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  :المقدمـة
  

إال  ال إلــهوأشــهد أن ، الحمــد هللا رب العــالمين حمــدًا يليــق بجــالل وجهــه وعظــيم ســلطانه   
صــلى اهللا علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه و ده ورســوله اهللا وحــده ال شــريك لــه وأشــهد أن محمــدًا عبــ

  وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا 
إن أي مجتمع ال يمكن له االستغناء عـن التربيـة ، فكـل مجتمـع يريـد أن يصـل أفـراده إلـى          

التربيــة : "  ١٩٨٩مسـتوى معــين مـن النمــو الجسـمي والعقلــي والخلقـي ، يقــول محمـود كســناوي 
مبذولة التي يقوم بها مجتمع ما بمختلـف مؤسسـاته فـي سـبيل مسـاعدة الـنشء عبارة عن الجهود ال

والكبار على النمو الشامل المتكامل بمـا يفـي بحاجـاتهم ويشـبع رغبـاتهم فـي اتسـاق مـع متطلبـات 
   ٤٧ص " المجتمع وأهدافه 

لذلك فالتربية تختلف باختالف المجتمعات ، والمربين اختلفوا في تحديد أغـراض التربيـة 
ويـاء أهدافها ، ففي الصين كان الغرض من التربية هو إعداد القادة ، وفي مصر إعداد الرجال األقو 

، ١٩٨٣ناصــر ، ( ٠تــه ليصــل إلــى درجــة الكمــال الجســمية والعقليــة، وفــي أثينــا إعــداد الفــرد لذا
  )٢١-٢٠ص

لم تقتصـر هذا بخالف التربية اإلسالمية التي تعتبر شاملة كاملة متوازنة من جميع النواحي   
 ّ ن علــى جانــب دون اآلخــر وإنمــا اهتمــت بكــل جوانــب اإلنســان جســميًا وعقليــًا وروحيــًا حتــى تكــو

ــه  ــة مــن خــالل مــنهج تربــويي إســالمي ، وهــذا المــنهج الــذي أعدت شخصــية متكاملــة ومتســقة ومتزن
ل علــى التربيــة اإلســالمية يتنــاول اإلنســان مــن قبــل والدتــه حتــى وفاتــه بالتوجيــه والرعايــة، ألنهــا تعمــ

المحافظـة علــى فطــرة الناشــئ ورعايتهـا وتنميــة مواهبــه واســتعداداته وتوجيهـه ، وقــد حرصــت التربيــة 
اإلسالمية علـى تربيـة ضـمير اإلنسـان ليكـون حيـًا يقظـًا فـي السـر والعلـن ، ألن ضـمير اإلنسـان هـو 

وقوعـه فـي الموجه لسلوكه والرقيب على أعماله والضمير الحي هو خير عاصم لإلنسان من الزلل و 
  ٠يكون رهن نزواته وشهواته االنحرافات السلوكية ، بحيث يصبح متحكمًا في تصرفاته وال

والتربية اإلسالمية كما هي موجهه فهي ضابطة ويرجع ذلك إلى أن التربية تهتم بـالفرد قبـل   
ـــة  ـــه وتنمي ـــى فطرت ـــى المحافظـــة عل ـــة فتعمـــل عل ـــة ورعاي ـــا يحتاجـــه مـــن عناي ـــدم كـــل م الجماعـــة وتق

داداته ومواهبه في ضوء اإلسالم ، وهي تبدأ بالفرد ألن الفرد عضـو فـي جماعـة وإذا أحسـنت استع
  ٠فيه أن هذه التربية سوف تشمل الجماعة ، وسيمتد أثرها إلى المجتمع كله كتربيته فمما الش

وتلعـــب التربيـــة اإلســـالمية دورًا هامـــًا فـــي تحقيـــق الضـــبط االجتمـــاعي مـــن خـــالل التنشـــئة   
التي تتضمن تشكيل الفرد وبناء شخصيته على نحو يمكنه من النمو واالتزان والتكامل االجتماعية 



  ٣

مع ذاته والتكيف مـع المجتمـع ، ففـي عمليـة التنشـئة االجتماعيـة يكتسـب الطفـل مـن أسـرته اللغـة 
ـــه كمـــا يكتســـب القـــدرة علـــى توقـــع  ـــه وحاجات والعـــادات والمعـــاني المرتبطـــة بأســـاليب إشـــباع رغبات

يــر نحــو ســلوكه واتجاهاتــه ، فالطفــل يــتعلم كيــف يأكــل ويشــرب ويمــارس حياتــه وفــق اسـتجابات الغ
آداب سـلوكية معينــة تضــعها أسـرته ، فهــو يتعــرض فـي إشــباعه لحاجتــه إلـى ضــغوط وتوجيهــات مــن 
أسرته تـنعكس فـي تعـديل سـلوكه وتغييـره أو اكتسـابه ، فهنـا ينشـأ الطفـل علـى النحـو الـذي ترتضـيه 

  )١١٣-١١٢،ص١٩٨١سرحان ، ( ٠األسرة
التنظيمـات  عوالتربية اإلسالمية لهـا دور فـي إعـادة تنظـيم البنـاء االجتمـاعي  ، وهـو مجمـو   

التي تظهر في المجتمع تلبية الحتياجاته المتعلقة بالحفاظ على قيمه الرئيسية  ، ألن الوظيفـة التـي 
ي تنشــأ بــين األفــراد تصــفية التــوترات والصـراعات التــ" يقـوم بهــا أو يؤديهــا الضــبط االجتمـاعي هــي 

الخريجــي ، " ( حتــى يتحقــق نــوع مــن التماســك بــين الجماعــات ويســهل إجــراءات التواصــل بينهــا 
  )٧، ص١٩٧٩
ألن األفراد بحكم عيشتهم مع بعضهم يكونون عالقات ذات أهـداف مشـتركة وقـد تكـون   

، ومــن هنــا  غيـر مشــتركة ، وقــد تنشـأ بيــنهم أهــداف متضـاربة فيــؤدي ذلــك إلـى الصــراع فيمــا بيـنهم
تنشـأ الضــرورة االجتماعيــة لضـبط تصــرفاتهم كــي تنـتظم شــؤون حيــاتهم ، حتـى إن ابــن خلــدون قــرر 

إن االجتماع اإلنساني ضروري ويعبـر الحكمـاء عـن هـذا بقـولهم : " بقوله ١٩٩١في مقدمته  كذل
معنـى  إن اإلنسان مدني بالطبع ، أي البد له من االجتماع الذي  هو المدنية فـي اصـطالحهم وهـو

إن هذا االجتماع إذا حصل للبشر كما كررنا وتم عمـران العـالم بهـم فالبـد : العمران ، ويقول أيضًا 
  ٢٧ص" من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم 

فالضبط ضروري لحفظ الحياة االجتماعية وبقائها، والتربية اإلسالمية تقوم بتحقيق الضبط   
خالل مؤسساتها المختلفة وهي األسرة التي تعتبر أولى محطاتها ولها أهميـة كبـرى فـي التنشـئة  من

األســرة فــي التنشــئة االجتماعيــة ،كــذلك المســجد  هاالجتماعيــة ، ثــم المدرســة التــي تكمــل مــا بدأتــ
الذي يعتبر أطهر بقعة على وجه األرض والذي تقام فيه الصلوات الخمس التي تنهى عن الفحشـاء 

  ٠والمنكر ، وأخيرًا وسائل اإلعالم التي لها دور ليس بالقليل في تحقيق الضبط االجتماعي
   

  
    

  :الدراسةموضوع 



  ٤

يعتبر التغير سـنة مـن سـنن اهللا فـي الحيـاة ، والمتتبـع لحركـة المجتمعـات الحديثـة يجـد أن    
ة تتنـاول كـل مقومـات العالم يتغير ، والمجتمع البد وأن يعتريـه التغيـر ، والتغيـر ظـاهر كل شيء في 

  ٠الحياة االجتماعية والنظم والعالقات االجتماعية
ــر مقصــود    ــر قــد يكــون مقصــود أو غي ــذي يحــاول ) تلقــائي( والتغي ، أمــا المقصــود فهــو ال

المجتمع إيجاده وحدوثه وهو يؤدي إلى نتـائج حسـنة ،  وعلـى العكـس تمامـًا التغيـر الغيـر مقصـود 
والمجتمـع كـل ال يتجــزأ ونظمـه مكملـة بعضــها الـبعض وحــدوث  الـذي قـد يــؤدي إلـى نتـائج ســيئة ،

التغيـر الغيـر محمــود فـي مجـال مــن المجـاالت أو فـي نظــام مـن الـنظم البــد أن يصـحبه التغييـر فــي 
النظم األخرى ، وهذا يؤدي إلـى خلـل فـي البنـاء االجتمـاعي ،  وانحـراف األحـداث مـا هـو إال أثـر 

  ٠ من آثار الخلل الذي يحدث في المجتمع
وجنوح األحداث تعتبر مشكلة اجتماعية من مشكالت المجتمع المسلم وكثيـرًا مـا تتفـاقم   

هذه المشكلة وتـؤدي إلـى إحـداث الجـرائم التـي ال تتفـق مـع السـلوك االجتمـاعي السـوي ، ويرجـع 
ســبب جنــوح األحــداث إلــى بعــض العوامــل مثــل التفكــك األســري ، الوضــع االقتصــادي ، أصــدقاء 

  ٠السوء
تمــع المســلم كــأي مجتمــع ال يخلــو مــن الجــرائم والســلوكيات المنحرفــة التــي تهــدد والمج  

والتربيـة اإلسـالمية استقراره ، ولذلك يحتاج إلى ضوابط تمنع ارتكاب تلك الجرائم أو تقلـل منهـا ،
لذلك فقد وقع اختيار الباحثة على هذا الموضوع وهـو دور  لها دور كبير جدَا في تحقيق الضبط ،

  ٠إلسالمية في تحقيق الضبط االجتماعيالتربية ا
  
  

  :تساؤالت الدراسة 
  :تسعى الدراسة إلى اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي   
  مادور التربية اإلسالمية في تحقيق الضبط االجتماعي ؟    
  :ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي عدة أسئلة وهي   
  إلسالم ؟مامفهوم الضبط االجتماعي ؟ وما أهميته في ا – ١    
  ما أنماط ووسائل الضبط االجتماعي ؟ – ٢    
  ماالدور الذي تقوم به المؤسسات التربوية لتحقيق الضبط االجتماعي ؟ – ٣    

  :أهداف الدراسة 
  :تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية   



  ٥

  ٠التعرف على مفهوم الضبط االجتماعي وأهميته في اإلسالم – ١    
  ٠ل الضبط االجتماعي في اإلسالمتوضيح أنماط ووسائ – ٢    
  لتحقيق الضبـط  ابراز طبيعة الدور الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المسلم  – ٣    

    ٠االجتماعي                        
                         

  :أهمية الدراسة 
تبــرز أهميــة هــذا البحــث فــي كونــه يجمــع بــين عنصــرين مهمــين فــي تكــوين المجتمــع همــا   

ربية والضبط االجتماعي  ، إذ يتضح أن الضبط االجتماعي ضرورة مهمة والزمة السـتقرار الـنظم الت
  ٠والمؤسسات االجتماعية لكي تضمن استمرارها في شكل بنائي وهيكل وظيفي ثابتين 

حيث أنه ال قيمة لوجود النظام االجتماعي بغيـاب أو بضـعف وسـائل ضـبطية تقـوم بمراقبـة   
وأفعـالهم وامتثـالهم لمعـايير وقــيم وقـوانين النظـام ومـن ثـم مكافـأتهم أو معاقبــة  األفـراد فـي سـلوكهم 
  )٢٦٤، ص١٩٩٧الغزاوي ، ( ٠كل من يخرج عليها 

وهذا البحث يحاول أن يكشف عن دور التربيـة اإلسـالمية فـي تحقيـق الضـبط االجتمـاعي   
ل فرد يخضـع سـلوكه لمـا ، ألن التربية كما هي موجهة كذلك تعتبر ضابطة ، يراد من خاللها تشكي

ترتضيه الجماعة التـي ينتمـي إليهـا ، وهـذا هـو مـا ينبغـي أن يتحقـق بالتربيـة اإلسـالمية ، فهـي تعمـل 
على تمكـين الضـوابط اإلسـالمية فـي سـلوك األفـراد وجعلهـا التزامـًا محببـًا يعملـه الفـرد عـن طواعيـة 

  )٨٦، ص٢،ط١٩٨٨طر ،م( ٠دون إجبار أو إكراه يثاب عليه اإلنسان في آخرته ودنياه
ــة هــذا البحــث فــي أنــه يبحــث فــي جوانــب المجتمــع ، وبمــا أن األســرة وحــدة    وتبــرز أهمي

واألسرة كذلك أصلها الفرد ، وهنا تستطيع الباحثة أن تقول إن هذا البحث منفعـة ، تكوينه األولى 
اهللا تعــالى لكــل شــرائح المجتمــع ، وإن مــن المــأمول أن يكــون لهــذه الدراســة مــردود إيجــابي بــإذن 

  :يتمثل في النقاط التالية 
  تمكن هذه الدراسة األفراد من الفهم الصحيح لمصطلح الضبط االجتماعي حـتى  – ١  

  ٠يمكنهم تقبله برضا وسعة صدر               
تساعد هذه الدراسة المربين في ممارسة وظائفهم بهدف تحقيق الضـوابط اإلسـالمية  – ٢  

  في 
  ٠األفراد دون إكراه أو إجبار سلوك               

تبــــين ألفــــراد المجتمــــع كيفيـــــة تكامــــل المؤسســــات التربويـــــة فــــي تحقيــــق الضـــــبط  – ٣  
  االجتماعـي  



  ٦

  )األسرة ، المدرسة ، المسجد ، وسائل اإلعالم (               
  تسهم في بيان أهمية تأصيل الفكر التربوي اإلسالمي وأن الفكر اإلسالمي سبق كل   – ٤  

  )١٤، ص١٩٩٧حجازي ،( ٠الفلسفات األخرى              
  

  :حدود الدراسة 
لقـد تبـين للباحثــة مـن خــالل البحـث واالستقصــاء أن موضـوع الضــبط االجتمـاعي موضــوع   

واسع وفروعه كثيرة ومتشعبة ومتداخلة تحتاج إلى كم كبير من الصـفحات كـي تشـمله بصـورة وافيـة 
ــة اإلســالمية والضــبط ، لــذا كــان مــن الضــروري التركيــز علــى ب ــي تــربط بــين التربي عــض الجوانــب الت

االجتمــاعي ، وعليــه فســوف تقتصــر الدراســة علــى كــل مــن األســرة والمدرســة والمســجد وأجهــزة 
  ٠اإلعالم

والجــدير بالتوضــيح فــي حــدود الدراســة أنــه تــم تحديــد البعــد المجــالي لهــذه الدراســة مــن   
وبعــض آراء علمــاء الفكــر التربــوي اإلســالمي ) نةالقــرآن والســ( منطلــق تخصــص التربيــة اإلســالمية 

  ٠وذلك لتوضيح بعض النقاط التي أبرزها اإلسالم لتحقيق الضبط االجتماعي
  

  :منهج الدراسة 
، نظـــرا لتعـــدد المجـــاالت التـــي يخوضـــها البـــاحثون فإنـــه حتمـــا يكـــون تعـــدد فـــي المنـــاهج   

دراســة الموضــوع منــذ التفكيــر فــي  فــالمنهج هــو االســتراتيجية العقليــة مســبقا فــي الــذهن عــن كيفيــة
وفي هذه الدراسة  تسـتخدم الباحثـة المـنهج الوصـفي التحليلـي  ٠اختياره حتى كتابة التقرير النهائي

، فهــذا المــنهج يهــتم بوصــف الظــواهر واألشــياء واألحــداث المعينــة ويعتمــد علــى تجميــع الحقــائق 
ــــــى ت ــــــا وتحليلهــــــا وتفســــــيرها للوصــــــول إل ــــــات ثــــــم مقارنته ــــــةوالمعلوم بــــــدر ، (٠عميمــــــات مقبول

  )٢٢٨،ص١٩٩٦
وتبــــرز أهميــــة األســــلوب الوصــــفي فــــي كونــــه األســــلوب الوحيــــد الممكــــن لدراســــة بعــــض   

الموضوعات اإلنسانية ، وال يقتصـر األسـلوب علـى المجـاالت اإلنسـانية بـل يمكـن اسـتخدامه فـي 
  ٠مجال الظواهر الطبيعة المختلفة

و وصف الواقع كمـا هـو بـل إلـى الوصـول والمنهج الوصفي ال يهدف إلى وصف الظواهر أ  
  )٢٢٤-٢٢٣، ص١٩٩٨عبيدات ، (  ٠إلى نتائج تساهم في فهم الواقع وتطويره 

  
  : مصطلحات الدراسة 



  ٧

  :الضبط 
ضـبطت الـبالد وغيرهـا إذا ( مـن بـاب ضـرب حفظـه حفظـا بليغـا ومنـه قيـل ) ضبطا(ضبطه    

( ب تعــب عمــل بكلتــا يديــه فهــو مــن بــا) ضــبطا ) ( ضــبط ( قمــت بأمرهــا مقامــا لــيس فيــه نقــص و
ضـبطا عمـل ) ضـبط( ، ) ٣٧٥، ص١٩٧٢الفيـومي ، ( ٠وهو الذي يقال له أعسر يسـر) أضبط 

تضبط فالنا ( مطاوع ضبط ) : انضبط ( ضبط  ) ج(بيساره كعمله بيمينه فهو أضبط وهي ضبطاء 
ضـوابط ) ج (حكـم كلـي ينطبـق علـى جزئياتـه ) عنـد العلمـاء) ( الضـابط ( أخذه على حـبس وقهـر 

) الضــابطة (ضــابط ويقــال رجــل ضــابط قــوي شــديد ،  ) ج( ولقــب رياســي فــي الجــيش والشــرطة 
سـجل يـدون ) : المنضـبطة ( ضـوابط ، ) ج) (الفرملـة ( الماسكة ويصح أن تطلـق علـى مـا يسـمى 

) ج(فيــه مــا يقــع فــي جلســة رســمية كمضــبطة مجلــس األمــة ومضــبطة محكمــة األحــوال الشخصــية 
  )٥٣٣مصطفى ، دت ، ص( ٠) ة محدث( مضابطة 
إنه نوع من الضغط الذي يمارسه المجتمع علـى : أما بالنسبة للضبط االجتماعي فقد قيل   

  )٩،ص١٩٦٨الساعاتي ، (  ٠أفراده للمحافظة على النظام
هــو مجموعــة القواعــد الرســـمية وغيــر الرســمية المنظمــة للســـلوك : وفــي تعريــف آخــر لـــه   

لفرد من خالل مجموعة القواعد الدينية والقانونية والقواعد المتوارثـة اإلنساني والتي تضبط سلوك ا
األخـرى مــن عــادات وتقاليــد وأعــراف ســائدة فـي المجتمــع ، والتــي تحــدد أنمــاط الســلوك المقبــول 

  )٢٤، ص١٩٨٥سليم ، (  ٠وغير المقبول اجتماعيا
  :ساسين هما ويرى محروس مرسي أن فاعلية الضبط االجتماعي إنما تقوم على أمرين أ   

االلتـزام واإللــزام معــًا ، االلتــزام ومــا يقتضــيه مــن مصـدر يقينــي ال يتــوفر إال فــي العقيــدة واإللــزام ومــا 
يقتضيه من وعي وتوجيه وحسم وهذا ماتعتمد عليـه فاعليـة الضـبط مـن المنظـور اإلسـالمي ، حيـث 

( ٠شريعة وما تتطلبه من تكليفالعقيدة وما تقتضيه من إيمان ، وال: يعتمد على الوازع والرادع معًا 
  )٦٦-٥٩، ص١٩٩٠مرسي ، 

  :وبعد استعراض ماسبق فقد توصلت الباحثة للتعريف التالي    
هو عبارة عن مجموعة القواعد واآلداب التي يسعى النظام التربوي إلى تنشئة : الضبط االجتماعي 

مما يعين على تحقيق مقاصد  األفراد عليها من أجل توفير الكفاءة الشخصية والفاعلية االجتماعية
  ٠الجماعة

  
  :الدراسات السابقة 



  ٨

لقد عثرت الباحثة مـن خـالل البحـث واالستقصـاء علـى عـدد مـن الرسـائل التـي لهـا عالقـة   
  :بهذه الدراسة وهي كالتالي 

    
اإلسـالم والضـبط االجتمـاعي " وهـي بعنـوان ) ١٩٨٥(دراسة سلوى سليم _ ١
  "دراسة ميدانية "  "

رسالة دكتوراه منشورة ، قدمت هذه الدراسة إلى كليـة الدراسـات اإلنسـانية بجامعـة األزهـر 
  ٠وهدفت إلى دراسة الدين كوسيلة من وسائل الضبط االجتماعي في البيئات الريفية والحضرية 

وقــد اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحليلـــي باعتبــاره يتناســب مــع الهــدف الـــذي 
مت المنهج المقارن بهدف عقد مقارنة إحصائية متبوعة بتفسير اجتماعي لما كما استخد، حددته 

وكـذلك اسـتخدمت مـن  ٠تكشف عنه نتائج الدراسـة مـن فـروق بـين المجتمعـين الريفـي والحضـري
  ٠األدوات المالحظة والمقابلة واالستبيان

  :وتوصلت إلى نتائج من أهمها 
    هـذه ظلها لتربية وتنشئة أبنائها وتتأثر إن لكل أسرة نظمها التربوية التي تسير في_  ١

      ٠بصفة عامـة بالبيئة الطبيعية لألسرة وبنائها وأنماطها الثقافية والحضارية النظم       
    ه ــاختالف درجة الفهم لقواعد الشريعة اإلسالمية بين مجتمعات البحث كان ل_  ٢

  ٠ على نظرتهم إلـى الشكل الظاهري للتدين تأثير      
يـزال الضـبط الــديني واألخالقـي قويـا فــي المجتمـع الريفـي واألحيــاء الشـعبية حتــى  ال_  ٣

    وـل
  ٠تعارض مع  بعـض المصالح المادية      

  للسلـوك تهتم المجتمعات الحضرية بالقواعد القانونية باعتبارها أداة تنظيمية ضابطة _  ٤
  ٠ال تهتم كثيرا بالقانون عكس المجتمعات الريفية التي االجتماعي على      

    د ـد بقواعد الشريعة اإلسالمية يجعلهم أكثر انضباطا في احترام مواعياتمسك األفر _  ٥
  ٠وأداء واجباتهم تجاه أعمالهممل الع      

 مظـــفـــراد فـــي معألالتنشـــئة االجتماعيـــة الدينيـــة لهـــا تأثيرهـــا المباشـــر علـــى ســـلوك ا_  ٦
لدراسة الحالية في أن كال الدراستين تهدف إلـى تحقيـق الضـبط وتتفق هذه الدراسة مع ا  ٠حياتهم

وسـائل الضـبط /  مفهـوم الضـبط  االجتمـاعي /كـال الدراسـتين فـي تنـاول  وقد اشتركتي االجتماع
  ٠أهمية الضبط االجتماعي / االجتماعي 

   



  ٩

  
، ولـم وتختلف عنها في أن هذه الدراسة اقتصرت على الدين في تحقيـق الضـبط االجتمـاعي       

وهـي إحـدى فقـرات الفصـل ) الضـبط الـديني والتربيـة( تتطرق إلى التربية إال في نقطة واحـدة وهـي 
الضوابط الدينية وعالقاتها بالنظم االجتماعية ، أما دراسة الباحثة فسوف تتركز في دور : الخامس 

ى المؤسسـات التربية اإلسالمية بالذات في تحقيق الضبط االجتماعي وبالتالي فسـوف  تشـتمل علـ
  ٠التربوية التي تتكامل مع بعضها لتحقق ذلك الهدف

  
ـــار التربويـــة إلقامـــة " وهـــي بعنـــوان ) ١٩٨٩(دراســـة علـــي آل علـــوي _  ٢ اآلث

  "دراسة نظرية " " الحدود الشرعية 
رسالة ماجستير غير منشورة ، قدمت هذه الدراسة إلى كلية التربية بجامعـة أم القـرى قسـم 

والمقارنــة وهـدفت إلــى التعــرف علـى اآلثــار التربويــة للحـدود الشــرعية وإييضــاحها التربيـة اإلســالمية 
مـا اآلثـار التربويـة : وبيانها ، ولتحقيق هذا الهدف حدد الباحث موضوع البحث في السؤال التـالي 

المرجوة من تطبيق الحدود الشرعية ؟ وهل إقامتها وسـيلة مـن وسـائل التربيـة اإلسـالمية ؟ ولإلجابـة 
ذا السؤال اقتصر في دراسته على حد الزنا وحد القذف وحد السـرقة علـى الجانـب التربـوي على ه

  ٠فقط ، واستخدم في دراسته المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهج االستنباطي
  :وقد عرض النتائج التي توصل إليها ومنها 

  ٠إن الحدود تؤدب الجناة وتصلحهم وتزجر غيرهم عن مثل عملهم _  ١    
  ٠تربي المسلم على التحري والدقة في نقل المعلومات _  ٢           
  ٠إنها تطهر الجاني وتزكيه من درن الجريمة _  ٣                   

  
وتتفق هذه الدراسـة مـع الدراسـة الحاليـة فـي أن كـال الدراسـتين اشـتركت فـي التحـدث عـن 

  ٠الحدود الشرعية وبيان اآلثار التربوية لها 
عنهــا فــي أن هــذه اقتصــرت علــى وســيلة واحــدة مــن وســائل الضــبط االجتمــاعي وتختلــف   

أمــا  ٠وحـد القـذف وحـد السـرقة  اوهـي الحـدود الشـرعية وقـد ذكـر منهــا ثالثـة فقـط وهـي حـد الزنــ
فسوف تتحدث بإذن اهللا عن وسائل الضبط االجتمـاعي بصـفة عامـة ومـن ضـمنها   الدراسة الحالية

ـــب الحـــدود الشـــرعية ،  وتســـتفيد هـــذ ـــن الدراســـة الســـابقة فـــي هـــذا الجان الحـــدود ( ه الدراســـة م
  ٠)الشرعية

  



  ١٠

دور المؤسســات التربويــة " وهــي بعنــوان ) ١٩٩٥(دراســة محمــد الحامــد  – ٣
  " دراسة ميدانية "  "غير الرسمية في عملية الضبط االجتماعي 

م محمـد بـن رسالة ماجستير غير منشورة ، قدمت إلى كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلما
ــر  ســعود اإلســالمية هــدفت إلــى التعــرف علــى طبيعــة الــدور الــذي تقــوم بــه المؤسســات التربويــة غي
الرســمية فــي عمليــة الضـــبط االجتمــاعي ، وبــالطبع هـــذا يتضــمن التعــرف علـــى مــدى فعاليــة تلـــك 
المؤسسات في تفسير االستقامة واالنحراف ومدى استجابة تلك المؤسسات للعوامـل االجتماعيـة 

ــتم فيــه إدراك تلــك المؤسســات لبواعــث االنحــراف وا ــذي ي ــى الحــد ال القتصــادية فــي المجتمــع إل
   ٠وكيفية التعامل بها بطريقة وقائية

ــة ، ومقيــاس اوقــد اســتخدم الباحــث ثــالث أدوات رئيســية وهــي    ســتبانة المعلومــات الذاتي
  ٠التماسك األسري ، ومقياس مستوى التدين

  : وقد توصل إلى النتائج التالية  
  ٠نتائج مرتبطة باألسرة  - ١
  ٠نتائج مرتبطة بجماعة الرفاق - ٢

  
  : أوال النتائج المرتبطة باألسرة

  :الحالة االجتماعية  – ١
وغالبيــة أفــراد العينتــين هــم مــن الــذين لــم ، وجــد فروقــا ذات داللــة إحصــائية بــين العينتــين 

بة الكبـــرى تكـــون فـــي عينـــة يســـبق لهـــم الـــزواج ، أمـــا بالنســـبة لنســـب المتـــزوجين وجـــد أن النســـ
  ٠المنحرفين وقد يرتبط هذا األمر بالمتوسط العمري لكل عينة

  :نوعية السكن  – ٢
  ٠من أفراد العينة الكلية% ٥٥وجد أن نسبة من يسكنون في فيلال هي ما يقارب 

  :ملكية السكن  – ٣
ــة    ة بينمــا بلغــت نســب% ٦٥بلغــت نســبة  الممتلكــين لمســاكنهم فــي عينــة البحــث الكلي

ـــارب  ـــا يق ـــاف بلغـــت نســـبتهم % ٣٠المســـتأجرين م ـــي أوق ـــذين يســـكنون ف ـــا ال والـــذين % ١وأم
  %٤يسكنون في سكن حكومي 

  : المستوى التعليمي  - ٤



  ١١

وجد هناك فروق ذات داللة إحصـائية بـين مجموعـة األسـوياء ومجموعـة المنحـرفين حيـث   
  ، ٠٠٠١بداللة إحصائية عند مستوى  ٤٢٣,٩٢مربع كاي 

  
  :تائج المرتبطة بجماعة الرفاق ثانيًا الن

  :متوسط الوقت الذي يقضيه المبحوث مع أصدقائه 
سـاعة  ٣,٨٧عينة األسوياء مع أصدقائهم يبلغ  وجد أن متوسط الوقت الذي يقضيه أفراد  

  ٥,٤بينما متوسط الوقت لعينة المنحرفين يبلغ 
  :نوع األنشطة التي يمارسها المبحوث مع أصدقائه 

ى أن النشـاط الرياضـي هــو الـذي يحتـل المرتبــة األولـى مـن األنشــطة حيـث بلغــت دلـت النتـائج علــ  
  %٢٧ويلي ذلك النشاط االجتماعي بنسبة % ٣٢نسبة من أفاد بممارسته مع أصدقائه 

وتتفق هذه الدراسـة مـع الدراسـة الحاليـة فـي أن كليهمـا اشـتركت فـي تنـاول مفهـوم الضـبط 
ات التربويــة ، وتختلـــف عنهـــا فـــي أن هـــذه الدراســـة االجتمــاعي وكيفيـــة تحقيقـــه مـــن قبـــل المؤسســـ

اقتصرت علـى دور المؤسسـات التربويـة غيـر الرسـمية فـي عمليـة الضـبط االجتمـاعي ، أمـا الدراسـة 
  ٠الحالية فقد شملت المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية

  
مفهـوم ضـبط الـنفس فـي " وهـي بعنـوان ) ١٩٩٥(دراسة مبـروك المـالكي  – ٤

  "دراسة نظرية " "  اإلسالمية التربية
رسالة ماجستير غير منشورة ، وهي دراسة قـدمت إلـى كليـة التربيـة بمكـة المكرمـة بجامعـة 

  :أم القرى وهدفت إلى 
توضيح أهمية ضبط النفس على شرع اهللا استجابة لما أمر اهللا وانتهاء عما نهـى عنـه  – ١

  ،  
   ه اإلداري ـل اإلنسان مع غيره في سلوكوضبط النفس على الخلق الكريم أثناء تعام     

  ٠وخاصة الحلم     
توضـــيح أهميـــة الحلـــم فـــي اإلســـالم مـــن خـــالل مـــا ورد فـــي القـــرآن والســـنة وأقـــوال  – ٢

  السلف 
  ٠الصالح ، وأهميته في التعامل      

  ٠بيان المنهج النبوي األمثل في ضبط النفس على الحلم واألناة – ٣
   ٠مر الذين ضربا بأسلوبهما أروع األمثلة في ضبط النفسبيان منهج أبي بكر وع – ٤



  ١٢

  
  :وقد اعتمد الباحث في دراسته هذه على ثالثة مناهج وهي 

المــنهج االســتنباطي الــذي انتهجــه فــي تفســير النصــوص فــي القــرآن والســنة وتحليــل  – ١
    محتوى

  ٠النصوص األخرى ذات العالقة     
   ه ـفي دراسة مواقف للمصطفى صلى اهللا علي المنهج التاريخي الذي ساعد الباحث – ٢

  ٠وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر     
ر للمؤسسات التربوي – ٣ ّ      ةــــالمنهج الوصفي الذي ساعد الباحث في إعطاء تصو

  ٠واالجتماعيــة لتوجيه الناشئة    
  

  :وقد توصل إلى نتائج من أهمها مايلي 
  ٠ل جوانب الحياةشمولية مفهوم ضبط النفس لك – ١        
ــه وســلم المثــل األعلــى لمفهــوم ضــبط الــنفس وكــذلك  – ٢         قــدم المصــطفى صــلى اهللا علي

   صاحباه 
   ٠أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما     

   ي ـأظهرت الدراسة أن ضبط النفس ليس معناه الرهبنة أو التصوف وإنما التوسط ف – ٣        
  ٠اء يما يسمو بالنفس البشرية إلى العلياءالحياة وفق شريعة اهللا الغر      

   دمـــبينت الدراسة أن هناك مجموعة من األسباب تتداخل فيما بينهما وتشكل ع – ٤        
  ٠القدرة على ضبط النفس      

    

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن كليهما تناول مفهوم الضبط ، وتختلف عنها 
اقتصرت على مفهوم الضبط الذي يتعلق بالنفس البشرية ، أما الدراسة  في أن الدراسة السابقة

  ٠الحالية فهي تتناول الضبط من الناحية االجتماعية

اتجاهــات طــالب المرحلــة " وهــي بعنــوان ) ١٩٩٩( دراســة خالــد الســالم  –٥
الثانويــة العامـــة بمدينـــة الريــاض نحـــو أســـاليب الضــبط االجتمـــاعي الســـائدة فـــي 

  "دراسة ميدانية "   "ا بالتماسك األسريأسرهم وعالقته
رسالة ماجستير غير منشورة ، قدمت هذه الدراسة إلى كلية التربيـة بجامعـة  الملـك سـعود   

، وهـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى أســـاليب الضـــبط االجتمـــاعي األكثـــر اســـتخداما مـــن جانـــب األســـرة 



  ١٣

ى اتجاهـاتهم نحـو هـذه األسـاليب السعودية مع أبنائها طالب المرحلة الثانوية العامة وتحديد مستو 
ــد  مســتوى التماســك األســري الســائد فــي األســرة الســعودية مــن وجهــة نظــر أبنائهــا طــالب وتحدي

المرحلة الثانوية العامة والتعرف على مدى اختالف اتجاهات هؤالء الطـالب نحـو أسـاليب الضـبط 
ة بـين مسـتوى اتجاهـات االجتماعي السائد في أسرهم باختالف متغيرات الدراسـة ، وكشـف العالقـ

الثانويـة العامـة نحـو أسـاليب الضـبط االجتمـاعي السـائد فـي األسـر السـعودية وبـين  طـالب المرحلـة
  ٠مستوى تماسكها األسري من وجهة نظر أبنائها طالب المرحلة الثانوية العامة

وقـــد اســـتخدم المـــنهج الوصـــفي الـــذي يعبـــر عـــن الظـــاهرة كمـــا وكيفـــا ثـــم يتنـــاول تحليلهـــا   
  :يرها ، واستخدم أداتين وتفس

  ٠استبانة أساليب الضبط االجتماعي – ١  
   مقياس التماسك األسري الذي يتكون من تسعة أبعاد هي العاطفة األسرية ، الدور  – ٢  

    األسري ، األمن األسري ، الدعم األسري ، التفاعل األسري ، المشاركة األسرية ،                
  ٠م  األسري ، االنتماء األسري ، والتماثل األسرياالحترا               

  : وقد توصل إلى عدد من النتائج من أهمها 
     السعودية إن الدين اإلسالمي أكثر الضوابط االجتماعية  استخداما من قبل األسرة – ١  

  ٠لضبط سلوك أبنائها طالب المرحلة الثانوية العامة               
    مع تمارس أساليب الضبط االجتماعي الرسمية وغيـر الرسمية إن األسرة السعودية – ٢  

  ٠أبنائها               
   ا ــإن األسرة السعودية تستخدم مجموعة من أساليب الضبط االجتماعـي إال أنه – ٣  

  ٠تختلف في الترتيب حسب األسلوب األكثر استخدام              
   ط ــــنحو أساليب الضب يلانوية العامة تمإن مستوى اتجاهات طالب المرحلة الث – ٤  

  ٠االجتماعي السائدة في أسرهم والمحددة في الدراسة                
  ٠إن مستوى التماسك األسري من وجهة نظر الطالب هو متوسط بشكــل عام – ٥  
وتتفــــق هــــذه الدراســــة مــــع الدراســــة الحاليــــة فــــي أن كــــال الدراســــتين تبحــــث فــــي الضــــبط   

، وتختلف عنها في أن هـذه الدراسـة قـد اقتصـرت علـى طـالب المرحلـة الثانويـة العامـة االجتماعي 
وآرائهم نحـو أسـاليب الضـبط االجتمـاعي ، بينمـا الدراسـة الحاليـة شـملت العديـد مـن المؤسسـات 

  ٠التربوية وكيفية تحقيقها للضبط االجتماعي
  



  ١٤

عمليـــة  دور العمـــدة فـــي" وهـــي بعنـــوان ) ٢٠٠٠( دراســـة فـــالح العتيبـــي  –٦
  ٠"دراسة ميدانية "  "الضبط االجتماعي 

رسـالة ماجسـتير غيــر منشـورة ، وهــي دراسـة اسـتطالعية ميدانيــة فـي مدينــة الريـاض قــدمت   
إلى كلية اآلداب قسم الدراسات االجتماعية بجامعة الملك سعود ، هدفت إلى التعرف على مهـام 

ته فـي عمليــة الضـبط االجتمــاعي ومـدى وعــي العمـدة ودوره إداريـًا وأمنيــًا واجتماعيـًا ومــدى مسـاهم
  ٠السكان لدوره ، والتعرف على عوائق أدائه لدوره وكذلك المساعدة على تحسين دوره

والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي الـذي اليهـدف إلـى وصـف   
ج وتعميمـات ، واألداة الظاهرة المدروسة فقط بل يسعى إلـى تحليلهـا وتفسـيرها والوصـول إلـى نتـائ

  ٠هي المقابلة ، وجمع البيانات باستخدام استمارتين األولى خاصة بالعمد والثانية خاصة بالسكان
  :وقد توصل إلى عدد من النتائج من أهمها 

ارتفـاع المسـتوى التعليمـي للعمـد خالفـا للنظـرة السـائدة لـدى كثيـرمن المـواطنين مــن  – ١
   أن 

مـــن العمـــد % ٥٥ســـتواه التعليمـــي حيــث أشـــارت النتـــائج إلـــى متـــدنٍ فـــي م العمــدة      
   لديهم 

  ٠تعليم ثانوي       
  ٠ساعة  ٢٤توصلت الدراسة إلى أن العمد تعمل  – ٢
  ٠ال يوجد للعمدة مقر رسمي بالحي وليس له مواعيد محددة للعمل – ٣
  ٠من العمد يؤدون عملهم خارج الدوام الرسمي من منازلهم% ٥٥ – ٤
   ن ــد لدى العمدة حاسب آلي أو سجالت وال يحتفظ بمعلومات مدونة عال يوج – ٥

   ٠سكان الحي     
     ٠صدار وتصديق الوثائق إليست هناك إجراءات موحدة يتبعها العمدة عند  – ٦

ــى الضــبط    ــة فــي أن كليهمــا ســعى إلــى الوصــول إل وتتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســة الحالي
ن هــذه الدراســة اقتصــرت علــى دور العمــدة فقــط بينمــا الدراســة االجتمــاعي ، وتختلــف عنهــا فــي أ

    ٠الحالية شملت التربية بمؤسساتها المختلفة 
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