الطائؼ كيتفرع مف ىذا اليدؼ األىداؼ التالية :

 معرفة دكر الضبط الديني في تككيف القيـ اإليجابية لدل طالبات جامعة الطائؼ . .ُ
 جابية  لدل طالبات جامعة الطائؼ معرفة دكر الضبط بالعادات كالتقاليد في تككيف القيـ اإلي .ِ
 معرفة دكر الضبط باألعراؼ في تككيف القيـ اإليجابية لدل طالبات جامعة الطائؼ . .ّ
 معرفة دكر الضبط باألنظمة كالقكانيف في تككيف القيـ اإليجابية لدل طالبات جامعة الطائؼ .ْ
كقد بات جامعة الطائؼ.يجابية لدل طالمعرفة دكر الضبط بكسائؿ اإلعالـ في تككيف القيـ اإل  .ٓ

تكصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية :أف جميع أشكاؿ الضبط االجتماعي المستيدفة في 
الدراسة ليا تأثير في تككيف القيـ اإليجابية لدل الطالبة الجامعية باختالؼ بينيا في التأثير مف 

ة ، كالعادات كالتقاليد ذات حيث كاف الضبط الديني ، كالقكانيف كاألنظم عالي جدان إلى متكسط 
 تأثير عالي جدان في تككيف القيـ ، بينما األعراؼ كاإلعالـ ذات تأثير متكسط

ترتيب كسائؿ الضبط االجتماعي بحسب تأثيرىا في تحقيؽ القيـ في  إلىكما أشارت نتائج الدراسة 
الضبط الديني  لو  الدكر األكبر في تحقيؽ القيـ اإليجابية لدل طالبات كمية  كجاءشخصية الطالبة 

التربية  جامعة الطائؼ يميو الضبط باألنظمة كالقكانيف ، يميو الضبط بالعادات كالتقاليد، يميو الضبط 
 بكسائؿ اإلعالـ ، يميو الضبط باألعراؼ.

ير في سمكؾ الطالبة الجامعية بتفعيؿ الجانب مف قدرة الديف عمى التأث باالستفادةيكصى البحث كما 
، كالتي تحثيف عمى المزيد مف العطاء في الجانبيف  إلييفالديني في األنشطة كالبرامج المكجية 

بتكجيييا لما  مف قدرة القكانيف كاألنظمة في ضبط سمكؾ الطالبات كاالستفادةالعممي كاألخالقي ، 
  كيجنبيف المشكالت كالصعكبات . يخدـ نمكىف العممي كالميني كاالجتماعي

 القيـ اإليجابية . – االجتماعيالضبط الكممات المفتاحية : 
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 املكدوة : 

 نيـ عماد األمة الذيف ينبغي االىتماـ بإعدادىـ عمميان أ، حيث  ميمةيعتبر الشباب فئة عمرية 
 )حاجاتيـ األساسية كما صنفياذلؾ بأف نتعٌرؼ قاتيـ إلى أقصى درجة ممكنو ، ك استثمار طاك  كثقافيان 
 .تحقيؽ الذاتقمتو في شكؿ ىرمي قاعدتو الحاجات الفسيكلكجية ، ك (  Maslow ماسمك

حيث أصبح الكثير مف العادات كالتقاليد  ،في المجتمعات الحاضرة راتالتغي كىناؾ الكثير مف
نما دفعت بنفسيا إلى تخطي أسكارىا كأطرىا  ،االجتماعية ال تعرؼ حدكدان لمجتمعاتيا األـ كالمفاىيـ كا 

كما أف  ،المجتمعية الخاصة لتتالقي مع ثقافات مجتمعية أخرل منتجة ما يعرؼ اآلف باسـ العكلمة 
القيمية كاالقتصادية لكثير مف دكؿ العالـ  الحكاجزالتي اخترقت  سياسات العكلمة في الكقت الحاضر

عمى سمككيات كقيـ كمفاىيـ كاقتصاديات  أك غير مباشر ،قد انعكست بطريؽ مباشر  ،المعاصر
لذا كاف مف األىمية أف تعمؿ الكثير مف الدكؿ المعاصرة عمى مكاكبة ؛المجتمعات في الكقت الحاضر

ىذا التغيير السريع كاإلعداد لو كذلؾ مف خالؿ تحديث كتفعيؿ مؤسساتيا المختمفة بصفة عامة 
 .(ِّٓ ،َُُِكاألسرة بصفة خاصة )البكر: 

كقد أثر ذلؾ كانعكس عمى أساليب الضبط االجتماعي التي تستخدما األسرة لضبط سمكؾ 
إذ أف الضبط األسرم كالنظاـ السائد في األسرة مف أىـ أسس التكافؽ النفسي إلشباع دكافع  ،أبنائيا

رض يظير فييا بكضكح تعا حيث أنيا المرحمة التي كخاصة في مرحمة المراىقة  ،الفرد كمطالبو
لذا فإف عممية الضبط االجتماعي التي  ،المصمحة الشخصية لممراىؽ مع المصمحة المشتركة لألسرة

ميما نظرا لمدكر الذم تؤديو األسرة في التكفيؽ بيف الرغبات الفردية  تتـ داخؿ محيط األسرة تعد أمران 
 .(ٖ ،ََُِ ،لسالـمع المصالح الجماعية حتى ال يتصدع التماسؾ األسرم أك البناء االجتماعي )ا

استمرار سبب مف أسباب يعد الضبط االجتماعي ضركرة مف ضركرات الحياة االجتماعية ك ك 
إال إذا خضع السمكؾ اإلنساني  ،كلف تككف ىناؾ إنسانية قادرة عمى الحياة االجتماعية ،ء اإلنساف بقا

التي يسيركف عمييا كتنظـ السمكؾ البشرم كتسمك بالتعامؿ  الطرؽلنظـ اجتماعية تكضح لألفراد 
يـ حتى يتمكف اإلنساف مف العيش في سالـ كاطمئناف مع غيره مف أفراد حيث يتبادؿ مع ،اإلنساني 

 .اإلحتراـ كالتقدير كاألمف كاالطمئناف 
ف ضعؼ دكر كسائؿ الضبط االجتماعى  مف بؿ ىي نتيجة تفاعؿ العديد كقتية ليست حالة  كا 

العديد مف تغيرات االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية كالسياسية التي طرأت عمى المجتمع كأفرزت مال
كساىمت في  ممجتمعاتعمى القيـ كالمبادئ كالخصكصيات الثقافية ل أصبحت تشكؿ خطران  التي اآلثار

اجع النسؽ القيمي غياب الكعي الثقافي كتر لنتيجة  الخاطئة ، التي جاءتمف السمككيات  دانتشار عد
كالتفكؾ االجتماعي كضعؼ الكازع الديني كاألخالقي باإلضافة إلى ضعؼ آليات ككسائؿ الضبط 
االجتماعي التي تساىـ في تعزيزه كؿ مف األسرة كالديف كالعادات كالتقاليد كالقانكف كالنظـ االجتماعية 

 .بطريقة أك بأخرل مجتمعةن  السائدة
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 وظهمة البحح :

فراد الذيف يدخمكف في العمميات المخططة كغير جتماعي اصطالح يشير إلى األالضبط اال
ألجؿ تحقيؽ المطابقة بينيـ  عمى السمكؾ االجتماعي السميـاألفراد  دربسطتيا ياالمخططة التي بك 

فالضبط االجتماعي ىك اآلليات التي يمارس ، ىك مستخدـ مف قيـ في الحياة االجتماعية  كبيف ما
دخاؿ المطابقة لممعايير كالقيـ بيف األفراد كثقافة المجتمعالمجتمع سي  طرتو عمى مككف األفراد كا 
 (ٕٓ، ص ََُِ)الركمى ، 

الضبط االجتماعي مف الكسائؿ كاالستراتيجيات التي تستخدـ لمنع االنحراؼ في السمكؾ كيعد 
معايير الرسمية كغير كينشأ الفرد عمى ال، البشرم كىناؾ مستكيات مختمفة تظير فييا ىذه العممية 

الجامعات التي تتخذ الكثير مؤسسات الضبط االجتماعي  كمف أىـ، الرسمية التي تتحكـ في السمكؾ
 .الكسائؿ لمكقاية مف فساد األخالؽ  مف

تعد عممية تككيف القيـ الذاتية  في شخصية الطالبة الجامعية مف األمكر الميمة ألف ك      
القيـ تساعد الطالبة عمى استغالؿ كقتيا في ىذه المرحمة التي تتميز بقدر كبير مف الحرية  
كالتخصص بما يعكد عمييا بالنفع ، كيؤكد عمى ذلؾ نتائج الدراسات التي تناكلت مكضكع القيـ الذاتية 

( التي كاف  ُِٓ، ََِٓسمريف ، حد سكاء ، كمف أمثمة ذلؾ دراسة )أك الضبط االجتماعي عمى 
مف أىـ نتائجيا " تربية الضمير كأحد ميكنزمات الضبط االجتماعي الداخمي لمفرد ، كتنميتو مف خالؿ 

 ما ينبسط في النفس مف مبادئ كأخالقيات كسمككيات تشكؿ إيمانو كعقمو "
اسة الحالية لتربط بيف كسائؿ الضبط االجتماعي الخمسة ) الديف ، العادات كلذلؾ جاءت الدر 

كالتقاليد ، األعراؼ ، القانكف ، كسائؿ اإلعالـ ( كبيف دكرىا في تككيف القيـ اإليجابية الذاتية لدل 
 طالبات جامعة الطائؼ ، كذلؾ لمعرفة أكثر كسائؿ الضبط االجتماعي أثران في تككيف القيـ اإليجابية

 لدل الطالبات .
 أسئمة البحح :

جابة عف السؤاؿ الرئيس التالي : ما دكر كسائؿ الضبط االجتماعي في كسيحاكؿ البحث اإل
تككيف القيـ اإليجابية لدل طالبات جامعة الطائؼ ؟  كيتفٌرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية 

 التالية :
 ابية لدل طالبات جامعة الطائؼ ؟ ما دكر الضبط الديني في تككيف القيـ اإليج .ُ
 ابية لدل طالبات جامعة الطائؼ ؟ ما دكر الضبط بالعادات كالتقاليد في تككيف القيـ اإليج .ِ
 جابية لدل طالبات جامعة الطائؼ ؟ما دكر الضبط باألعراؼ في تككيف القيـ اإلي .ّ
 جامعة الطائؼ ؟  ابية لدل طالباتما دكر الضبط باألنظمة كالقكانيف في تككيف القيـ اإليج .ْ
 ابية لدل طالبات جامعة الطائؼ ما دكر الضبط بكسائؿ اإلعالـ في تككيف القيـ اإليج .ٓ

متكسطات درجات العينة عمى مقياس دكر  بيف َٓ.َىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكم  .ٔ
 كسائؿ الضبط االجتماعي في تحقيؽ القيـ اإليجابية لدل طالبات كمية التربية جامعة الطائؼ؟
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 أِداف البحح : 

دكر كسائؿ الضبط االجتماعي في تككيف القيـ اإليجابية لدل تعٌرؼ إلى :  بحث ال ايدؼ ىذي
 ىذا اليدؼ األىداؼ التالية :الطالبات في جامعة الطائؼ كيتفرع مف 

 الضبط الديني في تككيف القيـ اإليجابية لدل طالبات جامعة الطائؼ . دكرعمى تعٌرؼ ال .ُ
جابية  لدل طالبات جامعة الضبط بالعادات كالتقاليد في تككيف القيـ اإلي دكرعمى  تعٌرؼال .ِ

 الطائؼ.
 الضبط باألعراؼ في تككيف القيـ اإليجابية لدل طالبات جامعة الطائؼ . دكر عمىتعرؼ ال .ّ
 طالبات جامعة الطائؼ دكر الضبط باألنظمة كالقكانيف في تككيف القيـ اإليجابية لدل  عمى تعٌرؼال .ْ

 الضبط بكسائؿ اإلعالـ في تككيف القيـ اإليجابية لدل طالبات جامعة الطائؼ . دكرعمى تعٌرؼ ال .ٓ
 :لبححأِىية ا

 في النقاط التالية:بحث تتضح أىمية ال
قد يفيد ىذا البحث مؤسسات التربية كالتعميـ في المجتمع التي تستفيد مف نتائجو في معرفة أكثر  .ُ

 .كسائؿ الضبط االجتماعي تأثيران في الطمبة الستخدامو لتقكيـ سمككيـ 

قد تفيد نتائج ىذا البحث الباحثيف في المجاالت التربكية كاالجتماعية لمعرفة أكثر كسائؿ الضبط  .ِ
 .تأثيران في سمكؾ المتعمـ كأسباب ىذا التأثير 

قد تفيد نتائج ىذا البحث الطالب الجامعي كأسرتو التي تبحث عف أفضؿ الكسائؿ المتبعة في  .ّ
راحؿ الجامعية العميا التي يعتبر فييا الطالب نفسو التربية كضبط سمكؾ الطالب خصكصان في الم

 . شخصية مستقمة تستطيع اختيار طريقة سيرىا في الحياة 
 : بححوٍّج ال

، حيػػػث تيػػػتـ البحػػػكث ةعمػػػى المػػنيج الكصػػػفي لمناسػػػبتو لطبيعػػػة الدراسػػ البحػػػث الحػػػالي  اعتمػػد
ككجيات النظر كاالتجاىػات، حيػث الكصفية بظركؼ العالقات القائمة كالممارسات الشائعة كالمعتقدات، 

ييػتـ ىػذا المػػنيج بتحميػؿ البيانػات لمكصػػكؿ إلػى النتػػائج كتفسػيرىا، كتقصػى حػػكؿ الظػكاىر المجتمعيػػة 
كالتربكيػػة التعميميػػة، كمػػا ىػػي قائمػػة فػػي الحاضػػر ككصػػفيا كتشخيصػػيا كتحميميػػا كتفسػػيرىا،ً كيتمثػػؿ 

 (:ُّ، ََُِصادؽ،، ك طب، :) أبك حاستخداـ ىذا المنيج في ىذه الدراسة فيما يأتي
مفيكـ التعرؼ عمى  جمع الدراسات ذات الصمة بالدراسة الحالية، كتحميميا لإلفادة منيا في .ُ

 ، كأىدافو كأساليبو.ىميتو أالضبط االجتماعى ك 

كاقع كسائؿ الضبط االجتماعي كدكرىا في تحقيؽ إعداد أداة بحثية يتـ مف خالليا الكقكؼ عمى  .ِ
 طالبات جامعة الطائؼ القيـ اإليجابية  لدل
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 :لبحححدود ا

 تقتصر الدراسة عمى الحدكد التالية:
  اقتصرت الدراسة عمى دكر خمس مف كسائؿ الضبط االجتماعي كىي ) الديف ، المكضكعي: الحد

العادات كالتقاليد ، األعراؼ ، القانكف ، كسائؿ اإلعالـ ( في تككيف القيـ اإليجابية لدل الطالبات، 
كالقيـ اإليجابية ىي : ) تقدير قيمة العمـ كاالستمرار في طمبو ، تقدير قيمة الكقت كاستثماره فيما 

 (، اإلتقاف في العمؿنفع ، صحة الحكـ عمى تصرفات اآلخريف ، تقدير الذات ، الجدية كالطمكح ي
  جامعة الطائؼ شطر الطالباتتـ تطبيؽ الدراسة فى  :المكانية الحدكد. 

 :ركَٕذ يٍ طبنجبد  كهٛخ انزشثٛخ خبيؼخ انطبئف الحدكد البشرية. 

  :قُُْْالعاـ الدراسي  ،  مف األكؿفي الفصؿ الدراسي  تطبيؽ الدراسة تـالحدكد الزمنية  /
 ـَُِٗ

 أداة الدراسة :

لتعرؼ كاقع  االستبانة: كىي مف أبرز األدكات المستخدمة في المنيج الكصفيتـ استخداـ 
 كسائؿ الضبط االجتماعي كدكرىا في تحقيؽ القيـ اإليجابية لدل طالبات جامعة الطائؼ

 وصطمحات البحح :

 االجتىاعي:  الطبط .1

انسجاـ السمكؾ الجمعي لممجتمع  :الضبط االجتماعي بأنو ( ُ، َُِٗ) التميمي ، يعرؼ
عامة الناتج عف كؿ العمميات االجتماعية التي تعمؿ عمى امتثاؿ األفراد أك إخضاعيـ ، كتنظيـ 

 سمككيـ بما يتفؽ كقيـ المجتمع ، كأعرافو ، كمكركثاتو 
فرادىا مف أتعرؼ مؤسسات الضبط االجتماعي بأنيا: المؤسسات التي يقع عمى عاتقيا كقاية ك       

نيا تعتبر درع المجتمع في عالـ كالمؤسسات الدينية أل اإلالفساد كىي االسرة كالمدرسة ككسائؿ 
 .(ٕٓص ،ََِْالخريجي، )الكقاية

كتعرؼ مؤسسات الضبط االجتماعي بأنو : "مؤسسات الضبط االجتماعي بأنيا : "المؤسسات التي 
كالمؤسسات الدينية  اإلعالـيقع عمى عاتقيا كقاية افرادىا مف الفساد كىي األسرة كالمدرسة ككسائؿ 

 .(ٕٔص ،ََِْالخريجي، )النيا تعتبر درع المجتمع في الكقاية 
كذلؾ تعرؼ مؤسسات الضبط االجتماعي بأنيا : "المؤسسة الميمة في المجتمع ككنيا يقع عمى 

،ص َُِٓالخشاب ، ) عاتقيا ميمة كبيرة ىي ميمة التنشئة كالرعاية كالكقاية كىذا مف كاجبيا"
َّ). 

( بػأنو: " مفيـك شامؿ يشير إلى العمميات  Social Controlالضبط االجتماعي )ؼ عرٌ كي
طة كغير المخططة التي تعمؿ عمى تعميـ األفراد كيؼ يمتثمكف لممارسات كقيـ حياة الجماعات المخط

( كىذا المعنى المقصكد  ُٗـ ، ص  ُٕٗٗالخريجي باالمتثاؿ ، أك إجبارىـ عميو ") أك عمى إقناعيـ
 . ىذا البحثبالضبط االجتماعي في 
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ا مف المخاطر فرادىأكقاية  تعمؿ عمىالمؤسسات التي  التعزيف االجزائي ملؤسشات الطبط  االجتىاعى:
، كتقكـ بذلؾ ككظيفة أساسية  كتحاكؿ حمايتيـ مف المشكالت قبؿ كقكعيا التي تحيط بيـ 

 .كالمؤسسات اإلرشادية ( أك ككظيفة ثانكية ) كالمؤسسات التعميمية ( )
، كتعمؿ كقكل تجبر األفرادات التي تتحكـ في تصرفات الطرؽ كالممارس ":وسائن الطبط االجتىاعي

 ( ٕٗ، ص  َََِ) السالـ ى الخضكع لممعايير االجتماعية"األفراد عم
خمس كسائؿ ىي : ) الديف ، العادات كالتقاليد ، ىذا البحث كىي كثيرة جدان كلذلؾ اخترنا منيا في 
 األعرؼ ، القكانيف ، كسائؿ اإلعالـ ( .

طاواًل وَ الشموك املىيز  غطاءًاويهوُ  ،أو املؤسشة زف الدور : "بأٌْ الشموك املتوقع وَ الفزد يّع الدور : .2

ويعىن أيطًا ناسرتاتيجية ليهوُ مبشتوى  ،يوفز وسيمة لتعزيف وضع الفزد يف اجملتىع ،اجتىاعيًا 

 .(11، ص 2008األوضاع املتهزرة ") اخلوىل ، 

"إطار معيارم لمسمكؾ يطالب بػو الفػرد نتيجػة اشػتراكو فػي عالقػة كظيفيػة :  بأنو  نىا يعزف الدور أيطًا
بصػػرؼ النظػػر عػػف رغباتػػو الخاصػػة كااللتزامػػات الداخميػػة الخاصػػة البعيػػدة عػػف ىػػذه العالقػػة الكظيفيػػة 

ممارسػتيا  أثنػاءكيتحدد محتكل الدكر بمتطمبات الكاجبات الكظيفية قبؿ الدخكؿ فييا أك التدريب عمييا 
الػػدكر بطريقػػة  أداءيمكػػف تعمميػػا عػػف طريػػؽ المالحظػػة كالتقميػػد كالمحاكػػاة كيكػػكف  األدكارككثيػػر مػػف 

 .(ْْ، ص ََِٗ،  زىراف تمقائية ذاتية)
تمتع الشخص بحقكقو أك تحممو مسؤكلية تحتـ عميػو أداء كاجبػات مفيػدة  :ِو لمدور اإلجزائيالتعزيف 

 .  كجكده في مركز معيف بحكـ 
 الكيي :  .3

،  ُُْْف منظكر ، لغةن بأنيا جمعه لكممة قيمة، كىي الشيء ذك المقدار، أك الثمف) ابتيعرؼ  الكيي :
( ، كتيعرؼ اصطالحان بأنيا:" ـى كتقـك مجمكعة الصفات األخالقية، التي يتمٌيز فييا البشر، مادة ) قىكى

ـٌ التعبير عنيا باستخداـ األقكاؿ كاألفعاؿ، كتيعرؼ أيضان بأٌنيا الحياة االجتماعية عمييا " مجمكعة :، كيت
التي اعتمدت عمى التربية اإلسالمية في تكجيو السمكؾ البشرم لمقياـ بكؿ عمؿ، أك قكؿ  المعاييرمف 

 يدٌؿ عمى الخير. 
 مجتمع الكاحد .عارؼه عمييا ضمف اللمسمكؾ اإليجابي مت كطرؽ كأسسه "  :وتعزف إجزائيا بأٌّّا
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 اإلطار الٍظزى

 :احملور األوه: الطبط االجتىاعي 

يعد مكضكع الضبط االجتماعي مف أىـ المكضكعات التي تناكليا العمماء كالمفكركف كاىتـ بو 
عمماء التربية كاالجتماع كعمـ النفس لصمتو الكثيقة بتنظيـ المجتمعات كحياة األفراد داخؿ ىذه 

كلى بالدرجة األ  مف الغمكض كيرجع ذلؾ كال يزاؿ مكضكع الضبط االجتماعي يعاني كثيران  ،المجتمعات
نفسيـ في مسألة تحديد مفيـك الضبط االجتماعي كعدـ اتفاقيـ عمى تعريؼ أإلى اختالؼ العمماء 

عمى  تحتكمالضبط االجتماعي كحدكده بكصفو عممية  مجاؿكاضح محدد لو ككذلؾ عدـ اتفاقيـ عمى 
كثير مف المضاميف كالمفيكمات التي تتدخؿ في تحديد ابعاده ككظائفو بالنظر إلى أسسو كمجاالتو 

 (.ِٗ، ََِٖ،أبك زيد) النظرية كالعممية.
  االجتىاعيوفّوً الطبط: 

استخدـ اصطالح الضبط االجتماعي في أدبيات عمماء االجتماع كالسيما في اشارتيـ إلى 
بيف الفرد كبيف النسؽ القيمي كالمعيارم الذم يسكد مجتمع مف المجتمعات، عممية االنتظاـ كاالتساؽ 

ككضحكا أف عممية عدـ االنتظاـ تخمؽ تكترات كصراعات سكاء بيف األفراد أك الجماعات، فالضبط 
 مكركثىك مغركس مف  االجتماعي مف كجية نظر عمـ االجتماع ىك عممية اتصاؿ كتكاصؿ بيف ما

االجتماعية ألجؿ تحقيؽ االستقرار كاالنسجاـ  المجمكعاتظاـ االجتماعي كبيف اجتماعي في طبيعة الن
 .عامة في الحياة 
مخططة العمميات الف الضبط االجتماعي ىك أ( H.G.Brearleyيرل عالـ االجتماع بريرلي )ك 

حتى  أك اإلقناع أكعف طريؽ التعميـ  أفرادهيا المجتمع لضبط بمخططة التي يستعيف الك غير أ
 (ُٖ، ص ََِٗمع معايير كقيـ الحياة السائدة في المجتمع )الحسف،  شيعمى التما إجبارىـ

 ،الحامد جكىرىا قيـ المجتمع كمثمو" ) اجتماعية" ضركرة  بأنو: االجتماعيؼ الضبط ر كيع
َُُِ، ُِ،ُُ.) 

كيذىب آخركف إلى أف الضبط االجتماعي لفظ عاـ يطمؽ عمى العمميات المخططة التي يمكف 
قناعيـ أك الض استخداميا مع العادات كالقيـ السائدة في الحياة  ليتكافقكا ط عمييـغلتعكيد األفراد كا 

 (ِٖ ،َُِِ،عمى مستكل أفراد المجتمع )الجماؿ 
كيرل "الخشاب" أف الضبط االجتماعي ىك" القكة التى يمارسيا المجتمع عمى أفراده كالطريؽ 

كيـ كأساليبيـ في التفكير كالعمؿ كذلؾ لضماف سالمة البناء الذم يسمكو لمييمنة كاإلشراؼ عمى سمك 
 .(َّٓ ،َُِٓاالجتماعي كالحرص عمى أكضاعو كنظمو كالبعد عف عكامؿ االنحراؼ" )الخشاب :

لذا يمثؿ الضبط االجتماعي كاحدان مف النظـ االجتماعية التي اىتـ بيا عمماء التربية 
كالضبط االجتماعي نظاـ  ،الجتماعي كالعكامؿ المؤثرة فيو كاالجتماع كالنفس أثناء دراستيـ لمسمكؾ ا

أساليب مختمفة لتنظيـ  استخدـحيث  منذ األزؿ فقد عرفة المجتمع اإلنساني  ،جدان اجتماعي قديـ 
 فعاالن كبعد ظيكر عمـ االجتماع كجد عمماؤه في دراستو مكضكعان  ،العالقات االجتماعية بيف األفراد
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لمتحميؿ كالتنظير السيما إذا أدركنا أف الضبط االجتماعي بعد ضركرة أساسية لبقاء اإلنساف الذم 
إذا لـ  لحب الذات الذم قد يتجاكز حده إلى الطغيافعمى سمككو كميمو  الطباعتتصؼ طبيعتو بتأثير 

 يمنعو مف ذلؾ. فيجد م
اخمي النابع مف ذات الفرد كأفضؿ الكسائؿ لمضبط ىي الكسائؿ التي تعتمد عمى الضبط الد

نتيجة كجكد القيـ الذاتية التي يمـز بيا اإلنساف نفسو حيث ينبغي االعتماد عمييا في مؤسسات 
خداـ الكسائؿ الخارجية كالعقاب إال عند الضركرة القصكل ، ألف الضبط عف التربية كاالبتعاد عف است

 ( ّّ،  ََُِ-ََِٗ طريؽ النمكذج أفضؿ مف الضبط عف طريؽ الجزاءات ) فكره ،
إال أنيا تشير في مجمميا إلى أف الضبط  ،كعمى الرغـ مف تعدد تعاريؼ الضبط االجتماعي

كتتبني  ،االجتماعي يعني السمكؾ الذم يقكد األفراد إلى اإلمتثاؿ لممعايير كالقيـ المرغكبة في المجتمع
 الدراسة الحالية التعريؼ التالي لمضبط االجتماعي:

عد كالمعايير الرسمية كغير الرسمية التي تنشأ في البيئة االجتماعية نتيجة مجمكعة القكا 
مف العكامؿ الثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسية التي تنظـ التعامؿ بيف اإلفراد كتحدد  عددل

نكع السمكؾ المرغكب لتحقيؽ تماسؾ البناء االجتماعي كيتحكـ في ذلؾ ضكابط الديف كالتنشئة 
       اعية كالتماسؾ األسرم كالعادات كالتقاليد كاألعراؼ كالثكاب كالعقاب كالحكار.الجتما

 : أِىية الطبط االجتىاعى 

يعبر أحد عمماء االجتماع عف أىمية الضبط االجتماعي بقكلو إف كؿ المشكالت االجتماعية 
المفكريف عمى أىمية  الكثير مفكقد أكد  ،تتحكؿ في النياية إلى مشكالت تتعمؽ بالضبط االجتماعي

فقد أشار إلى  ،عالـ االجتماع العربي "ابف خمدكف"تيـ الضبط االجتماعي بالنسبة لممجتمع كفي مقدم
كأف المجتمع ال يككف صالحا إال إذا كاف  ،أف العمراف البشرم ال بد لو مف سياسة ينتظـ بيا أمره

ذا ما حدث أم اضطراب ييدد سالمة كيمجان إليو إ ،ىناؾ كازع أم ضبط اجتماعي يحافظ عمى كيانو
كذلؾ لما تتصؼ بو طبيعتو مف ميؿ  ،فالضبط االجتماعي ضركرة أساسية لإلنساف، ىذا المجتمع

كلكال اكتساب اإلنساف لبعض الصفات االجتماعية كخضكعو لنظاـ اجتماعي يحدد  ،لمظمـ كالعدكاف
 .(ِّ، ص َُِِ، الجماؿ ) سمككو كتصرفاتو تجاه اآلخريف كالمجتمع

كقد عرفت المجتمعات اإلنسانية األكلى الضبط كعاشتو بصكرة تمقائية ثـ عرفت المجتمعات 
لسمكؾ نكع معيف مف التنظيـ كجكد حيث أدركت ضركرة  ،المقصكداإلنسانية بعد ذلؾ مرحمة الضبط 

 سكاء عمى مستكل األفراد أك المؤسسات يشبع مختمؼ الحاجات األفراد 
تقؼ فقد عند مستكل المجتمع بؿ تشمؿ الفرد أيضان ذلؾ أف  االجتماعي الكأىمية الضبط 

اإلنساف يكتسب قيمة كمعاييره كأنماط سمككو مف خالؿ كجكدة في محيط اجتماعي منظـ نسبيان حيث 
 .يشعر باألمف كمما تكافؽ مع معايير كقيـ جماعتو التى يعيش فيياأنو سكؼ 
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 :أِداف الطبط االجتىاعي 

 االقتناعؼ الضبط االجتماعي حكؿ ىدؼ كاحد يتمثؿ في ضركرة التكصؿ إلى تدكر أىدا
كيمكف بصفة عامة تكضيح أىداؼ الضبط  ،بمعناه الكاسع حقؽ الضبط االجتماعيي ذمال ذاتيال

 (:ِِّ -ِِٗ ،َُِِاالجتماعي فيما يمي )جبارة : 
التي ييدؼ المجتمع لتحقيقيا الطالب في المعايير االجتماعية أىداؼ تربكية: تتمثؿ في اندماج  -أ

 .مف خالؿ مؤسساتو التربكية ، كبيذا تقـك المؤسسات بدكرىا تجاه المجتمع بالشكؿ األمثؿ
في المجتمع كالمحافظة عمييا مف  السميمةأىداؼ ثقافية: تتمثؿ في تدعيـ المفاىيـ الثقافية  -ب

في أذىاف أعضاء المجتمع  كىذا التدعيـ يجب أف يتـ بصفة مستمرة حتى يظؿ عالقان  ،االنحراؼ
بحيث يستخدمكنو في عممية التربية كينشئكف عميو الجيؿ كاألجياؿ الجديدة التي يجب أف 

الضبط مف كظائؼ لذا فإف  ،قد تضر بالمجتمع ككؿ التجاكزات التيتتسمح بقيـ المجتمع تجاه 
 . يعمؿ عمى تنقية كتطيير كتطكير كتنمية ثقافة المجتمع أف

بيف أفراد المجتمع لشعكرىـ بأنيـ آمنكف في إشاعة جك مف األمف كاألماف أىداؼ أمنية: تتمثؿ  -ج
 بؿ ككجكدىـ االجتماعي ككؿ .يعتدل عمى حقكقيـ كممتمكاتيـ  ال

 ،أىداؼ تنظيمية: تسعى األىداؼ التنظيمية إلى تبصير األفراد بحقكقيـ ككاجباتيـ في المجتمع –د 
كيتحقؽ االنضباط الفردم الذم  ،فإنو يقضي عمى التسيب الذم قد يظير فإذا تحقؽ ىذا اليدؼ

 . يؤدم إلى االنضباط الجمعي
أىداؼ نفسية: يسعى الضبط االجتماعي إلى تحقيؽ عدة أىداؼ مف أىميا تحقيؽ الصحة  –ق 

فالصحة  ،المجتمع االضطراب كالقمؽ في إذا لـ يتحقؽ ىذا اليدؼ سادك  ،النفسية لألفراد
 ية لمفرد أساس لضبط سمككو.النفس

  :أساليب الطبط االجتىاعي 

كالممارسات التي تتحكـ في تصرفات األفراد  الكسائؿيقصد بأساليب الضبط االجتماعي: 
كتعمؿ كقكل تجبر األفراد عمى الخضكع لممعايير االجتماعية، فكؿ مجتمع مف المجتمعات البشرية لو 
أساليب ضبط تنظـ حياة البشر كتحكـ طرؽ معامالتيـ كسمككياتيـ لتحقيؽ الضبط االجتماعي 

في أىميتيا باختالؼ المجتمعات  ىذه األساليبؼ كالقكانيف كاألعراؼ كالعادات كالتقاليد، كتختم
 كباختالؼ الزماف كالمكاف

ف تعدد صكر كأنكاع الضبط االجتماعي كتغيرىما مف مجتمع آلخر      كمف عصر إلى آخر يشكؿ  ،كا 
ككؿ مف ىذه متعددة  في عمـ االجتماع، كما أف صكر كأنكاع الضبط االجتماعي معقدان مكضكعان 

كميمة عمـ االجتماع تتركز في بحث ىذه الصكر  ،مؼ عمى السمكؾ االجتماعيالصكر لو تأثير مخت
كىذا يعني اإلجابة عمى السؤاؿ االفتراضي: أم صكر الضبط االجتماعي  ،كنتائج الضبط االجتماعي

الحد إلى  تؤدمككيؼ يمكف لمجماعة أف تضبط ذاتيا ضمف مبادئ أخالقية شرعية  ،ىي األكثر تأثيران 
 .قير كاإلكراه عمى السمكؾ الجيد مف استخداـ ال
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 ،كما اختمفكا في تصنيفيا ،كمف ىنا فقد اختمؼ العمماء في تحديد مصطمح ليذه األساليب      
كىي الرأم العاـ،  ،فسماىا ركس كسائؿ الضبط االجتماعي كحددىا في خمس عشرة كسيمة مرتبة

قاليد، ديف الجماعة، كالمثؿ العميا، الشعائر كالقانكف، كالمعتقدات، كاإليحاء االجتماعي، كالتربية، كالت
، ص َُِٓ، سميـ)كالطقكس الشخصية، كالتراث، كالقيـ االجتماعية، كاألساطير كاألكىاـ، كاألخالؽ

 :(ٕٓ، ص َُُِ، الحامد )الندير كسائؿ الضبط االجتماعي إلى قسميف قسـ بينما (، ٖٔ
 كالعادت. ،كاألعراؼ ،كالمعايير ،كتشمؿ: القيـ ،الكسائؿ الضركرية إليجاد النظاـ االجتماعي .ُ

 :ما يمىكقسميا إلى  ،كسائؿ تدعيـ النظاـ االجتماعي .ِ

 ة كاالقتصاد كالعمـ كالتكنكلكجياكاألسرة كالديف كالمدرس ،النظـ االجتماعية. 

 كالجنس كالطبقة كالجماعة األكلية كالثانكية.  ،األبنية االجتماعية 

 ،فقد ميز بيف كسائؿ الضبط االجتماعي مف الناحية العممية كتشمؿ )الصحافة أما البيير
كبيف األساليب الفنية التي تكمؿ تدعيـ سمطة الجماعة عمى  ،المسرح(  ،السينما ،التميفزيكف ،اإلذاعة

، ص َُِٓ، الخشاب )أفرادىا كتتمخص في أنكاع الجزاءات )الجمعية كالنفسية كالرمزية كالتكقعية(
ُّْ). 

 ،كعمى الرغـ مف اختالؼ عمماء التربية كاالجتماع في مسمى أساليب الضبط االجتماعي كتصنيفاتيا
فالنظاـ االجتماعي يعد نتاجان طبيعيان  ،إال أف اإلجماع يكاد يككف كاحدان عمى أىمية ىذه األساليب

 لفاعمية كسائؿ الضبط االجتماعي.
  يف حتكيل الكيي اإلجيابية لدى طالبات جاوعة وسائن الطبط االجتىاعي : دور الجاٌىاحملور

 الطائف:

تنتشر الكثير مف السمككيات اإليجابية كالسمبية بيف المنتسبيف ألية مرحمة دراسية ، كتشكؿ    
المرحمة الجامعية العبء األكبر عمى المجتمع مف حيث  انتشار السمككيات السمبية داخؿ أركقتيا ، 

المرحمة تبدأ بالشعكر باالستقالؿ كالحرية  التي قد ال يككف لدييا الخبرة كذلؾ ألف الطالبة في ىذه 
 الكافية إلحساف استخداميا ، مما يجعميا عرضو لالنخراط في سمككيات جمعية قد ال تعي خطكرتيا .

كتبحث الجامعات عف كسائؿ تساعدىا عمى تككيف القيـ اإليجابية لدل الطالبات كتكجيييف إيجابيان    
عكد بالنفع عمييف كضماف استفادتيف مما يقدـ ليف في ىذه المرحمة مف معارؼ كمعمكمات بما ي

كخبرات كميارات ، كالمنيج القرآني يؤكد عمى أىمية تككيف القيـ اإليجابية  في نفس اإلنساف المسمـ 
كااللتزاـ بيا ، إذ أنو إذا تحكلت القناعات إلى قيـ إيجابية فإف ذلؾ يعني استمرار اإلنساف في تطبيقيا 

في كؿ الظركؼ المشابية، كمف أمثمة استخداـ القرآف الكريـ ليذا األسمكب قكلو تعالى : ) بؿ 
 .(  ُٓ-ُْاإلنساف عمى نفسو بصيرة . كلك ألقى معاذيره ( ) سكرة القيامة  ، آية : 

سمـ عف حينما سأؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك  بف معبد كابصة حديثكمف السنة النبكية ،     
استفت قمبؾ، البر ما اطمأنت إليو النفس  ر كاإلثـ فقاؿ لو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:-الب

ف أفتاؾ الناس كأفتكؾ عمؽ " كاطمأف إليو القمب، كاإلثـ ما حاؾ في النفس كتردد في الصدر كا 
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( ج ُٔٗٗ ) ابف حنبؿأحمد بف حنبؿ حديث حسف ركيناه في مسندم اإلماميف بقكلو: النككم عميو
 ( ِٕ( رقـ الحديث : )  ُٖٕٗ) الدارمي  بإسناد حسف كالدارمي،  ُِٖ/ْ

دَّثىنىاركم في صحيح البخارم  كأيضا ما دَّثىنىا ميسىدَّده  حديث مرفكع( حى : حى ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي  ، قىاؿى
ـى  يَّافى التٍَّيًمي   ، أىٍخبىرىنىا ًإٍبرىاًىي ٍرعىةى  ، عىفٍ  أىبيك حى ٍيرىةى  ، عىفٍ  أىًبي زي مىٍيًو  أىًبي ىيرى مَّى المَّوي عى ، قىاؿى : كىافى النًَّبي  صى

ا ًلمنَّاًس، فىأىتىاهي  ـى بىاًرزنا يىٍكمن مَّ سى يمىافي ؟ قىاؿى  كى ا اإلًٍ ًئكىًتًو  " : ًجٍبًريؿي ، فىقىاؿى : مى مىالى يمىافي أىٍف تيٍؤًمفى ًبالمًَّو كى اإلًٍ
ـي أىٍف تىٍعبيدى المَّوى كىالى  ٍسالى ـي ؟ قىاؿى : اإلًٍ ٍسالى ا اإلًٍ تيٍؤًمفى ًباٍلبىٍعًث ، قىاؿى : مى ًمًو كى ريسي ًبًمقىاًئًو كى تيٍشًرؾى ًبًو شىٍيئنا ،  كى

تي  ٍحسىافي ؟ قىاؿى : أىٍف تىٍعبي كى ، قىاؿى : مىا اإلًٍ افى كـى رىمىضى تىصي ةى ، كى كضى تيؤىدِّمى الزَّكىاةى اٍلمىٍفري ةى ، كى الى ـى الصَّ دى المَّوى ًقي
ٍسئيكؿي عى  ا اٍلمى ـٍ تىكيٍف تىرىاهي فىًإنَّوي يىرىاؾى ، قىاؿى : مىتىى السَّاعىةي ؟ قىاؿى : مى ـى ًمفى السَّاًئًؿ كىأىنَّؾى تىرىاهي فىًإٍف لى ٍنيىا ًبأىٍعمى

ـي ًفي اٍلبي  ًبًؿ اٍلبيٍي ؿى ريعىاةي اإلًٍ ذىا تىطىاكى بَّيىا ، كىاً  لىدىًت اأٍلىمىةي رى سىأيٍخًبريؾى عىٍف أىٍشرىاًطيىا ًإذىا كى ٍمسو الى ، كى ٍنيىاًف ًفي خى
مى  مَّى المَّوي عى ـى يىٍعمىميييفَّ ًإالَّ المَّوي ، ثيَـّ تىالى النًَّبي  صى مَّ سى ـي السَّاعىًة سكرة لقماف آية  : ٍيًو كى ًإفَّ المَّوى ًعٍندىهي ًعٍم

ـي النَّاسى ًدينىيي  ّْ اءى ييعىمِّ ٍكا شىٍيئنا ، فىقىاؿى : ىىذىا ًجٍبًريؿي ، جى ـٍ يىرى ، قىاؿى أىبيك  " ـٍ ، ثيَـّ أىٍدبىرى ، فىقىاؿى : ريد كهي ، فىمى
عىؿى ذىًلؾ كيمَّوي  يمىافً  عىٍبد المًَّو : جى  ( ْٗىػ ( رقـ الحديث : ) ُُْٖ) البخارم ًمفى اإلًٍ

كالشاىد مف النص النبكم قكلو صمى اهلل عميو كسمـ : ) أف تعبد اهلل كأنؾ تراه  ، فإف لـ    
تكف تراه فإنو يراؾ( كىك يؤكد عمى أىمية القيـ الذاتية كالضمير الحي في التعامؿ مع المعطيات التي 

حانو كتعالى، لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لمعرفة أكثر كسائؿ الضبط االجتماعي كىبيا لنا الخالؽ سب
التي تستخدميا الجامعة كمؤسسة تربكية في تككيف القيـ اإليجابية  لدل الطالبات ، كجعؿ سمككيف 
يتسـ بقدر كاؼ مف الجدية كتحمؿ المسئكلية ، حتى تتحقؽ الفائدة المرجكة مف ىذه المرحمة الميمة 

 .األجياؿ نحك مستقبميا الميني كاالجتماعي في تكجيو
كسائؿ الضبط  مف عمماء االجتماع  ذكركتعد كسائؿ الضبط االجتماعي مف أىـ الكسائؿ فقد      

 أنماطكسائؿ الضبط التي تعتمد عمى القسر كالقير بحيث يجبر الفرد عمى اتباع  -االجتماعي 
كالتكجيو  اإلقناعالسمكؾ المقررة كتكقع عميو العقكبات المالئمة كبيف كسائؿ الضبط التي تعتمد عمى 

كأكد عمى أف الكسائؿ التي تستخدـ النمكذج أفضؿ مف تمؾ التي تستخدـ الجزاءات ) فكرة ، كاإلرشاد 
ضكابط  كعمى ىذا ال يمكف أف نتصكر مجتمعان انسانيان ال تكجد فيو ،( ّّ -ََُِ-ََِٗ

اجتماعية سكاء كانت رسمية اك غير رسمية كىكذا نجد كؿ المجتمعات البشرية قد أكجدت الكسائؿ 
التي تعمؿ عمى ضبط سمكؾ أفرادىا كبالتالي أعطت الفرصة لمحكـ عمى مدل سمكؾ ىؤالء األفراد كفؽ 

 (.ُّٓ، ص َُِّ، محجكب)السمككيات المتنكعة في المجتمع
كالبد أف ينتمي إلى جماعة يستمد منيػا  منفردان اإلنساف بطبيعتو اجتماعي ال يستطيع العيش ف      

القكة كاألمف كالطمأنينة كيسيـ مع اآلخريف في تحقيؽ الخير كالمعيشة الكريمػة كقػد بػدأت المجتمعػات 
حتػػى  ثػػـ تكسػػعت إلػػى مجتمػػع القبيمػػة كمجتمػػع القريػػة كمجتمػػع المدينػػة ،البشػػرية بمجتمػػع العائمػػة 

 اصبحت مجتمعات قكمية كيرتكز المجتمع في بنيتو عمى العناصر التالية : 

 كتمثؿ األىداؼ كالغايات التي يسعكف إلى تحقيقيا. ،خالقية يؤمف بيا أفراد المجتمعأقيـ  .ُ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7426
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7426
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1003
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1003
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1003
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=181
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=181
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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، ديػاب)ترجمة قيـ الجماعة إلى أنظمة كقكانيف كاعراؼ تمتـز بيا الجماعػة فػي نشػاطيـ كسػمككيـ  .ِ
 (. ٕٕـ،ص َُُِ

كتتفاعػؿ  ،ئوفي إطػار إشػباع حاجػات أعضػا ،بأداء كظيفة محددةفي المجتمع كيقـك كؿ نظاـ 
ذا حػػدث خمػػؿ فػػي كظػػائؼ أم  مػػف  نظػػاـىػػذه الػػنظـ مػػع بعضػػيا بحيػػث تبقػػي المجتمػػع قائمػػان بذاتػػو. كا 

فإنػػو يػػؤدم إلػػى ظيػػكر األمػػراض االجتماعيػػة متمثمػػة فػػي الجريمػػة كالتفكػػؾ األسػػرم  ،أنظمػػة المجتمػػع
 ؼ األحداث كالتسيب.. الخكانحرا

اذف كمف خالؿ استعراضنا ألراء العمماء كالباحثيف فػي بيػاف كسػائؿ الضػبط االجتمػاعي ارتأينػا 
اختصار ىذه الكسائؿ إلى خمػس كسػائؿ رئيسػية فػي اعتقادنػا بأنيػا ذات آثػار اجتماعيػة فعالػة كمػؤثرة  

 سنكضح ىذه الكسائؿ الميمة :ك (كاإلعالـ  -العرؼ  ––القانكف  -الديف في المجتمعات كىي )
 ككثيػران مػا تسػتخدـالقانكف بمفيكمو العاـ ىػك الكسػيمة الرسػمية لمضػبط االجتمػاعي  فٌ إ :أواًل : الكاٌوُ
تيا عمػى األفػراد ر تحقؽ سيطال كالعادات االجتماعية  ؼالمجتمعات المتقدمة ألف األعرا في ىذه الكسيمة

الكسائؿ التقميدية أف تحقؽ ميمة الضبط االجتمػاعي بصػكرة في مثؿ ىذه المجتمعات فال تستطيع ىذه 
 .(َُِ، ص ََِٕ،  الساعاتي)رادتيا إفالقانكف أداة في يد السمطات تنفذ بو  ،جيدة
فيؤكد أىمية الكاقع الػذم يمثمػو القػانكف ككنػو كسػيمة مػف كسػائؿ الضػبط  (تالككت بارسكنز) أما       

األكلػػى ىػػي حالػػة الصػػراع بػػيف القػػيـ  ،تمامػػان كمتعارضػػتيف جتمػػاعي األخػػرل فػػي حػػالتيف مختمفتػػيفاال
يحػػؿ المشػػكالت التػػي  أففحينمػػا يكػػكف ىنػػاؾ صػػراع بػػيف قػػيـ معينػػة فػػي مجتمػػع كاحػػد يجػػدر بالقػػانكف 

المجتمػع عمػى  أعضػاءاتفػاؽ  أمأما الحالة الثانية فيي الصراع مف اجػؿ القػيـ  ،تنجـ عف ىذا الصراع
كلكػػنيـ يتصػػارعكف لسػػبب أك ألخػػر مػػف اجػػؿ  معينػػة حقيػػؽ مصػػالح أىميػػة الكصػػكؿ إلػػى قػػيـ معينػػة كت

ؽ التػكازف بػيف تمػؾ المصػالح التػي يػتحق ىنػاالتكصؿ إلى تمؾ القيـ أك المصالح كتككف كظيفة القانكف 
 (ِٕ، ص ََِِ) أحمد ، يرغب الكثيركف في الحصكؿ عمييا

 ثاٌيًا : الديَ :

كممػة  أفكيعتقد كؿ مػف جيفرنػك كركجيػو كباسػتير  ،سمككية كممارساتالديف ىك عقيدة كفكر 
 (. ٖٖ، ص َُِٓ)الخشاب ، ديف تعني العبارة المتككنة مف الرىبة كالخشية كاالحتراـ 

الديف بأنو )محاكلة تعبير عما يمكف تصػكره باعتبػاره الكمػاؿ المطمػؽ الالنيػائي(  (ماكس مكلر)كيعرؼ 
لسػمككو لمشػعكر بالصػمة بػيف ركحػو كبػيف ركح  اإلنسػاف فيعرفو بانػو : )محاكلػة تكجيػو (ريفيؿ) أما  ،

يكػكف عمػى صػمة دائمػة بيػا  أفكيحػاكؿ  األخػرلخفية يعترؼ ليا بالسمطاف عميو كعمى سائر الكائنات 
 (ٕٓ، ص ََِٓصفى، )اآل(

ىػـ الػنظـ االجتماعيػة لمػا يقػـك بػو مػف كظػائؼ فػي حيػاة النػاس كفػي تعزيػز أفالديف يعد مػف 
، ص ََِّ)الخشػػاب ، تػػأثيران مػػف الشػػعكر الديني أقػػكل إنسػػانيكجػػد شػػعكر ياالسػػتقرار كالنظػػاـ كال 

ُِٓ.) 
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الثػػكاب كالعقػػاب كال تقتصػػر  مبػػدأكيسػػتطيع الػػديف أف يقػػـك بميمػػة الضػػبط االجتمػػاعي مػػف خػػالؿ       
نماالحياة الدنيا الفكرة عمى  مػا جػاء بيؤكػد ىػذه الحقػائؽ  اإلسػالميفالػديف  ،األخػرلتمتد إلػى الحيػاة  كا 

 ف الكريـ مف اآليات التي تؤكد ذلؾ.آفي القر 
الػػػنقص كالضػػػياع كاالتجػػػاه نحػػػك  : المجتمعػػػات بػػػدأت تعػػػاني مػػػف مشػػػاكؿ أىميػػػاأف كنجػػػد      

كمػا كضػحت ذلػؾ نتػائج بعػض االنحراؼ كالجريمة فالديف ىػك االداة الميمػة فػي ضػبط النػكازع الفرديػة 
الدراسات التػي طبقػت فػي الػكطف العربػي كالتػي تكصػمت إلػى أف التػديف يعمػؿ عمػى رفػع مسػتكل ضػبط 

بتعزيػز القػيـ االجتماعيػة فقػد أكصػت الذات كيحصف الطالب ضد ارتكاب السمككيات الخاطئة ، كمف ثػـ 
،  َُُِكالسمككيات الدينية مف خالؿ فعاليػات المدرسػة ككنيػا ضػابطة لمسػمكؾ المتيػكر ) البداينػة ، 

َْ) 
 :ثالجًا: العزف

سمككو  التي تحددم إنساف بغض النظر عف مجتمعو يتأثر بمجمكعة مف القكل أإف سمكؾ       
فيك سمطة مف سمطات المجتمع التي تشمؿ العادات كالمعتقدات التي  ،ىذه القكل حدأكالعرؼ ىك 

الحكـ كاألمثاؿ كالركايات كالقصص عف طريؽ بعض الكسائط مثؿ يتعمميا الناس جيالن بعد جيؿ 
 (ٖٓ، ص ََِٔ) عكدة ، كالشعر كغيرىا مف تراث المجتمع

ف العرؼ عادة ال يتبعو أكالعرؼ مف الناحية النفسية يشبو العادة في بعض الكجكه غير       
فالعرؼ يتضمف  ،ف العرؼ ىك العادةأكلكف ليس معنى ىذا  ،المجتمع أفرادغمب أالفرد فحسب بؿ 

كيككف عمى ذلؾ يتضمف حكمان عمى الفعؿ كالسمكؾ  ان بناء كىكلو صفة ممزمة  أفمعياران كما  أكقاعدة 
 (.ُِّ، ص ََِٗعطية ،  ) ،ىذا الحكـ غير ذاتي في قكاعده

الناس  أىداؼكيعمؿ العرؼ عمى تنظيـ حياة الفرد كتكجيييا إلى طرؽ معينة كىك يحدد      
د عمماء االجتماع العرؼ ىك القكة المسيطرة ن، كع األىداؼلبمكغ تمؾ  إتباعياكالكسائؿ التي يمكنيـ 

كتحدد سمككيـ  األفرادضغكطان عمى  األعراؼ تشكؿاالجتماعي ك  اإلطارما يدكر في  عمى كؿ
 (ٖٓ، ص ََِْ، الخريجي)كتصرفاتيـ

كتسكد في مؤسسات التعميـ الكثير مف المعايير المتعارؼ عمييا بيف الطمبة بعضيا يخص 
، كىذه  السمكؾ العاـ ، كطرؽ التعامؿ مع بعضيـ البعض ، كمع أساتذتيـ ، كأعضاء الييئة اإلدارية

األعراؼ إذا تركت بدكف تكجيو ، أك انحرفت عف مسارىا الصحيح قد تشكؿ ضغكطان إضافية عمى 
كاىؿ الطالب الجامعي قد تحرفو عف المسار الصحيح ،، بينما لك تـ تكجيييا في المسار الصحيح 

ي مسيرتو فإنيا ستككف بمثابة المعيف لمطالب الجامعي بالذات عمى اجتياز ىذه المرحمة الميمة ف
 العممية كالمينية .

  



 ........................................................... يم اإليجابيةوسائل الضبط االجتماعي ودورها في تحقيق الق

- ُٖٓ - 

 :وسائن اإلعالً خاوشًا: 

أسمكب لنقؿ المعارؼ كالمعمكمات كالرسائؿ بيف األشخاص بأنو : ) اإلعالـكيعرؼ 
 ( ُ، ص َُِِمجمة المستقبؿ العربي ، ) كالمجتمعات 

 كالكسيمة : ىي األداة المستخدمة في عممية نقؿ المعارؼ كالمعمكمات كالرسائؿ 
 كيستطيع القارئ التمييز بيف كسائؿ اإلعالـ كما يمي :

 كسائؿ إعالـ تقميدية : ) كالراديك ، كالتمفزيكف ، كالصحافة ( -ُ     
 كسائؿ إعالـ حديثة : ) كاالنترنت ، ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي ، كالياتؼ ( -ِ
 كسائؿ إعالـ متجددة : ) كالكتب ، كاألبحاث كالمقاالت العممية (  -ّ

 الدراسات الشابكة :

 ٌظزي " وٍظور: االجتىاعي (، بعٍواُ "الطبط2017دراسة بَ جاوع )

 عمى الكشؼ محاكلة إلى االجتماعية الحياة في االجتماعي الضبط عممية دراسةإلى  ىدفت
 سكسيكلكجية نظرة إلقاء خالؿ مف منيا المنحرؼ كتعديؿ السكم االجتماعي السمكؾ تدعيـ في أىميتو
ف حتى. االجتماعي الضبط لمفيـك  المفكريف حسب االجتماعي لمضبط المحددة المفاىيـ اختمفت كا 

 كضبط تنظيـ في أىميتو حكؿ جميا يبدك االتفاؽ أف إال، الفكريةتكجياتو ك  رأيو حسب كؿ كالعمماء
 .االجتماعية الكظائؼ ك األدكار كتشابؾ العالقات بتعقد تتسـ التي، االجتماعية الحياة

 :"الطبط االجتىاعي يف األسزة احلطزية (، بعٍواُ "2016)اهلييتدراسة 

ركزت ىذه الدراسة عمى بعض التحديات المصاحبة لعممية التحضر كانعكاساتيا عمى الضبط 
 التي األسرمكعممية التفاعؿ الحديثة  األسرةفي بناء  أثرتبالغة  أىميةلما ليذه التحديات مف  األسرل

الكثير مف كسائؿ ضبطيا كحد الحضرية  األسرة دكر اة مما اضعؼباتت كاضحة مع تعقد الحي
 المتعمؽ بعممية الضبطالكظيفي  االختالؿتكازنيا كنتج عنيا بعض  األسرةكتنظيميا ككالئيا حتى فقدت 

كالمجتمع المحمى فأصبحت االستقاللية التامة سمة بارزة في البناء  األبكيفعمى عاتؽ  ىكاف ممق الذم
ككمما تطكرت كتعقدت الحياة الحضرية صاحبيا زيادة في المتغيرات كالتحديات المكتسبة لتغير  األسرل

 كاالجتماعية. األسريةكاالستقاللية كضعؼ الركابط كالضكابط  الفرديةباتجاه  األسرممف عممية الضبط 
 " حتميمي عزض:  االجتىاعي الطبط يف احلديجة (، بعٍواُ " الٍظزيات2014) دراسة حوالة

 الكصفي المنيج كاستخدـ. االجتماعي الضبط في الحديثة النظريات عف الكشؼ إلي البحث ىدؼ
 في االجتماعية النظريات كأىـ. كالصراع كالتكازف. االجتماعي الضبط مفيكـ تكضيح في. التحميمي

 الضبط مجاؿ في كالحديثة الكالسيكية النظريات بيف كاالختالؼ الشبو كأكجو. االجتماعي الضبط مجاؿ
. التكازف أك الكظيفية البنائية النظرية في التقميدية أك الكالسيكية النظريات كتمثمت. االجتماعي
 كتضمنت الرمزية التأكيمية نظريةال في الحديثة النظريات كتمثمت. الماركسية الراديكالية كالنظرية
عادة. كالتبعية. المقاكمة كنظرية. الثقافي الماؿ رأس كنظرية. يةكالظاىر  الرمزية التفاعمية بداخميا  كا 
 االجتماعي الضبط أف ىإل البحث كتكصؿ. فرانكفكرت بمدرسة المعركفة النقدية كالنظرية. اإلنتاج
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 عمى كقدرتيا الكالسيكية النظريات صالحية مف الرغـ عمى أنو كما. الحياة ضركرات مف ضركرة
 في صالحيتيا مف قممت بأزمة أصيبت أنياإال  ركادىا نظر كجية مف االجتماعي الضبط عممية تفسير

 تركتيا التي الفراغات سد تحاكؿ معاصرة نظريات ظيرت ليذا عديدة مجتمعة عكامؿ بسبب الستينيات
 التناكؿ عمى القدرة أفقدتيا بأزمة أصيبت األخرل ىي المعاصرة النظريات أف كما. الكالسيكية النظريات
 .كتحدياتيا ذات العكلمة بفعؿ المستجدة كالمشكالت القضايا لبعض الكمي الشامؿ

 الهزيي الكزآُ ضوء يف حتميمية  دراسة" الرتبية يف ودورِا اإلسالوية العكيدة" بعٍواُ، (2014) أمحد دراسة

 " الٍبوية والشٍة

 الشخصية صاحب المؤمف تربية في اإلسالمية العقيدة دكر عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت
،  المسمـ تربية في اإلسالميػة التربيػة دكر عف الكشؼ كأيضا، عممية شخصية يمتمؾ الذم السكية
 اآليػات كتحميؿ برصد الباحث قاـ كلقد. العادؿ الحر المجتمع تككيف في اإلسالمية العقيدة كدكر

 .كاألمة الفرد تربية في العقيدة دكر تبيف التي النبكية كاألحاديث القرآنية
 :النتائج التالية  إلى الدراسةكتكصمت 

 .النفس كتزكية الخمؽ كماؿ إلى تدعك فيي خمقية تربية المسمـ تربي اإلسالمية العقيدة .ُ
 متماسؾ مجتمع إقامة عمى الحرص في تتبدل اجتماعية تربية المسمـ  تربي اإلسالمية العقيدة .ِ

 .كالرحمة العدؿ عمى قائـ
 العقؿ كتنمي، كالذكر بالعبادة الركح فتنمي، متكاممة شاممة تربية المسمـ تربي اإلسالمية العقيدة .ّ

 .كالرياضة بالغذاء الجسـ كتربي، كالمعرفة بالعمـ
 .لألمكر المكضكعية كالنظرة االعتداؿ عمى نفسو ليربي المؤمف تييئ اإلسالمية العقيدة .ْ
 كمستقبمو حياتو عمى كالقمؽ الخكؼ مف كتحرره النفسية الصحة لممسمـ تكفر اإلسالمية العقيدة .ٓ

 .الطمأنينة النفس في يغرس الذم باهلل اإليماف خالؿ مف

 الٍبوية الشٍة ضوء يف االجتىاعي (، الطبط2014) األٌصاري دراسة -
دؼ البحث إلى التعرؼ عمى الضبط االجتماعي في ضكء السنة النبكية. بدأ البحث بتمييد قدـ ى   

تناكؿ الفصؿ األكؿ الضبط  .فيو الضبط االجتماعي كأشار إلى خصائصو. كجاء البحث في فصميف
االجتماعي تعريفو كمفيكمو، كأىميتو. كناقش الفصؿ الثاني أسس الضكابط االجتماعية في السنة 
النبكية. كاختتـ البحث باإلشارة إلى أف السنة النبكية ضركرة إنسانية تسعى إلى المحافظة عمى 

كأنو يحقؽ لممجتمع كحده مف خالؿ  الضبط االجتماعي كالتكافؽ معو، كتقكية الرابطة االجتماعية،
إتباع األكامر كاجتناب النكاىي، كأف ىذه الضركرة أكدت عمييا كافة الثقافات فمـ يتكقؼ االىتماـ 
كالعناية بو عمى ثقافة دكف أخرل، كيبرز األمر بجالء في الثقافة اإلسالمية ككف الديف مرتكز أساسي 

كما قدـ البحث عدة تكصيات منيا التأكيد عمى أىمية  في تككينيا كعميو قامت الحضارة اإلسالمية.
السنة النبكية كمصدر مف مصادر الضبط االجتماعي، كأف الجميع مطالب بالعكدة إلى المنيج الديني 
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الذم يضمف لممجتمع استقراره كأمنو، كالنظر إلى منيج اإلسالـ في الضبط االجتماعي كنمكذج لمضبط 
 .يحتذل بو في كؿ المجتمعات

 Gleaves، Kennet A.( "2013)نيٍيح جميفز "اسة در -

 ِٓقامت بدراسة ىدفت إلى إعطاء تصكر أكثر كضكحان تجاه ىدؼ المدرسة كقد تمت مقابمة )
طالبة( ككانت المقابمة تتـ بشكؿ انفرادم مع ىؤالء الطالب األمريكييف مف األصكؿ  ِٓطالبان( ك)

 اإلفريقية الذيف يسكنكف المناطؽ الحضرية.
 كأسفرت الدراسة عف النتائج التالية:

 المدرسة كسيمة كأداة لمضبط االجتماعي. -
 .يجب عمى المدرسة تطكيرىا التية يىناؾ أنماط المعرفة العمم -

تطبيكية لمٍظزية العاوة  ً ( بعٍواُ" الطبط الذاتي وعالقتْ بتعاطي املخدرات،دراسة2008دراسة الزويص) 

 يف اجلزمية عمى وتعاطي املخدرات يف وديٍة الزياض ( " 

ىدفت الدراسة بشكؿ عاـ إلى التعرؼ عمى الضبط الذاتي كعالقتو بتعاطي المخدرات في   
مدينة الرياض ، كقد أجريت ىذه الدراسة عمى فئتيف : األكلى : مف األشخاص المتعاطيف لممخدرات 

شخص ( ، كالثانية مف األشخاص الغير  َِٓحاير بمدينة الرياض كعددىا ) في إصالحية ال
متعاطيف ، كيمثميـ طمبة جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ، كجامعة الممؾ سعكد بالرياض ، كتكصمت 

 الدراسة إلى ما يمي :
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الخصائص االجتماعية بيف فئة المتعاطيف لممخدرات كفئة -

 الغير متعاطيف في اإلشراؼ األسرم لصالح غير المتعاطيف
 كجكد فركؽ في الضبط الذاتي ذات داللة إحصائية بيف الفئتيف لصالح غير المتعاطيف لممخدرات -
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف فئة المتعاطيف في مستكل التديف لصالح غير المتعاطيف. -

دور وسائن الطبط االجتىاعي يف حن الٍزاعات يف اجملتىعات الكبمية: دراسة  (، بعٍواُ " 2007دراسة سميىاُ ) 

 عمى ذلمية الشالً غزب نزدفاُ "

في حؿ النزاعات القبمية )دراسة عمى  االجتماعيدكر كسائؿ الضبط معرفة ىدفت الدراسة إلى    
تؤدم إلى الصراع في المجتمعات القبمية  التيمحمية السالـ غرب كرد فاف(، كمعرفة األسباب كالدكافع 

كضع  في،ككسائؿ الضبط االجتماعي بأنكاعيا المختمفة كدكرىا في حؿ النزعات القبمية، كالمساىمة 
 شممت التيأسس كمرتكزات لحؿ النزاعات القبمية، كاستخدـ الباحث األدكات العممية المناسبة لمدراسة 

 . كاالستبيافالمالحظة العممية كالمقابمة 
كتكصمت الدراسة إلى ىناؾ عالقة بيف حركة الرعي كالزراعة كالنزاعات القبمية،كىناؾ عالقة بيف     

السالح كالنزاعات  انتشارالتركيبة االجتماعية كالعكامؿ التاريخية كالنزاعات القبمية، كىناؾ عالقة بيف 
كسائؿ كسب العيش كتعارض  اختالؼك  كالقانكني تساعد في النزاع، اإلدارمالقبمية، كالقصكر 

 .التي تؤدم إلى النزاعات القبمية أر بيف القبائؿ ثالمصالح ك العكامؿ االجتماعية كال
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بالتعميـ عمى مختمؼ المستكيات بجانب التكعية كاإلرشاد الديني  باالىتماـكما أكصت الدراسة   
 قيـ المجتمع الفاضمة كنبذ القبيمة. الستنياض كاالجتماعي

 ". ووعوقاتّا االجتىاعي والطبط الكوة" بعٍواُ(2007) (Belton – Tony) سةدرا

ه كمد المجتمع عمى االجتماعي الضبط أثر عمى التعرؼ محاكلػة إلى الدراسػة ىذه تيدؼ
 إلى تؤدم التي المعكقات عمى الكقكؼ إلى ىدفت كما، المجتمع في يحدثو الذم كالتماسؾ القكةب

 معكقات عمى التعرؼ محاكلة في الكصفي المنيج الباحث استخدـ االجتماعي، كلقد النظاـ في الخمؿ
 .االجتماعي الضبط ظؿ في األفراد سمكؾ تكقعات ككصؼ، االجتماعي الضبط

 :الدراسة إلى النتائج التالية كتكصمت
 محاكلػة ىي ألعضائػو يرتضييا كالتي المجتمع في السائدة بالمعايير االلتزاـ األفراد محاكلػة أف -

 .االجتماعي الضبط لتحقيؽ منيـ
 الخاصػة المصمحػة عميو تفرضو كمافيو  السائػدة بالتيارات المجتمع في األعضاء سمكؾ يتأثر -

 .االجتماعي الضبط في بالخمؿ يسمى ما يحدث لذلؾ
 .باآلخر تأثريك  يؤثر منيا فكؿ البعض بعضيا عف بمعزؿ ليست كاالجتماعية السياسية العكامؿ -
 (بعٍواُ " وفّوً الطبط االجتىاعي يف اإلسالً والفهز الرتبوي الػزبي" 2005دراسة مسزيَ )  

 ."فيكـ الضبط االجتماعي في اإلسالـ كالفكر التربكم الغربيالتعرؼ عمى مىدفت الدراسة إلى 

عمى كلإلجابة عف السؤاؿ الرئيس تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، حيث أف ىذا المنيج يقـك 
كما استخدـ  .تحميؿ ككصؼ مفيكـ الضبط االجتماعي كما كرد في اإلسالـ كالفكر التربكم الغربي

المنيج المقارف، كتـ تأصيؿ اإلجابة بالرجكع إلى القرآف الكريـ كالسنة الشريفة ،كآراء العمماء 
بداء الرأم حكلياالمسمميف، كمقارنة ما كرد باآلراء األخرل لمفمسفات المعاصرة كالعمماء الغربييف   .كا 

إف الضبط االجتماعي ميما - ُ :كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف االستنتاجات أىميا
اختمفت العبارات التي استخدمت لمداللة عميو نكعاف: الضبط الداخمي كيقـك عمى تعمـ اإلنساف فضائؿ 

ضبط الخارجي الذم يقـك األعماؿ،كيتمثؿ في العبادات كالصالة كالصـك كالحج، كالقيـ كاألخالؽ. كال
- ِ .الحدكد( التي تحكـ سمكؾ الفرد الخاطئ في المكاقؼ المختمفة)عمى السمطة كالقكانيف كالعقكبات 

إف الضبط االجتماعي يجب أف ينطمؽ مف الذات، كذلؾ بتكامؿ كامؿ ألدكار األسرة كالمدرسة كسائر 
ماعي في ضبط السمكؾ المنحرؼ كعالج تتنكع أساليب الضبط االجت- ّ .المؤسسات التعميمية األخرل

المشكالت كىي أساليب مادية كمعنكية، مثؿ القدكة، كاألمر بالمعركؼ، كالترغيب كالترىيب كالمكعظة 
بدأ االىتماـ بالضبط - ْ .الحسنة كالكفارات، كأخيران الحدكد الشرعية إف لـ تنفع الكسائؿ السابقة

ف كاف العمماء المسممك ف المتقدمكف استخدمكا مف العبارات ما يدؿ عميو، كابف االجتماعي حديثا، كا 
مسككيو في حديثو عف األلفة كاألنس كالماكردم في شرح قكاعد الدنيا التي تستقيـ بيا الحياة 
 .كقكاعده التي تعنى بتربية اإلنساف، كابف خمدكف في حديثو عف العصبية كالسياسة العقمية كالشرعية

سالـ كالفكر التربكم الغربي مف حيث اىتماـ كؿ منيما بالتنشئة أظيرت أكجو الشبو بيف اإل- ٓ
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كاألخالؽ كالقيـ كاآلداب، كما أظيرت أكجو االختالؼ كالتي تمثمت في استبعاد المبادئ العقدية 
 .كالركحية،كتغير كثبات القيـ كاألخالؽ، كتطبيؽ العقكبات

 إجزاءات البحح وٌتائجْ

 وٍّج البحح :

كسائؿ الضبط االجتماعي كدكرىا  كاقع  المنيج الكصفي التحميمي لتحديداستخدمت الباحثة 
 في تحقيؽ القيـ اإليجابية لدل طالبات جامعة الطائؼ.

 دلتىع البحح: 

 . قَُْْفي العاـ الدراسي  طالبات كمية التربية جامعة الطائؼتككف مجتمع البحث مف 
 عيٍة البحح:

البة مف كمية التربية ط( ِِٕحيث بمغ عددىـ ) ،القصديةتـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة 
 الطائؼ. فى جامعة

 (  رٕصٚغ ػُٛخ انجحث ٔفمب نهزخظض انذساسٙ ٔانًؼذل انزشاك1ًٙٔل )خذ
 ٔانًسزٕ٘ انذساسٙ

 

 % انؼذد انفئخ انجٛبٌ

 انزخظض

 61 168 سٚبع أطفبل

 30 82 رشثٛخ خبطخ

 دساسبد ػهٛب
 )يبخسزٛش(

22 8 

 100 272 انًدًٕع

 % انؼذد انفئخ انجٛبٌ

 انزشاكًٙ انًؼذل

 7 20 1ألم يٍ 

 25 70 2-1يٍ 

 24 67 3-2يٍ 

 42 115 4-3يٍ 

 100 272 انًدًٕع

 % انؼذد انفئخ انجٛبٌ

 انًسزٕ٘

 26.2 121 أٔل

 11.1 50 ثبٌ

 24.3 113 ثبنث

 38.4 183 ساثغ

 100 467 انًدًٕع
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 :  يقصد بو حساب صدؽ كثبات المقياس:األداةتقنيف 
 أواًل: حشاب صدم املكياض:

 عمي طريقتيف: validityاعتمد البحث الحالي في التحقؽ مف صدؽ المقياس 
 : (validity content)صدم احملتوى -)أ(

لمتحقؽ مف صدؽ المحتكل تـ عرض مقياس )كسائؿ الضبط االجتماعي ( في صكرتو 
كطيمب منيـ  ،( محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في تخصص التربية ٗعمى )عبارة(  َْاألكلية ) 

إبداء الرأم في عبارات المقياس مف حيث مالءمة كؿ عبارة لميدؼ مف المقياس كانتمائيا لمبعد الذم 
مع اقتراح مالحظاتيـ  ،ككذلؾ مناسبة الصياغة المغكية لمعبارات ككفاية عدد عبارات المقياس ،تقيسو

التي يمكف مف خالليا تطكير المقياس، كيكضح الجدكؿ التالي نسب اتفاؽ المحكميف عمى عناصر 
 التحكيـ.

 ٍ ػهٗ ػُبطش رحكٛىَٛست ارفبق انًحكً(   2خذٔل ) 

 يمٛبط ٔسبئم انضجظ االخزًبػٙ

 َسجخ االرفبق ػُبطش انزحكٛى و

 %6.96 يالءيخ انؼجبسح  نهٓذف يٍ انًمٛبط 1

 %66966 اَزًبء انؼجبسح  نهجؼذ 2

 %699. يُبسجخ انظٛبغخ انهغٕٚخ 3

 %111 كفبٚخ ػذد ػجبساد انًمٛبط 4

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف نسب اتفاؽ المحكميف عمى عناصر تحكيـ مقياس كسائؿ   
% كىي نسب مناسبة  كتدؿ عمى صدؽ ََُ -%  ٖٖ.ٖٖالضبط االجتماعي  قد تراكحت بيف  

كقد قامت الباحثة  بإجراء التعديالت التي أشار إلييا المحكمكف، كأصبح المقياس ،محتكل المقياس
 عبارة ( صالحة لمتطبيؽ . َْفي صكرتو النيائية مككف مف ) 

 صدم االتشام الداخمي: -)ب(

االجتماعي  تم تطبيقو  عمي عينة لحساب صدق االتساق الداخمي لمقياس وسائل الضبط 
( طالبة وبعد رصد النتائج تمت معالجتيا إحصائيا وحساب معامل 5:استطالعية  مكونة من )

درجة كل عبارة من عبارات مقياس وسائل الضبط االجتماعي  والدرجة الكمية لمبعد االرتباط بيرسون بين
 والجدول التالي يوضح النتائج.الذي تنمي إليو،  
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( لٛى يؼبيالد االسرجبط ثٍٛ دسخخ كم ػجبسح يٍ ػجبساد يمٛبط ٔسبئم انضجظ االخزًبػٙ  3خذٔل ) 

 ٔانذسخخ انكهٛخ نهجؼذ انز٘ رًُٙ إنّٛ

 و
 يؼبيم ثٛشسٌٕ

 نالسرجبط
 و

يؼبيم 

 ثٛشسٌٕ

 و نالسرجبط

يؼبيم 

 ثٛشسٌٕ

 نالسرجبط

 و
 يؼبيم ثٛشسٌٕ

 نالسرجبط

1 19523** 11 19966** 21 19352* 31 19623** 

2 19956** 12 19453** 22 19541** 32 19456** 

3 19536** 13 19632** 23 19663** 33 19611** 

4 19656** 14 19956** 24 19561** 34 19694** 

5 19632** 15 19614** 25 194.6** 35 19522** 

6 1956.** 16 19623** 26 19462** 36 19692** 

9 19466** 19 1995.** 29 19536** 39 19665** 

6 19563** 16 19944** 26 19592** 36 19956** 

. 19965** 1. 196.3** 2. 19634 ** 3. 19563** 

1

1 

1991.* 21 19569** 31 19912** 41 19913** 

 1911** االسرجبط دال إحظبئٛبً ػُذ يسزٕ٘ دالنخ 

 1915* االسرجبط دال إحظبئٛبً ػُذ يسزٕ٘ دالنخ 

درجة كؿ عبارة مف ( أف جميع قيـ معامؿ االرتباط بيرسكف بينّمف نتائج جدكؿ ) يتضح
دالة عند مستكل  عبارات مقياس كسائؿ الضبط االجتماعي كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنمي إليو

 ،   مما يدؿ عمى تمتع المقياس باالتساؽ الداخمي. َُ.َ -َٓ.َ
 : Reliabilityثانيان: حساب ثبات المقياس 

 Alpha cronbachكركنباخ -قامت الباحثة بحساب معامالت الثبات باستخداـ طريقة ألفا 
 ( يكضح ذلؾ.ْكجدكؿ )  Split- Halfكالتجزئة النصفية،  

 ( يؼبيالد انثجبد نًمٛبط ٔسبئم انضجظ االخزًبػ4ٙخذٔل )

 كشَٔجبخ ٔانزدضئخ انُظفٛخ -ثبسزخذاو أنفب

 يحبٔس انضجظ االخزًبػٙ

 
 يؼبيم أنفب سادػذد انؼجب

 انزدضئخ انُظفٛخ

يؼبيم 

 سجٛشيبٌ
 يؼبيم خزًبٌ

 19.31 19.11 19.13 6 انضجظ انذُٚٙ

 19.43 19.21 19.32 6 انضجظ  ثبنؼبداد ٔانزمبنٛذ

 19.52 19.13 19.21 6 انضجظ ثبٞػشاف

 19.65 19.24 19.31 6 انضجظ ثبَٞظًخ ٔانمٕاٍَٛ

 19.54 19.21 19.31 6 انضجظ ثٕسبئم اإلػالو

كركنباخ -(  أف قيـ جميع معامالت ثبات المقياس باستخداـ معامؿ ألفاْيتضح مف جدكؿ )
كباستخداـ التجزئة النصفية بعد تصحيح أثر التجزئة النصفية  باستخداـ معادلة سبيرماف ، كمعادلة 

 ساسية.جتماف  مرتفعة مما يدؿ عمى ثبات المقياس كصالحيتو لمتطبيؽ عمى عينة البحث األ
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 أواًل : الٍتائج املتعمكة بتشاؤالت البحح :

الكيي حتكيل يف دور الطبط الديين   اإلجابة عمى التشاؤه األوه لمبحح : يٍص التشاؤه األوه عمى )وا-1

 جاوعة الطائف ؟ ( لدى طالبات اإلجيابية 

كداللتيا اإلحصائية   ِعمى ىذا التساؤؿ تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية كقيمة كا كلإلجابة
 .لدكر الضبط الديني عمى تحقيؽ الضبط الذاتي

 ذٔسٔدالنزٓب اإلحظبئٛخ  ن 2(  انزكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ ٔلًٛخ كب5خذٔل )

 انضجظ انذُٚٙ ػهٗ رحمٛك انضجظ انزارٙ

 2لًٛخ كب انؼجبساد
 انًزٕسظ

 انحسبثٙ

 انزشرٛت

 9 3.80 205.32 ٚسبػذَٙ االنزضاو ثبنذٍٚ اإلساليٙ ػهٗ االخزٓبد فٙ طهت انؼهى

ٚحثُٙ دُٚٙ اإلساليٙ ػهٗ اإلرمبٌ فٙ خًٛغ أػًبنٙ ٔيُٓب طهت 

 انؼهى
226.07 3.86 

6 

 2 4.41 524.98 ٚشدؼُٙ دُٚٙ اإلساليٙ ػهٗ االسزًشاس فٙ طهت انؼهى انُبفغ

رششذَٙ أحكبو دُٚٙ اإلساليٙ فٙ انزؼشف ػهٗ طحخ رظشفبرٙ 

 ٔرظشفبد اٜخشٍٚ
433.35 4.31 

3 

 5 4.01 280.96 ٚحثُٙ دُٚٙ اإلساليٙ ػهٗ احزشاو رارٙ ٔاٜخشٍٚ

 6 3.70 194.62 ٕٚخت ػهٙ دُٚٙ اإلساليٙ احزشاو لًٛخ انٕلذ

 4 4.16 328.62 ثبنُفغٚشدؼُٙ دُٚٙ اإلساليٙ ػهٗ اسزثًبس ٔلزٙ فًٛب ٚؼٕد ػهٙ 

 1 4.52 674.70 ٚحثُٙ دُٚٙ اإلساليٙ ػهٗ اندذ ٔانًثبثشح

كلى، بمتكسط في المرتبة األ "، يحثني ديني اإلسالمي عمى الجد كالمثابرة"  الفقرةجاءت 
يشجعني ديني اإلسالمي عمى االستمرار في "  الفقرةبدرجة عالية جدان، كجاءت  ( ِٓ.ْحسابي )

 الفقرة( ، كبدرجة عالية جدان، كجاءت ُْ،ْطمب العمـ النافع "، فى المرتبة الثانية بمتكسط حسايى ) 
" ترشدني أحكاـ ديني اإلسالمي في التعرؼ عمى صحة تصرفاتي كتصرفات اآلخريف" فى المرتبة 

 عالية جدا .( ، بدرجة  ُّ،ْالثالثة ، كبمتكسط حسابى ) 
" يساعدني االلتزاـ بالديف اإلسالمي عمى االجتياد في طمب المرتبة األخيرة الفقرة   فيكجاءت 

( بدرجة متكسطة ، كالفقرة " يكجب عمي ديني اإلسالمي احتراـ قيمة َٖ،ّالعمـ" ، بمتكسط حسابى ) 
 ( بدرجة متكسطة.َٕ.ّالكقت"، بمتكسط حسابى ) 

(  لجميع مؤشرات َٓ.َعند مستكم ) ِتشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى  داللة قيمة كاكما 
المحكر األكؿ كىك الضبط الديني، مما يشير  إلى أف الضبط الديني لو تأثير عمي تحقيؽ القيـ 

( التي تنص عمى : يعد الديف ُٔ،  َُِٖكتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ) التميمي ، اإليجابية 
ألىـ في تعزيز منظكمة الضكابط االجتماعية كاحتراميا طكاعية مف قبؿ أفراد المجتمع ، الكسيمة ا

كذلؾ بما يحدثو الديف مف إخضاع األفراد لقكة خفية يحمميا الفرد في داخمو كيظير أثرىا عمى سمككو 
 كالتزامو ، كبذلؾ يتمكف مف السيطرة عمى أىكائو كغرائزه فيحقؽ الضبط الذاتي 
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بالعادات والتكاليد يف  دور الطبط  مى التشاؤه الجاٌي لمبحح : يٍص التشاؤه الجاٌي عمى )وااإلجابة ع-2

 جاوعة الطائف ؟ ( لدى طالبات الكيي اإلجيابيةحتكيل 

كداللتيا اإلحصائية   ِعمى ىذا التساؤؿ تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية كقيمة كا كلإلجابة 
 .عمى تحقيؽ الضبط الذاتي بالعادات كالتقاليدلدكر الضبط 

 انضجظ  ٔدالنزٓب اإلحظبئٛخ نذٔس 2( انزكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ ٔلًٛخ كب6خذٔل )

 انمٛى اإلٚدبثٛخ ثبنؼبداد ٔانزمبنٛذ ػهٗ رحمٛك 

 2لًٛخ كب انؼجبساد
انًزٕسظ 

 انحسبثٙ
 انزشرٛت

 رحثُٙ انؼبداد ٔانزمبنٛذ ػهٗ رمذٚش لًٛخ انؼهى
373.93 4.22 2 

 رسٓى انؼبداد ٔانزمبنٛذ فٙ اخزٓبد٘ فٙ طهت انؼهى
483.61 4.34 1 

 رشدؼُٙ انؼبداد ٔانزمبنٛذ ػهٗ االسزًشاس فٙ طهت انؼهى
123.78 3.55 6 

 رشدؼُٙ انؼبداد ٔانزمبنٛذ ػهٗ طهت انؼهى فٙ أ٘ ػًش ٔٔلذ
199.09 3.89 4 

 رسٓى انؼبداد ٔانزمبنٛذ فٙ اَزٓبخٙ نهسهٕن اإلٚدبثٙ
331.47 4.15 3 

 رحثُٙ انؼبداد ٔانزمبنٛذ ػهٗ احزشاو رارٙ ٔاٜخشٍٚ
102.15 3.04 6 

 رظُغ انؼبداد ٔانزمبنٛذ يُٙ إَسبَخ خبدح ٔطًٕحخ
113.63 3.46 9 

رسبػذَٙ انؼبداد ٔانزمبنٛذ ػهٗ انًحبفظخ ػهٗ ٔلزٙ ٔاسزثًبسِ فًٛب 

 5 3.66 139.33 ُٚفؼُٙ

كلى، في المرتبة األ "،   تسيـ العادات كالتقاليد في اجتيادم في طمب العمـ  الفقرةجاءت 
تحثني العادات كالتقاليد عمى تقدير بدرجة عالية جدان، كجاءت الفقرة "   ( ّْ.ْبمتكسط حسابي )

( ، كبدرجة عالية جدان، كجاءت الفقرة " ِِ،ْى ) بالمرتبة الثانية بمتكسط حسا في" ، قيمة العمـ 
" فى المرتبة الثالثة ، كبمتكسط حسابى  العادات كالتقاليد في انتياجي لمسمكؾ اإليجابيتسيـ 

 ( ، بدرجة عالية جدا .ُٓ،ْ)
" ، تصنع العادات كالتقاليد مني إنسانة جادة كطمكحةالمرتبة األخيرة الفقرة  "  فيكجاءت 

كالتقاليد عمى احتراـ ذاتي تحثني العادات ( بدرجة متكسطة ، كالفقرة "ْٔ،ّبمتكسط حسابى ) 
 ( بدرجة متكسطة.َْ.ّ"، بمتكسط حسابى )   كاآلخريف

لجميع مؤشرات (  َٓ.َ) عند مستكمِتشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلي داللة قيمة كاكما 
المحكر الثاني كىك الضبط بالعادات كالتقاليد، ممايشير إلى أف الضبط بالعادات كالتقاليد لو تأثير عمى 

 .لقيـ اإليجابية تحقيؽ ا
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باألعراؼ في  دكر الضبط  اإلجابة عمى التساؤؿ الثالث لمبحث : ينص التساؤؿ الثالث عمى )ما-ّ
 جامعة الطائؼ ؟ ( لدل طالبات القيـ اإليجابية تحقيؽ 
كداللتيا اإلحصائية   ِعمى ىذا التساؤؿ تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية كقيمة كا كلإلجابة
 القيـ اإليجابية .عمى تحقيؽ  باألعراؼلدكر الضبط 

 انضجظ ٔدالنزٓب اإلحظبئٛخ نذٔس 2(  انزكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ ٔلًٛخ كب9خذٔل )

 انمٛى اإلٚدبثٛخ  رحمٛك ثبٞػشاف ػهٗ

 انؼجبساد
لًٛخ 

 2كب

انًزٕسظ 

 انحسبثٙ
 انزشرٛت

 6 2.55 63.55 رشدؼُٙ اٞػشاف انسبئذح ػهٗ طهت انؼهى ثبخزٓبد

رًكُُٙ اٞػشاف انسبئذح يٍ اإلرمبٌ فٙ خًٛغ أػًبنٙ ٔيُٓب 

 طهت انؼهى
96.59 2.84 4 

 9 2.47 97.40 رحثُٙ اٞػشاف انسبئذح ػهٗ االسزًشاس فٙ طهت انؼهى

 2 2.96 112.99 رسبػذَٙ اٞػشاف انسبئذح ػهٗ االسزضادح يٍ انؼهى

 3 2.91 220.85 اندٛذ رؤثش اٞػشاف انسبئذح إٚدبثٛبً فٙ انزضايٙ ثبنسهٕن

 5 2.70 162.88 رذػى اٞػشاف انسبئذح احزشايٙ نزارٙ ٔنٝخشٍٚ

رشفغ اٞػشاف انسبئذح يٍ رمذٚش٘ ًْٞٛخ انٕلذ ٔاسزثًبسِ 

 فًٛب ُٚفغ
94.66 2.55 6 

 1 3.70 209.63 ردؼم اٞػشاف انسبئذح يُٙ إَسبَخ خبدح ٔطًٕحخ

 األكلى" ، فى المرتبة  إنسانة جادة كطمكحةتجعؿ األعراؼ السائدة مني "جاءت الفقرة 
تساعدني األعراؼ السائدة عمى ، كجاءت الفقرة " متكسطة( ، كبدرجة َٕ.ّى ) ببمتكسط حسا

، كجاءت متكسطة( ، بدرجة  ٔٗ.ِ، كبمتكسط حسابى ) الثانية المرتبة  في"  االستزادة مف العمـ
المرتبة الثالثة بمتكسط )  فيالفقرة " تؤثر األعراؼ السائدة إيجابيان في التزامي بالسمكؾ الجيد "  

 ( بدرجة متكسطة .ُٗ.ِ
" تشجعني األعراؼ السائدة عمى طمب العمـ باجتياد "كالفقرة كجاءت فى المرتبة األخيرة الفقرة 

( ٓٓ.ِ" ، بمتكسط حسابى )  ت كاستثماره فيما ينفعترفع األعراؼ السائدة مف تقديرم ألىمية الكق" 
"، بمتكسط حسابى تحثني األعراؼ السائدة عمى االستمرار في طمب العمـ بدرجة متكسطة ، كالفقرة " 

 ( بدرجة متكسطة.ْٕ.ِ) 
لجميع مؤشرات (  َٓ.َ) عندمستكمِتشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى داللة قيمةكاكما 

المحكر الثالث كىك الضبط باألعراؼ ، مما يشير إلى أف الضبط باألعراؼ لو تأثير عمى تحقيؽ القيـ 
 .اإليجابية لدل الطالبات 
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باألٌظىة والكواٌني يف  دور الطبط  اإلجابة عمى التشاؤه الزابع لمبحح : يٍص التشاؤه الزابع عمى )وا-4

 جاوعة الطائف ؟( لدى طالبات الكيي اإلجيابيةحتكيل 

وداللتيا اإلحصائية   7التكرارات والنسب المئوية وقيمة كاعمى ىذا التساؤل تم حساب  ولإلجابة
 القيم اإليجابية عمى تحقيق  باألنظمة والقوانينالضبط  لدور

 ٔدالنزٓب اإلحظبئٛخ 2( انزكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ ٔلًٛخ كب6خذٔل )

 انضجظ ثبَٞظًخ ٔانمٕاٍَٛ ػهٗ رحمٛك انمٛى اإلٚدبثٛخ نذٔس

 2لًٛخ كب انؼجبساد
انًزٕسظ 

 انحسبثٙ
 انزشرٛت

 1 4.10 300.72 رًكُُٙ اَٞظًخ ٔانمٕاٍَٛ يٍ طهت انؼهى ثئرمبٌ ٔإخالص

 4 3.73 140.06 رسبػذَٙ اَٞظًخ ٔانمٕاٍَٛ يٍ االسزًشاس فٙ طهت انؼهى

 1 4.10 302.86 ٔانمٕاٍَٛ ػهٗ انًحبفظخ ػهٗ ٔلزٙرحثُٙ اَٞظًخ 

 4 3.73 184.47 رشدؼُٙ اَٞظًخ ٔانمٕاٍَٛ ػهٗ االسزثًبس اٞيثم نهٕلذ

 2 3.99 233.25 ردؼم يُٙ اَٞظًخ ٔانمٕاٍَٛ إَسبَخ خبدح ٔطًٕحخ 9

 4 3.73 162.37 رًكُُٙ اَٞظًخ ٔانمٕاٍَٛ يٍ اَزٓبج انسهٕن اإلٚدبثٙ

 1 4.10 292.75 أسزطٛغ يٍ خالل اَٞظًخ ٔانمٕاٍَٛ يسبػذح َفسٙ ٔاٜخشٍٚ

 3 3.91 196.67 رشدؼُٙ اَٞظًخ ٔانمٕاٍَٛ ػهٗ االسزضادح يٍ انؼهٕو انُبفؼخ

خالص" الفقرةجاءت  كلى، في المرتبة األ "، تمكنني األنظمة كالقكانيف مف طمب العمـ بإتقاف كا 
تجعؿ مني األنظمة كالقكانيف إنسانة رجة عالية جدان، كجاءت الفقرة " بد( َُ.ْبمتكسط حسابي )

( ، كبدرجة عالية جدان، كجاءت الفقرة " ٗٗ.ّى )ب"، فى المرتبة الثانية بمتكسط حساجادة كطمكحة
" فى المرتبة الثالثة ، كبمتكسط حسابى  تشجعني األنظمة كالقكانيف عمى االستزادة مف العمكـ النافعة

 ، بدرجة عالية جدا . ( ُٗ.ّ) 
" ،  تساعدني األنظمة كالقكانيف مف االستمرار في طمب العمـكجاءت فى المرتبة األخيرة الفقرة " 

كالفقرة " تشجعني األنظمة كالقكانيف عمى االستثمار األمثؿ لمكقت "، كالفقرة " تمكنني األنظمة 
 ( ّٕ،ّبمتكسط حسابى ) كالقكانيف مف انتياج السمكؾ اإليجابي "  

لجميع مؤشرات (  َٓ.َ) عندمستكمِداللة قيمةكا: تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إليكما 
أف الضبط باألنظمة كالقكانيف لو يشير إلى المحكر الرابع كىك الضبط باألنظمة كالقكانيف ، مما

 .تأثير عمى تحقيؽ القيـ اإليجابية 
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بوسائن اإلعالً يف  دور الطبط  يٍص التشاؤه اخلاوص عمى )وا اإلجابة عمى التشاؤه اخلاوص لمبحح :-5

 جاوعة الطائف ؟ ( لدى طالبات الكيي اإلجيابية حتكيل 

كداللتيا اإلحصائية   ِعمى ىذا التساؤؿ تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية كقيمة كا كلإلجابة 
 لدكر الضبط بكسائؿ اإلعالـ عمى تحقيؽ القيـ اإليجابية .

 ٔدالنزٓب اإلحظبئٛخ 2(  انزكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ ٔلًٛخ كب.)خذٔل 

 نذٔس انضجظ ثٕسبئم اإلػالو ػهٗ رحمٛك انمٛى اإلٚدبثٛخ

لًٛخ كب انؼجبساد
2

 
انًزٕسظ 

 انحسبثٙ
 انزشرٛت

 6 2.72 75.32 رؤثش ٔسبئم اإلػالو إٚدبثٛب فٙ اخزٓبد٘ فٙ طهت انؼهى

 6 3.00 84.47 انخبطئخ فٙ انًدبل انزؼهًٛٙرظحح ٔسبئم اإلػالو أفكبس٘ 

 3 3.70 159.97 رذفؼُٙ يزبثؼزٙ نٕسبئم اإلػالو  إنٗ االسزًشاس فٙ طهت انؼهى 9

 4 3.64 226.95 رشدؼُٙ ٔسبئم اإلػالو ػهٗ يزبثؼخ كم خذٚذ فٙ انًدبل انؼهًٙ

 9 2.97 88.19 رحثُٙ ٔسبئم اإلػالو ػهٗ انسهٕن اإلٚدبثٙ

 5 3.50 142.35 ٔسبئم اإلػالو كم يب ْٕ إٚدبثٙ فٙ شخظٛزٙ رذػى

 1 3.99 252.24 رشفغ يزبثؼزٙ نٕسبئم اإلػالو يٍ رمذٚش٘ نمًٛخ انٕلذ ٔاسزثًبسِ

 2 3.79 244.68 ردؼم يزبثؼزٙ نٕسبئم اإلػالو يُٙ إَسبَب طًٕحبً ٔيثبثشاً 

في المرتبة "،  لقيمة الوقت واستثمارهترفع متابعتي لوسائل اإلعالم من تقديري " الفقرةجاءت 
تجعل متابعتي لوسائل ، وجاءت الفقرة " بدرجة متوسطة( <<.8ولى، بمتوسط حسابي )األ

( ، وبدرجة <>.8" ، فى المرتبة الثانية بمتوسط حسايى )  اإلعالم مني إنسانا طموحًا ومثابراً 
LJ،S'M " لى االستمرار في طمب العممتدفعني متابعتي لوسائل اإلعالم  إ، وجاءت الفقرة .  "

 . متوسطة، بدرجة (5>.8فى المرتبة الثالثة ، وبمتوسط حسابى ) 
" ، بمتوسط  تحثني وسائل اإلعالم عمى السموك اإليجابيوجاءت فى المرتبة األخيرة الفقرة  " 

طمب تؤثر وسائل اإلعالم إيجابيا في اجتيادي في ( بدرجة متوسطة ، والفقرة " ><.7 حسابى )
 ( بدرجة متوسطة.5>.8"، بمتوسط حسابى )  العمم
لجميع مؤشرات المحور (:5.5) عندمستوي7داللة قيمةكا: تشير نتائج الجدول السابق إلىكما 

الخامس وىو الضبط بوسائل اإلعالم ،مما يشير إلى أن الضبط بوسائل اإلعالم لو تأثير عمى 
 .تحقيق القيم اإليجابية 

وسائل الضبط دور وداللتيا اإلحصائية ل 7التكرارات والنسب المئوية وقيمة كا  ويوضح الجدول التالي
 لدى طالبات جامعة الطائف القيم اإليجابية االجتماعي في تحقيق 
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 ٔدالنزٓب اإلحظبئٛخ 2(  انزكشاساد ٔانُست انًئٕٚخ ٔلًٛخ كب11خذٔل )

 انضجظ االخزًبػٙ ٔدٔسْب فٙ رحمٛك انمٛى اإلٚدبثٛخ نذٖ طبنجبد خبيؼخ انطبئف نٕسبئم

 انضجظ

 دسخخ انزحمك

لًٛخ 

كب
2

 
 نظبنح

انًزٕس

ط 

 انحسبثٙ

انزشرٛ

 ة

دسخخ ػبنٛخ 

 خذاً 
 دسخخ ػبنٛخ

دسخخ 

 يزٕسطخ

دسخخ 

 يزذَٛخ
 يزذَٛخ خذاً 

  ن % ن % % ن % ن %

 198 انذُٚٙ
42.3

7 
146 31.21 101 21.68 

1

6 
 1 4.10 ػبنٛخخذاً  292.46 1.42 7 3.32

د ثبنؼبدا

 ٔانزمبنٛذ
160 

34.2

3 
128 27.49 120 25.72 

3

8 
8.08 

2

1 
 3 3.79 ػبنٛخخذاً  157.53 4.47

 57 ثبٞػشاف
12.2

9 
66 14.03 166 35.63 

9

8 

21.0

7 

7

9 

17.0

0 
 4 2.84 يزٕسطخ 81.62

خ ثبَٞظً

 ٔانمٕاٍَٛ
171 

36.5

9 
140 29.93 117 25.03 

2

9 
6.18 

1

1 
 2 3.92 ػبنٛخخذاً  211.10 2.28

ثٕسبئم 

 اإلػالو
104 

22.3

5 
110 23.55 160 34.21 

6

0 

12.8

2 

3

3 
 5 3.41 يزٕسطخ 102.47 7.07

 ائج الجدكؿ السابؽ إلى:تشير نت
(  لمضبط الديني "  لصالح ) عالية جدان( حيث بمغت َٓ.َدالة عند مستكم ) ِقيمة كا -ُ

 %(.ّٕ.ِْ( بنسبة مئكية )ُٖٗ) تالتكرارا

لصالح ) عالية جدان(  -(  لمضبط بالعادات كالتقاليد " َٓ.َدالة عند مستكم ) ِقيمة كا -ِ
 %(.ِّ.ّْ( بنسبة مئكية )َُٔ) تحيث بمغت التكرارا

لصالح ) متكسطة( حيث بمغت  -(  لمضبط باألعراؼ " َٓ.َدالة عند مستكم ) ِقيمة كا -ّ
 %(.ّٔ.ّٓ( بنسبة مئكية )ُٔٔ) تالتكرارا

لصالح ) عالية جدان(  -(  لمضبط باألنظمة كالقكانيف" َٓ.َدالة عند مستكم ) ِقيمة كا -ْ
 %(.ٗٓ.ّٔكية )( بنسبة مئُُٕ) تحيث بمغت التكرارا

لصالح ) متكسطة( حيث  -(  لمضبط بكسائؿ اإلعالـ" َٓ.َدالة عند مستكم ) ِقيمة كا -ٓ
 %(.ُِ.ّْ( بنسبة مئكية )َُٔ) تبمغت التكرارا

تكرارات دور وسائل الضبط االجتماعي في تحقيق القيم اإليجابية لدى طالبات جامعة  كيكضح الشكؿ التالي
 الطائف
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 ٔسبئم انضجظ االخزًبػٙ فٙ رحمٛك انمٛى اإلٚدبثٛخ نذٖ طبنجبد خبيؼخ انطبئف( دٔس   1شكم ) 

 : ثاٌيا : الٍتائج املتعمكة  بفزض البحح

وتوسطات درجات العيٍة عمى وكياض دور  بني 0.05الفزض األوه: توجد فزوم دالة إحصائيًا عٍد وشتوي 

 وسائن الطبط االجتىاعي يف حتكيل الكيي اإلجيابية لدى طالبات نمية الرتبية جاوعة الطائف

لمتحقؽ مف صحة الفرض قامت الباحثة بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية 
القيـ اإليجابية لدل الستجابات العينة عمى مقياس كسائؿ الضبط االجتماعي كدكرىا في تحقيؽ 

 طالبات كمية التربية جامعة الطائؼ كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي.
 (  انًزٕسطبد ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ  نٕسبئم انضجظ االخزًبػٙ ٔدٔسْب 11خذٔل )

 فٙ رحمٛك انمٛى اإلٚدبثٛخ نذٖ طبنجبد كهٛخ انزشثٛخ خبيؼخ انطبئف

 انضجظ االخزًبػٙ

 

 انًؼٛبس٘ االَحشاف انًزٕسظ

 5.01 32.78 انضجظ انذُٚٙ

 5.88 30.31 انضجظ  ثبنؼبداد ٔانزمبنٛذ

 6.28 22.68 انضجظ ثبٞػشاف

 5.92 31.39 انضجظ ثبَٞظًخ ٔانمٕاٍَٛ

 5.59 27.30 انضجظ ثٕسبئم اإلػالو

الدكر األكبر في تحقيؽ القيـ اإليجابية لدل   تشير نتائج الجدكؿ أف الضبط الديني  لو
طالبات كمية التربية جامعة الطائؼ يميو الضبط باألنظمة كالقكانيف ، يميو الضبط بالعادات 

 كالتقاليد، يميو الضبط بكسائؿ اإلعالـ ، يميو الضبط باألعراؼ.
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 كيكضح الشكؿ التالي ىذه المتكسطات:

 
انضجظ االخزًبػٙ فٙ رحمٛك انضجظ انزارٙ نذٖ طبنجبد كهٛخ انزشثٛخ خبيؼخ  يزٕسطبد دٔس  ٔسبئم(  2شكم ) 

 انطبئف

كلمتحقؽ مف داللة الفركؽ بيف المتكسطات استخدمت الباحثة أسمكب تحميؿ التبايف 
لبياف داللة اتجاه الفركؽ  ، كالجداكؿ  lsd، كتـ تطبيؽ اختبار  "One Way ANOVA"األحادم

 التالية  تكضح ذلؾ.
( َزبئح رحهٛم انزجبٍٚ اٞحبد٘ الردبِ نهفشٔق ثٍٛ يزٕسطبد دٔس ٔسبئم انضجظ االخزًبػٙ فٙ 12) خذٔل

 رحمٛك انمٛى اإلٚدبثٛخ نذٖ طبنجبد كهٛخ انزشثٛخ خبيؼخ انطبئف

يدًٕع  يظذس انزجبٍٚ

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشٚخ

يزٕسظ 

 انًشثؼبد

يسزٕ٘  لًٛخ )ف(

 انذالنخ

 227.766 7528.105 4 30112.420 ثٍٛ انًدًٕػبد

 

0.01 

 33.052 2330 77010.874 داخم انًدًٕػبد 

  2334 107123.293 انكهٙ

(  كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف متكسطات كسائؿ الضبط االجتماعي ُِيتضح مف جدكؿ ) 
 ( ؼ) كدكرىا في تحقيؽ القيـ اإليجابية لدل طالبات كمية التربية جامعة الطائؼ  حيث كانت قيمة

متوسطات درجات ،كلمكقكؼ عمى اتجاه  الفركؽ بيف  َُ.َكىي قيمة دالة إحصائيا عند  ٕٔٔ.ِِٕ
تـ  العينة على مقياس دور وسائل الضبط االجتماعي في تحقيق القيم اإليجابية لدى طالبات كلية التربية جامعة الطائف

 كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي. lsdتطبيؽ اختبار 
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نًؼشفخ دالنخ انفشٔق ثٍٛ يزٕسطبد دسخبد انؼُٛخ ػهٗ يمٛبط دٔس ٔسبئم انضجظ  LSDبس (   اخزج13خذٔل )

 االخزًبػٙ فٙ رحمٛك انمٛى اإلٚدبثٛخ نذٖ طبنجبد كهٛخ انزشثٛخ خبيؼخ انطبئف

 انذُٚٙ 

 32996و= 

انؼبداد 

 ٔانزمبنٛذ

 31931و= 

 اٞػشاف

 22966و= 

اَٞظًخ 

 ٔانمٕاٍَٛ

 .3193و= 

 ٔسبئم اإلػالو

 29931و= 

 انذُٚٙ

 32996و= 

- 2.46
*
 10.10

*
 1.39

*
 5.47

*
 

 انؼبداد ٔانزمبنٛذ

 31931و= 

 - 7.63
*
 1.07

*
 3.01

*
 

 اٞػشاف

 22966و= 

  - 8.70
*
 4.62

*
 

اَٞظًخ 

 ٔانمٕاٍَٛ

 .3193و= 

   - 4.08
*
 

ٔسبئم اإلػالو 

 29931و= 
    - 

 1915*دانخ ػُذ يسزٕ٘ 

 يمي:يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ ما 
يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف كسائؿ الضبط االجتماعي)الديني( ككؿ مف الضبط بالعادات كالتقاليد،  -

كالضبط باألعراؼ، كالضبط باألنظمة كالقكانيف، كالضبط بكسائؿ اإلعالـ حيث بمغت الفركؽ بيف 
(  عمي الترتيب كىي دالة إحصائيا عند مستكل ْٕ.ٓ، ّٗ.ُ، َُ.َُ، ْٔ.ِالمتكسطات )

 لصالح الضبط الديني َٓ.َ
يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف كسائؿ الضبط االجتماعي )العادات كالتقاليد( ككؿ مف الضبط  -

باألعراؼ، كالضبط باألنظمة كالقكانيف، كالضبط بكسائؿ اإلعالـ حيث بمغت الفركؽ بيف المتكسطات 
لصالح األنظمة    َٓ.َ(  عمى الترتيب كىي دالة إحصائيا عند مستكم َُ.ّ، َٕ.ُ ،ّٔ.ٕ)

 كالقكانيف.
يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف كسائؿ الضبط االجتماعي)األعراؼ( ككؿ مف الضبط باألنظمة  -

(  عمي ِٔ.ْ، َٕ.ٖكالقكانيف، كالضبط بكسائؿ اإلعالـ حيث بمغت الفركؽ بيف المتكسطات )
 لصالح األنظمة كالقكانيف  َٓ.َي دالة إحصائيا عند مستكم الترتيب كى

يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف كسائؿ الضبط االجتماعي باألنظمة كالقكانيف، كالضبط بكسائؿ اإلعالـ  -
.  لصالح َٓ.َ(  كىي دالة إحصائيا عند مستكم َٖ.ْحيث بمغت الفركؽ بيف المتكسطات )

 األنظمة كالقكانيف
بيف  َٓ.َؿ فرض البحث حيث كجدت فركؽ  دالة إحصائيان عند مستكم كبذلؾ يمكف قبك

القيـ اإليجابية متكسطات درجات العينة عمى مقياس دكر كسائؿ الضبط االجتماعي في تحقيؽ 
ككاف الضبط الدينى أعمى كسائؿ الضبط في تحقيؽ  لدل طالبات كمية التربية جامعة الطائؼ الذاتية

ط باألنظمة كالقكانيف يميو الضبط بالعادات كالتقاليد، يميو الضبط بكسائؿ القيـ اإليجابية يميو الضب
 .اإلعالـ، كأخيرا  الضبط باألعراؼ
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كيتضح مف نتائج ىذه الدراسة أف جميع كسائؿ الضبط االجتماعي ليا تأثير عمى تككيف القيـ 
 اإليجابية  لدل طالبات جامعة الطائؼ ، لكف أكثرىا تأثيران عمى الترتيب :

 الضبط بالعادات كالتقاليد . -ّالضبط باألنظمة كالقكانيف . -ِالضبط الديني .  -ُ
 الضبط باألعراؼ . -ٓالضبط بكسائؿ اإلعالـ . -ْ

كيمكف إرجاع ذلؾ إلى أف العامؿ الديني أكثر تأثيران في تككيف الضمير ، كما أشارت إلى ذلؾ 
دراسة ) الزامؿ ( : " الديف كالضبط كمنيا : ت السابقة ليذه الدراسة ، نتائج العديد مف الدراسا

االجتماعي " ثـ يأتي الضبط باألنظمة كالقكانيف ثانيان ، " لكف يجب االنتباه لمثغرات التي قد تسببيا 
، كسائؿ الضبط الرسمية التي مف ضمنيا األنظمة كالقكانيف كالتي قد يككف ليا الكثير مف السمبيات "

الرسمية تؤدم في بعضيا إلى انحرافات أخرل فيي تعالج انحراؼ فإجراءات الضبط االجتماعي 
بانحراؼ ، مثؿ خركج السجيف بكـ كبير مف الخبرات السيئة ، مما يدعـ الحاجة إلى تقكية أشكاؿ 

 الضبط غير الرسمية ، كبالذات ما يتعمؽ بتعاليـ الديف "
اتنا كتقاليدنا كمجتمع سعكدم كتأتي العادات كالتقاليد في المركز الثالث نظران ألف معظـ عاد

مستمدة مف الديف ، كمتكافقة معو ، مما يستكجب االستفادة منيا في تنمية شخصية الطالبة في 
 نكاحي معينة كزرع الحياء ، كالكـر ، كالصبر كغيرىا في شخصيتيا كطالبة جامعية .

ـ ال زاؿ بعيدا عف تناكؿ كتتأخر كسائؿ اإلعالـ في تأثيرىا إلى المركز الرابع ، كذلؾ ألف اإلعال
كما أشارت إلى ذلؾ  وبشكؿ مؤصؿ يالمس كاقع المجتمع كحاجات كمنيا القيـ قضايا التعميـ الجامعي

البرامج التربكية عبر إيجاد دكر تكصيات بعض الدراسات التي أكدت عمى ضركرة العمؿ عمى تكثيؼ 
ـ إلعداد كتقديـ برامج ىادفة يراعى فييا فعاؿ لمتربكييف لتحقيؽ أىداؼ التربية مف خالؿ كسائؿ اإلعال

، كيمكف  (ُ،  َُِٗالحضكر اإلعالمي المكجو إلى اإلنساف لتدعيـ عقيدتو كقيمو كتطمعاتو )بدر، 
 تفعيؿ دكره حتى يصبح أكثر تأثيران في ىذا الميداف كخدمة لو .

ال امعة الطائؼ ثـ تأتي األعراؼ في المركز األخير كذلؾ يدؿ عمى أف الطالبة الجامعية في ج
 تمتمؾ شخصية قكية ال تنساؽ خمؼ كؿ ما ىك سائد مف سمكؾ صحيحان كاف أك خاطئان زالت 

لذلؾ يجب تكجيو ما ىك متعارؼ عميو بيف طالبات ىذه المرحمة مف أعراؼ تكجييا سميمان عف 
سمكؾ الطالبات طريؽ األنشطة الطالبية ، كاستغالؿ قدرات الطالبات القادرات عمى التأثير اإليجابي في 

 األخريات بما يعكد عمييف بالنفع كالفائدة
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 التوصيات 

تكصي ىذه الدراسة باالستفادة مف قدرة الديف عمى التأثير في سمكؾ الطالبة الجامعية بتفعيؿ  .ُ
، كالتي تحثيف عمى المزيد مف العطاء في  إلييفالجانب الديني في األنشطة كالبرامج المكجية 

 .الجانبيف العممي كاألخالقي 

ضبط سمكؾ الطالبات ، كمحاكلة إصالح الثغرات التي في مف قدرة القكانيف كاألنظمة  االستفادة .ِ
 .لدل الطالبات مما يجعميف أكثر تطبيقان ليا  تعترييا أحيانان بحيث تككف أكثر مركنة كقبكالن 

كسائؿ اإلعالـ ككسائؿ معززة لمدكر التربكم دكر تفعيؿ دكر العادات كالتقاليد كاألعراؼ ك   .ّ
 .لمجامعات في إكساب كنقؿ القيـ إلى األجياؿ القادمة

كالعدؿ مف خالؿ االمتثاؿ لمقيـ المجتمعية كمعاييرىا، كيككف  بالمساكاة الطالباتتكطيد شعكر  .ْ
  .بذلؾ يجمع بينيـ رابط مشترؾ

 بالنفع. فعمييفيما يعكد  فكقتيالطالبات عمى استثمار تشجيع  .ٓ

 .العادات كالتقاليد  المحافظة عمى حث الطالبات عمى .ٔ

 .طمبو فيالعمـ كاالجتياد  قيمة تقدير عمى اتحث الطالب .ٕ

السمبية تشجيع التمسؾ بالقيـ االيجابية لممجتمع كالتنفير مف القيـ  عمى اإلعالـ كسائؿتعمؿ  أف .ٖ
 . التي تؤثر عمى تماسؾ المجتمع ككحدتو 
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 املزاجع

 :أواًل: املزاجع العزبية 

 الكزآُ الهزيي  -

 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، تحقيق : محمد شعيب األرناؤوط .: المسند(;<<6ابن حنبل، أحمد ) -
 .بيروت  ، دار صادر ،  8ط: لساف العرب، ( 6969ابن منظور) -
 .دار المعارف  :بيروت،  عمـ االجتماع القانكني كالضبط االجتماعي(: =755)براىيم ، إالغاربو أ -
 .األردن،ةالشائعات كالضبط االجتماعي في الدكؿ العربي(:=755)أبو زيد ، محمود -
 القاىرة ،دار المعارف ،8ط ،عمـ االجتماع القانكني(:7557)سمير نعيم، حمد أ -
 الكريم القرآن ضوء في تحميمية دراسة" التربية في ودورىا اإلسالمية العقيدة (7569) حسن أحمد،  محمد -

 األزىر. جامعة، التربية كمية، دكتكراه رسالة"، النبوية والسنة
 دار التعاون لممطبوعات، بيروت  ،;ط، اإلنسافدكر الديف في حياة (::755)محمد ميدي، صفي اآل -
 كمية مجمةالنبوية "،  السنة ضوء في االجتماعي (: " الضبط7569الواحد) عبد حمزة صديق حياة، األنصاري -

 (، كمية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة األزىر<7، ع)بطنطا كالقانكف الشريعة

البداينة ، ذياب : العالقة بين مستوى ضبط الذات المنخفض والسموك الطائش لدى طمبة المدارس في  -
،  7عدد  -=في مجمة جامعة الشارقة لمعموم اإلنسانية واالجتماعية ، مجمد المجتمع األردني ، بحث منشور 

 م 7566ىـ ، 6987جمادى اآلخرة ، 
 ، دار الفكر ، بيروت  صحيح البخارم(: =696) البخاري ، محمد بن اسماعيل -

(، >9)ع،  اإلنسانية العمـك مجمة"،   نظري منظور: االجتماعي الضبط(، " >756) صبرينة،  جامع بن -
 . بسكرة خضير محمد جامعة

التميمي ، عماد محمد رضا : الضبط االجتماعي في الفكر اإلسالمي وأثره في تحقيق مقصد الشرع من حفظ  -
،  6995( ، 7، عدد )  :6المجمة األردنية لمدراسات اإلسالمية ، مجمد نظام األمة ، بحث منشور في 

 م .<756
المعرفة  دار ،اإلسكندرية ،وقاية –عالج  –االجتماعية التربوية: تشخيص (: المشكالت 7567جبارة عطية ) -

 .الجامعية

مكتبة  ،القاىرة ،األبعاد االجتماعية لمضبط االجتماعي في أصكؿ التربية(: 7567محمد ماىر )، الجمال  -
 النيضة المصرية.

 ، عمان األردن ، دار وائل لمنشر والتوزيع ،عالـ اجتماع العائمة(: <755) محمد إحسانالحسن ،  -
،  التربكية العمـك مجمة"،   تحميمي عرض:  االجتماعي الضبط في الحديثة النظريات، "  (7569) حوالة -

 6665->9=> ص،  القاىرة جامعة،  العميا الدراسات كمية(، 7)ع(، 77)مج

 الشرقجدة: دار ، 8ط ،الضبط االجتماعي (:7559)الخريجي ، عبداهلل -

 .المصرية االنجمومكتبة : القاىرة  ،دراسة المجتمع(:7558)مصطفى، الخشاب  -

 :القاىرة ،الكتاب الثاني  ،االجتماع كمدارسة: المدجؿ إلى عمـ االجتماع(: عمم :756مصطفي )، الخشاب  -
 مكتبة األنجمو المصرية.

 .مكتبة القاىرة الحديثة ،القاىرة ،7ط،الضبط كالتنظيـ االجتماعي(::756)الخشاب أحمد  -
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دار الحمامي القاىرة: ،9ط ،مفاىيـ النظرية كتطبيقاتو العممية ،االجتماع الدينيعمم ( :7559)حمد،أالخشاب -
 لمطباع

 ، القاىرة: عالم الكتب .9ط، مدخؿ إلى عمـ االجتماع (:=755)سناء، الخولي  -

 .دار النيضة العربية: بيروت، 7ط،القيم والعادات االجتماعية (:7566)فوزية ،دياب  -

 ، الرياضاألسرة كالضبط االجتماعى(:7566)، محمد بن معجبالحامد  -

(:الضبط الذاتي وعالقتو بتعاطي المخدرات،دراسة تطبيقية لمنظرية العامة في الجريمة =755الرويس، فيصل ) -
، كمية العموم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد  ، رسالة دكتكراهعمى متعاطي المخدرات في مدينة الرياض (

 بن سعود اإلسالمية.

 ،  دار العالم العربي;، طالقاىرة ،عمـ النفس االجتماعي(:<755)حامد عبدالسالم، زىران  -

 .>755،دار المعارف: القاىرة  ،;ط ،عمم االجتماع القانوني(:>755)حسن ،الساعاتي  -

 ، الرياض. لضبط االجتماعي كالتماسؾ األسرما( : 7565السالم ، خالد عبد الرحمن) -

(:اتجاىات طالب المرحمة الثانوية العامة بمدينة الرياض نحو أساليب 7555السالم،خالد عبد الرحمن )  -
، كمية رسالة ماجستيرالضبط االجتماعي السائدة في أسرىم وعالقتيا بالتماسك األسري " دراسة ميدانية، 

 التربية، جامعة الممك سعود

 .مطبعة التمغراف: بغداد  ،ثكرة عمى القيـ(:7558)متعب، السامرائي  -
جامعة  ،كمية البنات اإلنسانية ،رسالة دكتوراه ،(: اإلسالم والضبط االجتماعي:755 سموى عمى )، سميم  -

 األزىر.

( :دور وسائل الضبط االجتماعي في حل النزاعات في المجتمعات >755حسين عبدالرحمن) ،سميمان -
 ،كمية التجارة، جامعة النيمين بالسودان.رسالة دكتكراةالقبمية:دراسة عمى محمية السالم غرب كردفان،

 رسالة دكتكراه( : مفيوم الضبط االجتماعي في اإلسالم والفكر التربوي الغربي ، :755سمرين، حمزة موسى) -
 ،كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية .

 .بغداد  ،دراسة ميدانية،الضبط االجتماعي بيف العرؼ كالقانكف(:;755)إبراىيم خميفة ، عدوة  -

 .دار الكتاب العربي: القاىرة  ،الركابط بيف القانكف كالسمطة كالفرد(:<755)نعيم، عطية  -

عبد العزيز : أساليب الضبط في المؤسسة التربوية بين القواعد القانونية والقيم االجتماعية ، رسالة  فكرة ، -
  7565-<755ماجستير غير منشورة ، جامعة الحاج لخضر ، الجزائر ، 

 .،دار بورسعيد،9ط،الضبط االجتماعي في المجتمعات التقميديةه (7568)محمد عبد، محجوب -

 .دار الشروق :جدة ،6ج ،الديف كالبناء االجتماعي(7557)السمالوطي ، توفيق ،محمد ، نبيل  -

، مركز دراسات الوحدة العربية ،  7567مجموعة من الباحثين : اإلعالم وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم ،  -
 ;<8مجمة المستقبل العربي ، العدد 

مجمة الفنكف كاألدب كعمكـ ، الضبط االجتماعي في األسرة الحضرية (: ;756)الييتي، رباح مجيد -
 كمية اإلمارات لمعموم التربوية(، 8، ع)اإلنسانيات كاالجتماع
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