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 " شكر وتقدير " 
 

يعجز اللسان ويتعطل العقل ويقف البنان ويجف القلم        
 ..…في شكري وتقديري بكل االحترام لألستاذ الدكتور 

 معن خليل العمر
ـ          ع الذي جعلني أمارس كتابة هـذه الدراسـة بجمي

وشـاركني فـي إنجازهـا      …خطواتها على أرض الواقع     
حيث أنه أغدق علـي     . …بالصورة النهائية خطوة بخطوة     

… بعلمه الفياض وعلمني من بحر علمه الواسـع المعطـاء           
 …وفقه اهللا وسدد خطاه 

 

 واهللا الموفق
   الباحث ،،،،
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 "إهداء " 
 

 ..إلى من أوصاني بهما اهللا خيراً 
 .…م وسعادتهم في سبيل إسعادي إلى من ضحوا براحته

 …إلى من أدين لهم بالفضل العظيم بعد اهللا عز وجل 
الذان عرفت منهم معنى الحب والوفـاء       … إلى والداي   

 .…والتضحية والعطاء 
إلى زوجتي وأوالدي الذين ضحوا براحتمه في سبيل         

راحتي وإسعادي والذين انشغلت عنهم كثيراً ولم ألقـى         
 ......حترام منهم سوى كل ود وا

أهدي إليهم جميعاً هذا الجهد المتواضع آمل من اهللا         
العلي القدير أن يوفقهم اهللا ويطيل لي في عمرهم ويجعلهم  

 ……لي ذخراً في الحياة وجزاهم اهللا عني خير الجزاء
 

 الباحث
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 الفصل األول
 ةخطة الدراس

 : مقدمة الدراسة 
ال شك أن كافة المجتمعات تسعى جاهدة إلى غرس القيم غي نفوس  

النشء وذلك نظراً لما تشكله القيم من أهمية خاصة في دفع عملية التقدم 

الحضاري هذا وتسهم القيم بدرجة كبيرة في العمل على صيانة النشء 

ة من االنحراف من الوقوع في براثن الجريمة أي أنها تعمل لعلى الوقاي



 ١٤

وقد أكدت العديد من الدراسات حول أهمية القيم كمقوم أساسي يعمل على 

ترابط المجتمعات حيث أن القيم بصفة عامة تعمل على إثراء الفرد 

وتكيفه مع مجتمعه والقيم االجتماعية تهتم فيم الحد من الجريمة وإذا ما 

 نجد أن لهذا الدور وضعنا في اعتبارنا دور القيم في الوقاية من الجريمة

 . أهمية كبرى في الحفاظ على أمن المجتمعات 

ونظر ألهمية دور القيم في الوقاية من الجريمة فقد رأى الباحث 

عمل دراسة عن هذا الموضوع وقد قام بتخصيص الفصل األول ليشتمل 

على خطة الدراسة التي تضمنت مقدمة الدراسة ومشكلتها وتساؤالتها 

ف ومفاهيم الدراسة ، أما الفصل الثاني فاشتمل على واألهمية واألهدا

اإلطار النظري وأدبيات الدراسة حيث استعرض الباحث بعض 

موضوعات القيم ودورها في الوقاية من الجريمة كما استعان ببعض 

 . جهود الباحثين في موضوع القيم 

أما الفصل الثالث فاشتمل على اإلطار المنهجي واإلجراءات  

  .المنهجية 

أما الفصل الرابع فتم تخصيصه لتحليل البيانات واستخراج النتائج  

 . والتوصيات 

 : مشكلة الدراسة 
تمثل الجريمة مشكلة في المجتمعات منذ بداية تكوينها حتى يومنا الحاضر ، 

وقد بدأت الجريمة مع بدايات اإلنسان على األرض ولعل أول جريمة وقعت كانت 

ر خالف وقع بينهما ونمت الجريمة مع نمو المجتمعات قتل قابيل لهابيل على أث

وتطورت مع تطور المجتمعات وكلما تقدمت المجتمعات وتطورت تطورت بالتالي 

وقد تعددت الدراسات واختلفت حول . أساليب الجريمة واإلجرام وتعددت ألوانها 

ل تفسير ظاهرة الجريمة واإلجرام والسلوك اإلجرامي فمنها ما يرجع إلي عوام

اجتماعية ومنها ما يرجع إلي عوامل بيئية وغيرها وال تزال الدراسات تبحث عن 
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أسبابها وتفسيرها من مجتمع آلخر فهناك بعض القيم والثقافات المجتمعية تقر 

سلوكاً ما يصدر عن بعض األشخاص بينما هناك قيم وثقافات مجتمعية أخرى 

نينها ويستوجب فرض العقوبة ترفض هذا السلوك وتعتبره إجراماً خارجاً عن قوا

وال شك أن للقيم دور هام في الوقاية من الجريمة وأن غرس القيم . على مرتكبيها 

يعمل على مكافحة الجريمة في المجتمع فالقيم االجتماعية برغم من تنوعها إال أنها 

ونظراً ألهمية موضوع القيم فقد . تسهم بدرجة كبيرة جداً في الوقاية من الجريمة 

ى الباحث عمل دراسة عن دور القيم في الوقاية من الجريمة يحاول فيها اإلجابة رأ

 : على التساؤل التالي 

 ما دور القيم االجتماعية في الوقاية من الجريمة ؟ -

 : وينبثق من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية 

 ما هي القيم التي تعمل على الوقاية من الجريمة ؟  -

جد فروق في قيم األمانة واحترام الجار واحترام حقوق الغير وحب هل تو -

العمل والوالء الوطني واحترام الممتلكات العامة بين طلبة جامعة اإلمام محمد 

 بن سعود ونزالء إصالحية الحائر؟

ما دور المؤسسات اإلعالمية في اكتساب األفراد القيم والمعايير االجتماعية  -

 ة ؟والوقاية من الجريم

ما هي المعوقات التي تحد من ترسيخ القيم االجتماعية التي تسهم في الوقاية  -

 من الجريمة ؟ 

 : أهداف الدراسة 
 :تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي  

 . دور القيم االجتماعية في الوقاية من الجريمة التعرف على  .١

  .التعرف على القيم التي تعمل على الوقاية من الجريمة  .٢

معرفة الفروق في قيم األمانة واحترام الجار واحترام حقوق الغير وحب  .٣

العمل والوالء الوطني واحترام الممتلكات العامة بين طلبة جامعة اإلمام محمد 

 . بن سعود ونزالء إصالحية الحائر 



 ١٦

معرفة دور المؤسسات اإلعالمية في اكتساب األفراد القيم والمعايير  .٤

 . الوقاية من الجريمة االجتماعية و

معرفة المعوقات التي تحد من ترسيخ القيم االجتماعية التي تسهم في الوقاية  .٥

 . من الجريمة 
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 : أهمية الدراسة 
تعتبر القيم االجتماعية أحد المعايير الهامة التي تسهم بدرجة كبيرة في  

 وترجع أهمية تقويم وبناء شخصية الفرد وتعريفهم الطريق القويم والفضيلة ،

 : دراسة دور القيم في الوقاية من الجريمة إلى عدة اعتبارات منها 

א: :א
يستفاد مثل هذه الدراسة من خالل ما ستوفره من معلومات عن القيم  •

 . االجتماعية ودورها في الحد من الجريمة 

لى المعوقات يمكن الخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها الوقوف ع •

 .  التي تحد من فاعلية دور القيم في الوقاية من الجريمة 

א: :א
يمكن أن تسهم هذه الدراسة في توجيه أنظار األسر حول أهمية  -١

موضوع القيم وذلك للعمل على غرس القيم االجتماعية األصيلة في 

 . نفوس األبناء 

في تحديد مستلزمات القيم التي تعمل على أن هذه الدراسة ستسهم  -٢

الوقاية من الجرائم وذلك من خالل شرح المعايير المختلفة والمفاهيم 

 .  الخاصة بالحالل والحرام والصدق واألمانة 
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 :مفاهيم الدراسة 
:א

هي عبارة عن تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية معممة نحو األشخاص  

 األشياء التي نوجه رغباتنا واتجاهاتنا نحوها والقيمة واألشياء والمعاني وأوجه

مفهوم مجرد ضمني غالباً يعبر عن الفضل أو االمتياز أو درجة الفضل الذي 

، ١٩٩١: جابر ( يرتبط باألشخاص أو األشياء أو المعاني أو أوجه النشاط 

٣٧ . ( 

كما أنها تدل على ما يخدم كهدف مشترك تنتظم حوله مجموعة من  

جاهات ، فرفاهية الطفل قيمة تنتظم حولها اتجاهات األم نحو موضوعات االت

شتى مثل القوانين الخاصة برعاية الطفل ومثل تنظيم األسرة ومثل تشغيل 

 ) . ٥٩، ١٩٩٣: التابعي ( األطفال 

أما التعريف اإلجرائي لها فتعني مجموعة من القواعد والتنظيمات  

 . لمجتمع وتنظم حياته بصورة مثلى والضوابط التي يلتزم بها الفرد وا

א :א
 هي مجموعة من المعتقدات التي تتسم بقدر من االستمرار النسبي،  

والتي تمثل موجهات لألشخاص نحو غايات أو وسائل لتحقيقها أو أنماط 

، ١٤٠٣: أحمد ( سلوكية يختارها ويفضلها هؤالء األشخاص بديالً لغيرها 

٢٠. ( 

:אא
هي اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من االنحراف وتتنوع وسائل مكافحة  

الجرائم والوقاية منها ال تنفصل عن األوضاع االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية السائدة في المجتمع ، وهي تعكس مدى مرونة القواعد التي تقوم 

 الحضاري الذي يتعين أن يكون عليها ، وتعتبر عن القيم اإلنسانية والبناء
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بعيداً عن عوامل الفساد واالضطراب وهي تشكل أبرز مظاهر السياسة 

الجنائية الحديثة وتحتاج من أجل الوصول إلى غايتها إلى تعديل وتطوير كافة 

ميادين الحياة ، كما تستلزم وضع البرامج والخطط القصيرة والطويلة األمد 

د ، والوقاية تقوم على عنصرين أساسيين إلثبات جدواها على هذا الصعي

الوقاية العامة والتي تتناول وضع الخطط والبرامج الشاملة من قبل السلطات 

والهيئات المختصة والتي من شأنها القضاء على العوامل المؤدية إلى اإلجرام 

أو المهيئة له ، والوقاية الخاصة التي يعتمدها األفراد بوسائلهم الخاصة من 

بتعاد عن الظروف التي يمكن أن تجعل منهم هدفاً لالعتداء عليهم     أجل اال

 ) .١٢٩ت ، . ب : عبد الخالق ( 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري : أوًال 
א :א

القيم هي اتجاه يرتبط ببعض االنفعاالت الموجبة أو السالبة فهي  

اهات نحو إدراك األهداف الجماعية فهي تحدد األهداف واألدوار وتضفي اتج

على النظام االجتماعي صفة البقاء واالستقرار في حين عرفها بعض 

المفكرين على أنها المرغوب أو غير المرغوب فيه، أما القيم االجتماعية 

تهم فأصحاب هذه القيم هم الذين يحبون الناس ويميلون إلى مجالستهم ومساعد

في حل مشاكلهم فهم ليسوا أنانيين أو انفعاليين بل يتسم سلوكهم بالمرونة 

 ) . ٧، ١٩٩٩: الحمادي ( والحب تجاه اآلخرين 

ويرى وليم توماس زنايكي أن القيم هي أي شيء يحمل معنى ألعضاء  

جماعة ما بحيث يصبح هذا المعنى موضوعا ودافعاً يوجه نشاط هؤالء 

 القيم هي االهتمامات والتفضيالت المرغوب فيها األعضاء ويرى بير أن

والواجبات وااللتزامات األخالقية والحاجات والقيم هنا ليست خاصية في 

الشيء ذاته بل هي عالقة بهدف أو بغرض ما في الحياة اإلنسانية وهي تمثل 

منتجات اجتماعية داخل شبكة العالقات اإلنسانية ، والمجتمع يلعب دوراً هاماً 

شكيل رغبات واهتمامات الفرد عن طريق التنشئة االجتماعية والتفاعل في ت

 ) . ٧٤، ١٩٨١: عارف ( واالتصال الجماعي 

أن أهمية القيم تظهر في تنظيم المجتمع ) ١٩، ١٩٩٧: عمر ( ويرى 

من خالل تنسيق سلوك األفراد اليومي حسب مقتضيات مصلحة المجتمع الذي 

م بخدمة النظام االجتماعي واستقراره في يعيشوا فيه فضالً عن كونها تقو

 .الحياة االجتماعية ومنع زلزلتها 
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ومن وجهة نظر الباحث أن القيم تسهم في توطيد دعائم المجتمع حيث 

أنها تمثل المعايير األخالقية التي تسهم في بناء المجتمع وتنظيمه وفي نفس 

تعتمد القيم تعتمد الوقت فهي تعتبر اإلطار العام ألخالقيات المجتمع ، كما 

بدرجة كبيرة على االتجاهات فإن تفعيل دور القيم أو محاولة غرس قيمة 

 . معينة لدى األفراد فال بد من تدعيمها باتجاهات تؤازر هذه القيمة 

א :א
القيم رموز أو صور المجتمع في عقول األفراد فهي توجه السلوك  -١

نا إلى أخذ مواقف معينة من القضايا بطرق مختلفة حيث توجه

 . االجتماعية 

 .أنها تساعدنا في اختيار وتفضيل أيديولوجية سياسية عن األخرى  -٢

تساعدنا في تقديم الحكم على أفعالنا وأفعال اآلخرين كما أنها عملية  -٣

وسيطة للمقارنة فهي تستخدم كمستويات لتقيم في ما إذا كنا على حق 

 . اآلخرين وذو كفاية مثل

تمكننا من االستفادة من توجيهات اآلخرين وتأثيراتهم وتخبرنا أي  -٤

 . المعتقدات واالتجاهات والقيم واألفعال تستحق التحدي 

القيم هي المدعمة لألنظمة االجتماعية وهي التي تحافظ على البناء  -٥

االجتماعي وذلك من خالل ما تحث عليه من تماسك وانتظام داخل 

 . ار االجتماعي اإلط

القيم تستمر خالل التاريخ ومن ثم تعمل وتحافظ على هوية المجتمع         -٦

 ) . ١١١ ، ٢٠٠٠: دسوقي ( 

א :א
القيم معرفة أخالقية تعبر عن فكرة مثالية ألن الثقافة السياسية تضع  -١

 .لهذه أهدافاً ذات طابع مثالي 
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فية وتنبع الطبيعية الفلسفية لظاهرة القيم من طبيعتها إنها معرفة فلس -٢

 .على أنها تصور 

إن القيم تعبر عن خصائص حضارية ففي كل فترة زمنية هناك تصور  -٣

كامل للقيم ولما هو مقبول وما هو مرفوض وهي تتضمن خصائص 

 .حضارية تنبع من الحضارة التي تعيش فيها 

العمومية فهي عامة تشمل فئات كثيرة إن القيم معرفة مصبوغة بصبغة  -٤

 ).١١٩ ، ١٩٩٩: التابعي ( من المجتمع 

ومن وجهة نظري أن القيم تعرف من خالل تجسيداتها لألفعال 

واألشياء التي تتطابق مع ما تتطلب تلك القيم والعالقات التي تربط نظام القيم 

لتي يتبناها بعضه ببعض تجعل منه نظاماً هرمياً ، ولكل فرد عدد من القيم ا

وتتناسب مع المواقف التي يواجهها والتي يطالب فيها باالختيار والقيم هنا 

كالسلم ال تتخذ مرتبة ثابتة وال تتغير القيم بل قد ترتفع مكانتها أو تنخفض كما 

توجد قيم غائية وقيم وسائلية إال أنه في بعض األحيان تجد قيمة معينة قد 

 . كنها قد تكون هدفاً في مواقف أخرى تكون وسيلة في مواقف بعينها ول

א א :א
القيم االجتماعية تتجلى في محبة الناس والتعاطف معهم واإلنسان 

االجتماعي يرى في الحب الوسيلة الوحيدة المالئمة للروابط المتعددة بين 

ين قطبيهما تتأرجح كما أن الحب والكره هما محركا الحياة اإلنسانية وب, الناس

فإذا تغلّب الحب على الكره استمرت الحياة في تألقها . الحياة إيجاباً وسلباً

وهذا وذاك لهما عالقة , وإذا تغلّب الكره كان تعسرها وركودها. وعطائها

ففي الحالة التي يتغلب الحب فيها تكون األعمال . بالقيم السلبية واإليجابية

وإذا حصل العمل . تغلب الكره يكون الزهد في العملالبنّاءة في الحياة وحيث ي

وإنما جعلها تتجاوز , كان تهديمياً بيد أن الحب ليس قيمة كما يرى بعضهم
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, وإذا لم يكن الحب قيمة. فهي العاطفة التي تسير القيم تحت لوائها. القيمة

 كانت كان كل ما يمسه يتمتع بقيمة من القيم سواء, وكان العاطفة المولدة للقيم

: هالل (ولذا يعتبر الحب واهب القيم الدائم , الحقيقة أو الخير أو الجمال

٥٥، ٢٠٠١. ( 

وفي طليعة القيم االجتماعية تأتي القيم الوطنية التي يجب أن نركز 

فهي التي تمثل الجانب المهم من ذاتيتنا , وخاصة في المرحلة الراهنة, عليها

اإلنسان قيم مجتمعه ينشط للحياة ومن تفكيرنا ومن تطلعاتنا وحين يعي 

ويحسن منه السلوك ويتقن العمل ال مجرد وسيلة لالرتزاق بل خدمة اجتماعية 

وإن في وعيه لحقيقة . يجب أداؤها بأمانة ليزدهر المجتمع الذي هو منه

أي ضمن المتحد , مجتمعه وعيا لوحدة االشتراك في الحياة ضمن الوطن

بر األجيال هو وعي لمطالب هذا الوطن االجتماعي الذي اكتسب شخصيته ع

ومعالجته وهو االبتعاد عن كل ما يؤذي وحدته وإذ يضع المواطن مصلحة 

فإنه ينزله في نفسه منزلة القدسية فكل اعتداء عليه , وطنه فوق كل مصلحة

, وكل اقتطاع لجزء من أجزائه, اعتداء على أبناء الوطن جميعهم دون استثناء

ني تحطيم المتحد في أهم ركائزه يعني بالضرورة تحطيم يع, مهما كان صغيراً

 ). ١١٢، ١٩٩٨: دياب ( اإلنسان 

:א
فهي , للقيم أوجه متنوعة تتعدد بقدر ما تتعدد المجاالت التي تنطلق منها

وفي كل ما يتعلق بأمور الحياة من , في الجمال, في األخالق, في الدين

ويبدو اإلنسان في هذه القيم , ربوية وغيرهااجتماعية واقتصادية وسياسية وت

فردا في أسرة ومواطنا في أمة وعضوا في مجتمع إنساني يرتبط كماله بكمال 

: سفيان ( المجموع الذي ينتمي إليه مع احتفاظه بفرديته واستقالل شخصيته 

١٤، ١٩٩٠. ( 
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א א :א
:א−١

 يتمتع به وبين فعل المحرمات وإتيان فهو خلق نبيل يحول بين من

المنكرات ،ويصونه من الوقوع في األوزار واآلثام وهو كذلك االمتناع عن 

فعل كل ما يستقبحه العقل وال يقبله الذوق السليم ، والكف عن كل ماال 

يرضى به الخالق والمخلوق فإذا تحلى المسلم بهذا الخلق ، صحت سريرته 

بما يرضاه مواله ، وكذلك فإن هذا المسلم الحيي ال وعالنيته ، وعامل الخلق 

يقبل إال الحالل من كل شيء وفي المطعم ، والمشرب ، والملبس وغير ذلك 

كما يعد الحياء دليال صادقا على مقدار ما يتمتع به المرء من أدب وإيمان ، 

 ولقد) الحياء من اإليمان : ( وقد روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

حثت الشريعة اإلسالمية المسلمين على التحلي بفضيلة الحياء وبين النبي 

صلى اهللا عليه وسلم أن هذا الخلق الشريف هو أبرز ما يتميز به اإلسالم من 

إن لكل دين خلقا ، وخلق اإلسالم : ( فضائل فقال عليه الصالة والسالم 

عن كل قبيح وقاده وإذا استحكم خلق الحياء في نفس المسلم ، صده ) الحياء 

إلى كل أمر حسن طيب ، والحياء ال يأتي إال بخير ، أما إذا ضعف هذا 

الخلق فلن يحل محله إال السفه والوقاحة والفحش ، ويجد اإلنسان نفسه أمام 

: أبواب مفتوحة من السوء والمنكر فينزلق إليها لذا قال صلى اهللا عليه وسلم 

 في رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوة ولنا) إذا لم تستح فاصنع ما شئت ( 

 -رضي اهللا عنه–حسنة في التمسك بخلق الحياء ، فقد قال أبو سعيد الخدري 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشد حياء من ( واصفا رسول اهللا 

وإذا كان الحياء ) العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه 

إن األحسن منه كثيرا أن يكون الحياء من اهللا تعالى ألنه من الناس حسنا ، ف

يمنع اإلنسان من المعاصي دائما ، وقد روي عن الرسول صلى اهللا عليه 
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يا : فقالوا) استحيوا من اهللا عز وجل حق الحياء : ( وسلم أنه قال ألصحابه 

ستحياء ليس كذلك ولكن اال: ( رسول اهللا إنا لنستحي من اهللا والحمد هللا ، قال 

من اهللا حق الحياء ، أن تحفظ الرأس وما وعى ، والبطن وما حوى ، وتذكر 

الموت والبلى ، ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا ، فمن فعل ذلك فقد استحى 

:      وقد نقل عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قوله ) من اهللا حق الحياء 

التابعي ، ) ( من اهللا عز وجل إني ألغتسل في البيت المظلم فأنطوي حياء ( 

٢١٧: ١٩٩٩ . ( 

:א−٢
وهو ضبط النفس عند الغضب ، والصبر على األذى ، من غير 

ضعف وال عجز ابتغاء وجه اهللا تعالى وتتفاوت قدرات الناس في ضبط 

النفس ، والصبر على األذى ،فمنهم من يكون سريع االنفعال ويقابل األذى 

 ، ومنهم من يتمالك نفسه ، ويكبح جماح غضبه ، دون النظر في العواقب

ويتحلى بالصبر والحلم ويتلمس األعذار والمبررات لمن أساء إليه ، وهذا هو 

الرجل الحليم وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوصي أصحابه 

رضوان اهللا عليهم بالتحلي بالحلم في تعاملهم ، ويحثهم عليه بنفس القدر الذي 

لى طلب العلم وكان مع ما أعطاه اهللا من خلق عظيم وصفات حميدة يحثهم ع

اللهم أغنني بالعلم، وزيني بالحلم، : ( يدعو اهللا بأن يجعل الحلم زينة له فيقول 

كما يرفع اهللا تعالى منزلة الرجل الحليم ) وأكرمني بالتقوى ، وجملني بالعافية 

 فقد روي أن رجال جاء إلى ، فإنه يناصره ويقف إلى جواره أمام من يعاديه ،

يا رسول اهللا إن لي قرابة أصلهم : الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقال 

ويقطعوني ، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ، ويجهلون علي ، وأحلم عنهم ، فقال 

إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل ، وال : (له الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ويعد الحلم وسيلة إلى تبوء ) ت على ذلك يزال معك من اهللا ظهير ما دم
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) من حلم ساد: (المراكز الهامة في المجتمع ، وكانت العرب تقول في أمثالها 

ومن هؤالء الذين تزعموا أقوامهم بسبب حلمهم عرابة بن أوس ، واألحنف 

بم سدت : بن قيس ، وروي أن معاوية بن أبي سفيان قال لعرابة بن أوس 

يا أمير المؤمنين كنت أحلم عند جاهلهم، : ال عرابة قومك يا عرابة ؟ فق

وأعطي سائلهم ، وأسعى في حوائجهم ، فمن فعل منهم فعلي فهو مثلي ، ومن 

جاوزني فهو أفضل مني ، ومن قصر عني فأنا خير منه وإن الحلم فضيلة 

تقع بين رذيلتين متباعدتين ، فمن وراء يمين الحلم يأتي التباطؤ والكسل ، 

ي واإلهمال ، وتتبدل الطبع عند مثيرات الغضب ، ومن وراء يسار والتوان

الحلم يأتي التسرع في األمور واستعجال األشياء قبل أوانها ، والذي جعل 

الحلم فضيلة خلقية هو اعتداله ، ومسايرته لمقتضى العقل السليم ، واآلثار 

لى اهللا عليه ص-النافعة المفيدة الخيرة التي تترتب عليه ولقد ضرب رسول اهللا

 أروع المثل للمسلمين في الحلم فقد روى البخاري عن أبي هريرة -وسلم

بال أعربي في المسجد ، فقام الناس ليقعوا فيه ، فقال النبي صلى اهللا : قال

دعوه وأريقوا على بوله سجال من ماء ، فإنما بعثتم مسيرين ، : (عليه وسلم 

 اهللا عليه وسلم في هذا أصحابه ، فقد علم الرسول صلى) ولم تبعثوا معسرين 

ومن حلم الرسول صلى . كيف يكون الحلم بالجاهلين وكيف يكون الرفق بهم 

اهللا عليه وسلم عدم دعائه على الذين آذوه من قومه ، وقد كان باستطاعته أن 

يدعو عليهم ، فيهلكهم اهللا ، ولحلمه بهم غاية يهدف إليها فهو يرحمهم لعلهم 

فينجون من عذاب النار ، فيحلم بهم رجاء إصالحهم روى بعد مدة يؤمنون 

كأني أنظر إلى رسول اهللا : البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن مسعود قال 

صلى اهللا عليه وسلم يحكي نبيا من األنبياء صلوات اهللا عليهم ، ضربه قومه 

اللهم أغفر لقومي فإنهم ال : (فأدموه ، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول 

والغضب هو مفتاح الشر، فالشخص الذي يغضب سريعا ، كثيرا ما ) ن يعلمو
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يا رسول اهللا : تصدر عنه تصرفات خاطئة ، لذا روي أن أبا الدرداء قال 

ال ( صلى اهللا عليه وسلم :دلني على عمل يدخلني الجنة ، قال رسول اهللا 

: ل وقد مدح عليه الصالة والسالم أشبح عبد القيس فقا) تغضب ولك الجنة 

وذكر عمر بن عبد العزيز أنه ) إنك فيك خصلتين يحبهما اهللا ، الحلم واألناة (

دخل المسجد في أحد الليالي ، وكان مظلما ال نور فيه فعثر برجل نائم ، 

ال، : أمجنون أنت ؟ فقال عمر بن عبد العزيز : فرفع الرجل رأسه إليه وقال 

ال تفعل إنما : (ل له عمرفهم الشرطي الذي كان يصحبه بضرب الرجل ، فقا

وكما رغب اإلسالم بالحلم وحث عليه، حذر ) سألني أ مجنون أنا ؟ ، فقلت ال 

من األخالق المنافقين له ، وعمل على تربية المسلمين تربية عملية تأخذ 

بأيديهم حتى يكونوا حلماء وإن الحلم لفضيلة حيوية للمسلمين ، فهو يصون 

وزمالئه، وشركائه، وكل من يتعامل معه ، عالقاته مع أهله ، وجيرانه، 

وكلما زادت سلطاته وقدراته ونفوذه ، كان حلمه أنفع له ولمن يحكم          

 ) . ١٩٤ ، ١٩٩٥: النحالوي ( 

:א−٣
وهذه القيمة تحاول كل المجتمعات تدعيمها في نفوس المواطنين من  

ره ومصلحته ينبع منها أجل تدعيم الوالء له فحب الوطن والعمل على خي

التضحية في سبيله وهي تتضمن محبة الوالدين ومحبة الناس بعضهم بعضاً 

واحترام الكبير والعطف على الصغير والسعي من أجل الرزق بالطريق 

المشروع والتعاون والمسئولية والعطاء وحب الوطن يعتبر من أهم مؤشرات 

تع بدرجة عالية من التكامل التكامل بالنسبة للمجتمع ، والمجتمع الذي يتم

يتوفر لدى أفراده أو أغلبهم اإلحساس بالرضا وحب الوطن أما المجتمع الذي 

يعاني من أزمة تكامل فغالباً ما يكون والء األفراد فيه ذا صبغة محلية وفي 

المجتمعات التقليدية يغلب أن يتجه الفرد إلى أسرته ثم إلى قبيلته أو جماعته 
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وتنمية الوالء للمجتمع تبدأ . ن الوالء للمجتمع الكبير ضعيفاً الدينية بينما يكو

وتنمو لدى الفرد منذ الطفولة ففي ظل األسرة ينشأ النشء على الطباع 

الودودة والحنان هذا يجعله يعمل على تأكيد ذاته ويكون اآلمان الشخصي 

أبسط الصور التي يشعر بها الفرد ويليها اآلمان االقتصادي والسياسي ، 

وكذلك يتوفر األمن من الجريمة وتحقيق الرفاهية في ظل االقتصاد والحكومة 

المستقرة وهنا نجد أن الثقة في النظام السياسي مهمة حيث تهتم بها كافة 

األنظمة السياسية حتى ال يتم الصدام بين الحكومة والجماهير فتنهار العالقات 

ف على عاملين األول بينهما وعنصر الثقة في الحكومة في أي مجتمع يتوق

يرجع إلى الحكومة وما إذا كانت تهتم برفاهية الجماهير وحل مشكالتهم فهذا 

يدعم جسر الثقة بين الجماهير والحكومة ، والعامل الثاني يرجع إلى عالقة 

 ) . ١١٥ ، ٢٠٠٢: سرحان ( األفراد بعضهم ببعض 

 على هذا ويرى الباحث أن القيم واالهتمامات تؤثر بشكل واضح وفعال 

السلوك، فالقيمة هي تلك الدينامية التي تدفع الفرد إلى سلوك معين في موقف 

معين، بمعنى آخر فهي ذلك التنظيم الخاص للخبرة الناتجة عن مواقف 

االختيار والمفاضلة والذي يدفع إلى أن يتصرف بصورة محددة في مواقف 

الفرد طالما هي التي تكمن حياته اليومية وترتبط القيمة ارتباطاً وثيقاً بسلوك 

وراءه فمثالً، عندما يصدق الطفل في حديثه ولو أنه سوف يشعر بشيء من 

األلم نتيجة اعترافه صدقاً بما فعل فإنما يؤكد ذلك أن الطفل لم يصدر عنه 

مثل هذا السلوك إال لقوة التنظيم الخاص للخبرة، والذي نسميه في هذه الحالة 

ن السلوك أو األداء يكون جزءاً من التفاعل وبالتالي فإ" قيمة الصدق"

االجتماعي لألفراد، والذي يبني شبكة العالقات البشرية أو االجتماعية داخل 

الجماعة هذه العالقات البشرية بطبيعتها وتكوينها تحدد مواقف االختيار 

والتفاضل التي تنشأ فيها القيم من جيل إلى جيل، ومن بيئة إلى أخرى وحينما 
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ميق القيمة وتأكيدها تصبح في موقف يتطلب منها تبرير أنماط من يتم تع

التفاعل والسلوك والدوافع عنها أو العكس، بحيث يمكن للقيمة من أن تؤكد أو 

تلغي نوعاً آخر من السلوك اإلنساني تدخله وتثبته في شبكة العالقات 

 . اإلنسانية أو تخرجه منها 

א א אא :א
ال شك في أن التنشئة االجتماعية عملية اجتماعية، وتفاعل اجتماعي 

بين الفرد والمجتمع، وهدفها بناء شخصية الفرد وتطويرها، وضبط سلوكه 

وتوجيهه اجتماعياً، وكما أن األفراد في المجتمع يخضعون لظروف وأسس 

لضرورة إلى تكوين شخصيات متشابهة، مشتركة في الغالب إال أنها ال تقود با

وبالتالي ال ترسم حتى للفرد الواحد طريقاً واحداً فكل مؤسسة لها طريقها، 

ولكل مؤثر دوره الخاص في عملية التنشئة االجتماعية، حتى إن عملية 

التنشئة االجتماعية نفسها ال تجري بصورة موحدة بالنسبة لجميع أفراد 

ية الخاطئة، تشكل الحجر األساسي في بناء ما المجتمع والتنشئة االجتماع

يعرف بالشخصية الغير سوية للفرد في ظل قيم ومفاهيم تقود للسلوك الغير 

سوي وعموماً فإن ثمة مؤسسات في حياة الحدث أوالً، وفي مستقبل الفرد 

ثانياً، تتقاسم المسئولية في بناء مستقبل الوطن من خالل بناء أطفال اليوم، 

 هو رجل المستقبل، وأهم هذه المؤسسات التي ال يمكن إغفال فطفل اليوم

دورها الفعال في توجيه سلوك النشء من خالل دورها في عملية التنشئة 

 .)٥١، ١٩٩٩: عاقل ( االجتماعية هي األسرة والمدرسة والحي والصحبة 

ومن وجهة نظر الباحث أن التنشئة االجتماعية تعتبر من أهم وظائف 

إلطالق وتقوم األسرة بعملية التنشئة من أجل إدماج الطفل في األسرة على ا

المجتمع وإكسابه عادات ومهارات اجتماعية مقبولة وتدريبه على طريقة 

التفكير السائدة في المجتمع وكذلك المعتقدات والقيم الجيدة وتقوم األسرة بهذه 



 ٣٠

ية المهمة من لحظة الميالد وتبذل في ذلك جهودا متواصلة لتشكيل شخص

الطفل وترويض نزعاته حتى تكون مالئمة مع المجتمع والواقع فاألسرة هي 

التي تمنح الطفل أوضاعه االجتماعية وتحدد له منذ البداية اتجاهات سلوكه 

واختياراته فهي تحدد له نوع الطعام الذي يأكله وكيف ومتى يأكله وكذلك 

نتقل الطفل داخل األسرة الملبس ونوعية التعليم والمذهب الديني الذي يعتنقه وي

من دور إلي دور حامال معه رصيده األول من العادات والتقاليد والقيم 

وأساليب السلوك االجتماعية ليهتدي بها في مواجهة المواقف الجديدة التي 

تقابله في سياق تفاعله مع مجتمعه الذي يعيش فيه، ووظيفة األسرة في التربية 

عناية وعلى الرغم من تعدد المنشآت التربوية هي من أهم وظائفها وأحقها بال

والتعليمية ومهما بلغت من تقدم ونجاح في أساليب التربية فأنها ال تحدث من 

األثر في نفوس النشء ما تحدثه األسرة وخاصة في سنوات عمر الطفل 

 . األولى 

א:
 وهي تَُعدُّ من أن األسرة تلعب دوراً مهماً في عملية التنشئة االجتماعية

الجماعات المنظمة في هذه العملية من جهة، والمؤسسة االجتماعية األولى 

المسئولة عن تطوير شخصية النشء من جهة أخرى، لذا فهي السبيل األول 

إلى تكوين شعور الفرد باالنتماء إلى جماعة، وأنه جزء ضروري منها، األمر 

األخرى، ناهيك عن مسئوليتها في الذي يؤهله إلى تحقيق تأليفه مع الجماعات 

تكوين أخالقيات الفرد من خالل تعاليمها وطبيعة بنيتها، وعالقة أفرادها 

البيت : " ، والبيت غير المتصدع هو)٥٥، ١٩٩٥: عبد اهللا ( بعضهم ببعض

الذي يتواجد فيه أحد األبوين على األقل، وفي إطار العواطف الحميمة مع 

وين يحدث شرخاً في جدران التماسك العائلي، األطفال، وأن غياب أحد األب

حيث يفقد النشء شعوره بالطمأنينة واالستقرار، ويمكننا أن نجمل خصائص 
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البيت المتصدع بغياب أحد األبوين أو كليهما، كما أن الخصام المتكرر الذي 

يعيشه األبوان والتناحر والكراهية له دوره في تصدع البيت الذي يعد المجتمع 

واألسرة ال يقف دورها فقط عند زرع القيم المقبولة اجتماعياً " لطفلاألول ل

في الجيل القادم، بل عليها حماية النشء من التأثر باالنحراف، لذا فالبيت 

المتصدع، هو البيت غير المالئم لتكوين السلوك السوي للفرد، والعاجز عن 

ن غياب األم اتخاذ السلوك السوي درعاً يقي النشء سهام االنحراف حيث إ

يقود النشء " عن المنزل سنوات عديدة نتيجة الطالق أو الهجرة أو الوفاة

لالنحراف، فالسرقة مثالً، ليست إال تعبيراً عن الحنين لعطف األمومة، كما 

أن الحرمان األبوي هو الذي يقود إلى نفس نتائج الحرمان من عطف األمومة 

 . الشهامة لدى النشء ناهيك إلى فقدان المثل العليا والكرامة و

 ٢٠٠١: المصري ( والدراسات التي أجريت مع األحداث كما بينها 

من األحداث ينتمون إلى أسر مفككة، إضافة % ٥٥تؤكد نتائجها أن ) ٢٢،

ال يقل أهمية عن " الضبط العائلي"حيث أن عامل " البيت المتصدع"إلى عامل 

ف أو ينعدم الضبط غيره من العوامل بين النشء وأسرته، وعندما يضع

العائلي فنرى الجنوح قد اتجه نحو االزدياد نتيجة التجاه النشء نحو المؤثرات 

التي تلعب دورها في سلوكه حيث وجد أن النشء السوي، يتأثر بأسلوب 

ضبط معين يقوم على اللين حيناً والقسوة أحياناً ممتزجين بالعطف والحنان، 

جيب للضبط القاسي الشديد غير ولكن وعلى العكس من ذلك فإنه ال يست

المبرر، والذي يترك آثاراً سيئة في نفسه، وينعكس على عالقته بمصدر هذا 

الضبط، مما يطبع على سلوكه بصمات الحقد والكراهية والخوف والشعور 

وإذا كان . بالالمباالة تجاه كل سلطة واألمل بالتمرد عليها وعدم احترامها 

القسوة في المعاملة والتوتر العائلي المشحون سبب ترك الحدث البيت نتيجة 

بالحقد مثالً يشكل بيئة خصبة مالئمة لنمو بذور السلوك المنحرف لدى الفرد، 
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فمثالً العالقات الزوجية السيئة تنعكس سلباً على األطفال، وبالتالي تؤدي إلى 

عدم االستقرار بين أفراد األسرة مما يعكس سلوك هذا النشء في عالقته مع 

اآلخرين فالتوتر العائلي والخصام بين األبوين غالباً يضاعف انحراف األنثى 

أكثر من الذكر، نظراً لكونها ال تجد الملجأ إال في البيت، بعكس الفتى الذي 

 ..يلجأ للخروج من المنزل عند بدء الخصام أو الشجار

ء والصلة األبوية أي عالقة النشء بأبويه لها تأثير كبير في حياة النش

وذلك من خالل رسم معالم الطريق الذي تسلكه عملية التنشئة المطلوبة، 

فالنشء يظهر بمظهر أبيه ولباسه وصوته، والطفلة تقلد أمها في تأنيب أخيها 

الصغير، وفي شكل لباسها، لدرجة أنهم يتخذون من األبوين المثل األعلى في 

ر الثامن من العمر، ثم فالصلة باألم تكون وثيقة جداً حتى الشه.. حياتهم لذا

يأتي األب في المرحلة الثانية بعد األم، حيث يلعب دوراً مهماً في تكوين 

شخصية النشء وانطالقاً من ذلك أكدت الدراسات أن االضطراب في عملية 

التربية بين األبوين والتناقض فيها، يقود النشء إلى االنحراف في السلوك 

الباحثون االنحراف األسري نظراً لتأثر واألخطر من هذه العوامل كما أشار 

النشء بكل ما يحيط به من أنماط سلوكية مختلفة، حيث يتعلم الكثير من 

فيتأثر النشء بآبائهم " حيواناً صغيراً مقلداً"والديه وبسرعة فائقة، وذلك لكونه 

في األنماط السلوكية المنحرفة مثل المشروبات الكحولية، والرذائل 

شذوذ الجنسي واإلجرام بشكل عام ويتضح من خالل االجتماعية، وال

من النشء تعود سلوكياتهم المنحرفة من % ٥٥الدراسات أن أحداث الجانحين 

قتل ومشروبات كحولية إلى اآلباء، وفي الدعارة لألم وفي السرقة والتشرد 

 .)١٧٩، ١٩٨٥: أبو النيل ( لإلخوة واألقارب 

 عند بلوغ النشء سن السادسة وال شك أن آفاق التربية األسرية تمتد

من العمر، حيث يلتحق معظم النشء بالمدارس أو مراكز التعليم المختلفة، 
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فتكون قيم األسرة التي زرعتها في أطفالها قد أثمرت لتجد نفسها أمام محك 

التطبيق العملي الميداني، فاألسرة عندما اتبعت في تربيتها ألبنائها أنماطاً 

 أو اقتربت من حالة السواء الجمعي في السلوك، معينة تكون قد ابتعدت

فسلوك التبعية واالمتثال والخضوع المفرط، يجد صداه في التعامل مع 

األقران في هذه المرحلة، حيث يكون االحتكاك مع األقران في المدرسة 

والشارع معظم الوقت، أما إذا نمى النشء على أساليب التربية األسرية 

لنفس والتعامل بروح المبادرة وسلوك االعتداد بالذات، فإنه القائمة على الثقة با

سيحقق ذلك حتماً في الميدان الحقيقي هو في كلتا الحالتين يجد نفسه أمام 

المواجهة ومن أهم العوامل األساسية المسؤولة عن تكوين هذه السمات 

 :وسيطرتها على شخصية الفرد في التعامالت اليومية هي 

المحددات البيولوجية وتشمل المالمح أو الصفات الجسمية : الفئة األولى •

 .كالطول والوزن

وتتضمن العديد من ) النفسية(المحددات السيكولوجية : الفئة الثانية •

 .الجوانب كسمات الشخصية ودورها في تحديد التوجهات القيمية لألفراد

الختالف بين المحددات ، حيث يمكن تفسير أوجه التشابه وا: الفئة الثالثة •

، ١٩٩٠: حنين ( األفراد في ضوء اختالفات المؤثرات واالجتماعية 

١٠٢ (. 

هي امتداد ) ٥٧، ١٩٩٢: رمضان ( فالتنشئة االجتماعية كما ترى 

لتربية األسرة في البيت، حتى سميت بالتنشئة األسرية، وهي أولى مهام 

لتنشئة االجتماعية التنشئة االجتماعية، وقد تبين أن هناك عالقة بين أسلوب ا

وما تبناه األبناء من قيم، فاألسرة كمؤسسة اجتماعية ال توجد في فراغ، وإنما 

يحكمها إطار الثقافة الفرعية التي ينتمي إليها، كما يتمثل في المستوى 

إذن فاألسرة .  االجتماعي، والديانة وغير ذلك من المتغيرات-االقتصادي 
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رد قيم معينة، ثم تقوم الجماعات الثانوية تلعب دوراً أساسياً في إكساب الف

المختلفة التي ينتمي إليها الفرد في مسار حياته االجتماعية بدور مكمل، بحيث 

تتحدد للفرد قيم معينة يسير في إطارها، فالفرد يتنازل عن بعض القيم التي 

اكتسبها في محيط األسرة ليأخذ بغيرها مما تأثر به في إطار مختلف وإن كان 

ثل في معظمه التنشئة األسرية أو البيئة االجتماعية، فهو امتداد لهما؛ حيث يما

إن المحيط االجتماعي يؤثر في اإلنسان تأثيراً كبيراً، وكلما كان المجتمع 

 .أكبر، كان تأثيره في اإلنسان أكثر 

أن التنشئة األسرية هي أولى اآلليات ) ١٣٢، ١٩٩٧: عمر ( ويرى 

يقوم األبوان واألقارب بتنفيذ تعاليمهما على الوليد الضبطية في األسرة إذ 

الجديد التي تنطوي على تأسيسه وتطبيعه وتجبيله على ما هو متفق عليه 

اجتماعياً من مسموحات وممنوعات عن طريق الترغيب والترهيب والعقوبة 

والمكافئة من أجل جعله إنساناً يعيش وسط أسرته ومجتمعه وتسهل تماثله مع 

 والقيم السائدة في المجتمع عندما يخرج من األسرة إلي الجماعات المعايير

الحي والمدرسة والملعب ( االجتماعية التي تعيش خارج المنزل سواء 

 ) . والمكتب المهني والمعمل والشركة وما شابه 

 א:

إن المدرسة تسهم إلي حد كبير مع البيت في تنشئة الطفل، وتلعب 

اً مثل دور السلطة األبوية في البيت، لكونها من الجماعات المنظمة دوراً مهم

في عملية التنشئة االجتماعية لذا وجب أن تتواءم برامجها بما يحقق حاجيات 

النشء الفكرية واالجتماعية، وعليها استيعاب النشء واألخذ بيده لفهم األمور 

شء مما يدفعه إلطالق المحيطة به فمثالً الفشل الدراسي ينعكس على نفسية الن

العنان للنزعات العدوانية بقصد التعويض عما أحاط به من عدم التوفيق، 

وتلعب العاهات دوراً مهماً لدرجة تنمي لدى النشء الحقد وحب االنتقام في 
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حالة الشعور بالنقص تجاه زمالئه، وخاصة عندما يواجه العقاب الشديد من 

من المدرسة، نتيجة عدم رضاه عن المدرسة، وهو يتجسد في ظاهرة الهرب 

المواقف غير المنطقية المتخذة ضده، والتوبيخ المستمر من المدرسة واألهل 

والزمالء، وبهذا الشكل يحرم من المدرسة ويفقد أهم مؤسسة اجتماعية في 

حياته فإذن يجب العمل على إزالة السلبيات التي تلعبها المدرسة في حياة 

ن بمنهجية التدريس، وعدم االهتمام بمشكالت النشء من اهتمام المدرسي

الرشدان ( النشء السلوكية، مما يدفعه للبحث عن البديل في السلوك المنحرف 

 :١٠٢، ١٩٩١ ( . 

والمدرسة تعتبر المجتمع الكبير الذي يواجهه النشء بعد مجتمعه 

حيث يتعرف في هذا العالم الجديد على قوانين وأنظمة ) األسرة(الصغير 

 وانطالقاً من ذلك فإن )١١٧، ١٩٩٤: دويدار ( ة عليه االلتزام بها جديد

المدرسة هي المحك األول للنشء وهي جواز المرور بالنسبة إليه إلى العالم 

األكبر، فإذا نجح فيها وتأقلم في جوها أمكنه النجاح والتأقلم في المجتمع 

جانس مع وسطه الكبير، وإذا تجانس مع مجتمعه في المدرسة استطاع أن يت

االجتماعي وأن يتماشى معه، أما إذا فشل، فالفشل سوف يرافقه كل العمر 

وبالتالي يصبح توائمه مع المجتمع أمراً عسيراً إذ أن بذور االنحراف 

وعالماته تبدأ بالظهور ضمن إطار البيئة المدرسية ومن هنا يبرز دور 

فدور المدرسة لم يعد المدرسة في القضاء على بذور االنحراف في مهدها ، 

يقتصر على تلقين المبادئ التعليمية فقط وإنما يلعب دور المؤثر والمنشئ 

والمكون لشخصية النشء ومن هنا أيضاً تبرز أهمية اختيار المدرسة الصالحة 

وتكمل دور األهل في تنشئة النشء وإعداده والسير . التي تتعهد فلذات األكباد

 أن دور المدرسة في توجيه النشء ودفعه به نحو حياة أفضل، وال ننسى

لممارسة نشاطاته وهواياته وتنميتها والنشء حينما يلتقي في المدرسة بأنماط 
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سلوكية معينة يواجه صعوبات بالغة في التأقلم مع مثل هذه األجواء الجديدة، 

فإذا ما تلقّته األيدي الواعية من المربين واالختصاصيين فإنه يتكيف مع هذا 

 . و، وإذا ُأهمل الطفل، أدى ذلك إلى عقد ومشاكل نفسية لهالج

واتفقوا علماء النفس على أن السنين الخمس األول تعد األساس الذي 

ولهذا ) ١٦١، ١٩٩٨: ذياب ( تعتمد عليه شخصية النشء بأبعادها المختلفة  

يرى علماء التربية ضرورة التوجه الالزم لرعاية النشء في هذه المرحلة 

ولهذا تصبح العناية الخاصة في رياض النشء . ية القدرات الحسية لديهوتنم

وفي المدارس االبتدائية السلّم التعليمي الذي يمكن فصله عن السنوات التالية 

إن (المقبلة من سنوات عمره بغية إتاحة المجال أمام هواياته المتعددة، حيث 

امعات حيث يواجه تربية النشء تتحسن بسبب مدرسة النشء والمدارس والج

األساتذة واألخصائيين النشء بما يربيهم تربية صحيحة وحتى المالعب أخذت 

تتوجه إلى حالة تعليمية وتوجيهية مما يساعد في تربية النشء وتنمية قدراته 

العقلية والعاطفية فمن هنا أصبح االعتماد على ضرورة مراقبة المدارس 

ا بغية النهوض في العملية التربوية التعليمية وتوجيهها واإلشراف على عمله

من خالل إعداد كادر تعليمي مؤهل لالختصاص التربوي وفق ما ينطبق عليه 

من معايير نفسية وتربوية وبعد إجراء االختبارات المتعددة لصالحيته لهذا 

الجانب أو بعد صالحيته كذلك إعداد مناهج وبرامج اختصاصية تربوية 

مور وسواها تتطلب وقتاً وإمكانيات وكفاءة تضطلع بهذا الجانب وهذه األ

وال ننسى أن من بين القضايا . عالية لتحقيق عملية التقدم التربوية الناجحة

الواجب اعتمادها في العملية التربوية هو العمل وفق منهج األخالق الدينية 

القائمة على العشرة والتعامل الذي يأمر بمحبة اآلخرين والتسامح وخصوصاً 

لذا يجب على الكبار في البداية أن يلتزموا حدوداً ال . حلة الطفولة في مر

يجدر التساهل في تجاوزها بتعمد حشو أدمغة الصبية وكأنهم يستبقون الزمن 



 ٣٧

في حرص على تخطي أعتاب السنوات إلحداث طفرات تؤتي أكلها شهادات 

مبكرة في سن النضارة وعز الفتوة وليكون الشاب مبعث فخر العائلة 

واعتزازها ، إنها أحالم سيكون ضررها أكثر من نفعها ويبقى المهم في هذا 

الموضوع مراعاة الموازنة بين حاجات النشء إلى تربة خصبة تعزز 

مقومات نموه، وتبين إمكاناته البيولوجية والنفسية والقدرات الذهنية، تلك 

، كما أنه الموازنة التي تعتبر حجر الزاوية في ضمان النمو السليم للنشء

يجب على الهيئات المعنية أن تسهم في إعداد دليل يمكّن األسر من االسترشاد 

به في كيفية إعداد النشء للمدرسة وفي مساعدته بصفة عامة على أن يحقّق 

لنفسه نمواً طبيعياً منسجماً مع سني حياته المبكرة، مع المتابعة الحازمة 

ات التي تؤيد حق النشء في حياة لألسرة بشكل دائم ولعّل من شواهد اإلثب

طفولية تحترم ما جبل عليه من تحرر وانجذاب إلى الحركة وتعتبر ما عدا 

ذلك خرقاً لقانون الطبيعة ومجازفة إلى الدفع به إلى التنقل من األعباء 

والهرب من تبعات المسؤولية وإلى توخّي مسالك عدم المباالة وانتهاج سبل 

 . المراوغة واإلهمال

ن وجهة نظر الباحث أن التعليم يعني حث األفراد على التعلم فينقل وم

إليهم المعرفة ويدربهم على مهارات معينة ومحددة ويجعلهم أكثر وعيا 

بالمعلومات فالتعليم والتعلم إذن من وظائف المدرسة ، ومن هنا يختلف التعليم 

فهو في هذه المدرسي عن الخبرة الحية التي يعيشها الفرد خارج المدرسة ، 

الخبرة يتفاعل مع عناصر مختلفة ، وقد تكون منظمة أو غير منظمة ، وقد ال 

يقصد التعلم مباشرة ، وإن قصد تحقيق بعض األهداف ، ويأتي التعلم في 

سياق تحقيق األهداف، وقد يأتي التعلم من مصادر كثيرة متنوعة في وقت 

مط واحد محدد وترتب واحد أو في أوقات مختلفة ، وقد ال يكون خاضعا لن

 . على ذلك أن أخذ التعليم وهو نتائج الخبرات الحياتية العرضية 
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א: א  א

أثبتت الدراسات أن للجماعات العفوية الحي والصحبة دوراً هاماً في 

عملية التنشئة االجتماعية ألن النشء ال يقضي كامل وقته بين المدرسة 

) ٧٩، ١٩٩١:الناصر (  يعيش في حي ال بد وأن يتأثر به والبيت فقط، وإنما

وال سيما أن هذا الحي يؤمِّن لألسرة معظم المؤثرات الخارجية والظروف 

التي تتيح ألفرادها المخالطة واالنتماء، وهو يسهم في تزويد الفرد ببعض 

القيم والمواقف والعادات التي يتضمنها اإلطار الحضاري العام الذي يميز 

منطقة االجتماعية، وهو يسهم بذلك في تكوين السلوك الجانح أو في ال

فشخصية الفرد تتكون من خالل . تطويره، ومن ثم زيادة معدالت الجريمة

هو دور الفرد في : َحيِّه الذي يسكنه من خالل منظورين متكاملين، األول

ألخرى، هو مكانة هذا الحي عن بقية األحياء ا: والثاني. الحي الذي يعيش فيه

فالحي السوي المتوافق بقيمه مع قيم المجتمع . والدور الذي يلعبه في المجتمع

الكبير، يكون حياً مثالياً يهيئ للفرد جواً يكسبه الشعور باالحترام واالنقياد 

التام للقوانين وإال فإنه يكون مصدراً لالتجاهات الخاطئة، ويفشل في توجيه 

مختلف الوسائل فمثالً الحي يقدم للسارق قيم األفراد، ويقودهم لالنحراف ب

كما أن افتقار الحي لألمكنة المالئمة لشغل . فرصة ممكنة لتسريب مسروقاته 

أوقات الفراغ يدفع بالنشء نحو النوادي الرخيصة، واألماكن المجانية، التي 

تكون في الغالب مركزاً لإلجرام يديره مؤسسو مناطق اإلجرام وفي هذا 

مناطق اإلجرام باألحياء التي " كيلفوردسو"ألستاذ األمريكي الصدد َعرف ا

تحيط بمناطق السكك الحديدية والمرافيء والمصانع وأطراف المدن، حيث 

الفقر واالزدحام وعدم االستقرار وقد حاول البعض تشخيص عناصر الحي 

الفاسد الذي ينمي السلوك الغير سوي، وذلك من خالل سبعة أنواع لهذا الحي 

ير المزدحم ، والحي الفقير جداً ، والحي المغلق اجتماعياً ، وحي العزاب الفق
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، وحي األجانب، وحي الرذائل والموبقات ، والحي النائي الذي يتخذه 

 . المجرمون مكان إقامة سرية لهم 

في الحي؟ ) جماعة اللعب(والنشء ال يستطيع أن يستغني عن الصحبة 

ل عفوي عن جماعة اللعب من األصدقاء ذلك ألن النشء بحد ذاته يبحث بشك

) ١٢١، ١٩٩٥: موسى ( الذين يناسبونه، ويكون له ما لهم وعليه ما عليهم 

وتكون هذه الجماعة بديالً عن جماعة األسرة ويشعر من خاللها بذاتيته حيث 

يتعلم النشء من خاللها قيماً وأنماطاً سلوكية لم يعهدها في أسرته، ومن ثم 

ه األولى لعقد عالقات اجتماعية جديدة تختلف عن تلك يجد في ذلك فرصت

التي سبق وعقدها داخل األسرة فمثالً يتعلم النشء معنى السلطة، ولكن هذه 

السلطة تختلف عن سلطة األبوين مما ينشيء لديه النزعة األولى لتحدي 

سلطة المنزل، مستمداً قوته لذلك من صحبة مؤسسته الجديدة ومن هنا حسب 

الذي يعقد ) أي المنحرفين(تظهر لنا خطورة رفاق السوء " سمانراب"قول 

معهم الحدث صداقات متنوعة، ويتعلم منهم سبل االنحراف، حيث تدفع 

الصحبة السيئة إلى السلوك الغير سوي عن طريق الحث واإليماء والتقليد، 

وربما عن طريق التهديد والوعيد، وقد تتحول الصحبة إلى عصابة إجرامية 

 عن تقليد اآلخرين في التدخين والخمور والمخدرات والتمرد ناهيك

والعصيان، مما يلجأون معه إلى السرقة وأساليب الغش واالحتيال التي قد 

 ٤٩٢أن " تصل إلى القتل في حالة المواجهة، حيث تؤكد الدراسات الميدانية 

مشاركة طفالً جانحاً من بين خمسمائة طفل لم يرتكبوا الجريمة بمفردهم بل بال

ونستنتج مما تقدم أن السلوك الغير سوي ليس إال نتيجة عوامل " مع اآلخرين

عديدة تأتي عن طريق األسرة أوالً، وإن كانت األسرة ليست العامل الوحيد 

في التنشئة االجتماعية، لكنها تبقى العامل األهم واألقوى، كذلك األمر بالنسبة 

ذلك جماعة اللعب وجماعة الصداقة للقسوة في المدرسة والطرد إلى الشارع ك



 ٤٠

السيئة، أي أن التنشئة االجتماعية الخاطئة تشكل الحجر األساسي في بناء ما 

يعرف بالشخصية الغير سوية للفرد في ظل قيم ومفاهيم تقود للسلوك الغير 

سوي ، لذا ال بد من تنشئة اجتماعية سليمة، وقيام كل مؤسسة بدورها الفعال 

ر التنشئة االجتماعية في الحي الفاسد في تكوين السلوك حيث الحظنا مدى دو

الغير سوي لدى األفراد وبقي أن نقول أن الوالدين والمعلمين هم القدوة 

الصالحة والمثل األعلى للنشء لذا يجب أن نؤمِّن لهم كل صنوف الرعاية 

 ". االجتماعية بقدر اإلمكان

א א א  אא

تركز معظم الدراسات والبحوث النفسية واالجتماعية والدينية، وكل من 

اإلنسان (يدرس اإلنسان في حياته االجتماعية على التفاعل بينه وبين اآلخر 

وبين اإلنسان والجماعة، وبين الجماعات، وتعد التفاعلية فتحاً علمياً ) واإلنسان

التفاعل االجتماعي في مجتمعاتنا أساسه اجتماعي في معظمه، لذا عد 

وحتى القديمة، من أسس قيامها واستمرارها وامتداد ) الحديثة(المعاصرة 

إن اإلنسان خلق اجتماعياً بالطبع، ال : (بقائها ليومنا هذا، حيث قال الشيرازي 

لحاجته الجسدية فقط، بل لحاجاته النفسية، حيث اإلنسان يستأنس باإلنسان، 

، كأن اإلنسان يؤثر في اإلنسان اآلخر، سواء أكانا فردين، أو ويستوحش لفقده

ولوال ذلك لفنيت بفعل السلوك الغريزي ) مجتمعين، أو باالختالف والتأثير

وغلبة األنانية االفتراسية على سلوك المجتمعات؛ فالتفاعل ) الحيواني(

سان االجتماعي مفهوم مهم يشكل أساس الشخصية والعالقات المتفاعلة، فاإلن

 كائناً حياً ليس بتكوينه البيولوجي بقدر ما هو حقيقة ال مفر – أساساً –يعد 

منها،وهو كائن اجتماعي بحقيقة مشاركته في الجماعة االجتماعية، ويهذب 

هذا المفهوم ويضفي عليه الطابع اإلنساني تنظيم العالقات من خالل أكبر 

، وليس القشور السطحية مؤثر في السلوك وهو الدين، والدين الحقيقي حصراً
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للدين؛ من قبيل استخدامه إطاراً رسمياً للمناسبات، وإنما الدين بتعاليمه 

ومنهجه، فالدين الحقيقي هو القاسم المشترك والجامع األكيد لتفسير كل 

النزعات اإلنسانية، بتكوينها، ونشأتها، وتفاعلها، وحتى األدوار االجتماعية لم 

 ) .٦٦ ، ٢٠٠١: زاهر ( يبخسها حقها 

فالدين وضع المجتمع اإلنساني على المحك عندما دعا إلى السالم 

والمساواة وحب اآلخر وقبوله، واالبتعاد عن الضغينة والمنابذة؛ إذ قال تبارك 

فالدين إذاً إطار ). ٤٦: األنفال) (وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم: (وتعالى

كامل لكل زمان ومكان ولكل شامل يضم البشرية أجمع، وهو المنهج المت

األقوام والشعوب، وهو يدعو الناس إلى تكوين أسرة متفاعلة مع نفسها ومع 

عليكم بالتواصل : ( اآلخرين؛ فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

، وهو التفاعل والتواصل القائم على ) والتبادل وإياكم والتدابر والتقاطع

يلة والتمسك بالتقاليد واألعراف الصحيحة، كما تأسيس القيم الداعية إلى الفض

يدعو الدين الناس إلى نبذ العنف وعدم دعمه كسلوك إنساني في التعامل 

وإحالل التفاعل السلمي بين األفراد والمجتمعات والشعوب حتى يصل إلى 

إذن؛ .. األمم، وهي دعوة حقة قوامها الحفاظ على الجنس البشري من الفناء

ماعي هو سلوك يتعلمه اإلنسان من خالل عملية التنشئة فالتفاعل االجت

االجتماعية، كما يتم تعلمه من األسرة، وهو أيضاً سلوك يباركه الدين، 

باعتباره أحد سمات المجتمع المتماسك؛ لذا يعد التفاعل االجتماعي أحد 

األساليب المهمة التي يستطيع اإلنسان بواسطتها أن يعدل سلوكه عندما يتأثر 

خر ويؤثر فيه، والتفاعل االجتماعي عمل متبادل حيث يشترك كل فرد في باآل

هذا العمل ويكيف نفسه ليعمل مع اآلخرين ومن الجوانب األساسية التي يدعو 

لها الدين هي محبة اآلخرين واالندماج معهم، والتفاعل والتعاون معهم، فكانت 
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.. المشاركة.. التصالالنظرة التفاعلية للفرد مع اآلخرين قائمة على أساس ا

 .  )٨٩، ١٩٩٩: عاقل ( التفاعالت اإلنسانية بكل أشكالها؛ .. معرفة الدور

ومن وجهة نظر الباحث أن هذه العوامل الثالثة تعتبر مترابطة بدرجة 

كبيرة جداً والعالقة تعتبر عالقة إيجابية بين هذه العوامل ، فالتنشئة 

لدينية وحتى تعتمد على القيم الدينية ال االجتماعية ال بد أن تعتمد على القيم ا

بد وأن يتوفر في األسرة الوازع الديني  الذي من خالله يمكن تنشئة األبناء 

 .   تنشئة سليمة تعتمد على قيم دينية 

لدى اإلنسان المعاصر نظراً ) األسس(ويشكل الدين أحد أهم الركائز 

ائها السريع، مقارنةً مع للتغيرات السريعة المستجدة في حياة المجتمعات وبن

ما كانت عليه في السنوات السابقة التي تميزت ببساطة الحياة ورتابتها؛ 

فالتغيرات السريعة في سياق مناحي الحياة المتنوعة التي أحدثت انقالبات شبه 

جذرية في تلك المجتمعات والتي طالت خاللها القواعد والقوانين والقيم 

يمها؛ مما يستدعي بشكل ملح العودة إلى الدين االجتماعية وكل ما يتصل بتنظ

لتنظيم حياة الناس وإضفاء حالة الطمأنينة والهدوء عليها بعد أن فقدوها 

فالتجمعات السكانية التي أصبحت من كثافتها ال تطاق مع االبتعاد عن القيم 

ياة والمعايير االجتماعية، فكانت العودة إلى الدين أمراً محتوماً، بغية تنظيم الح

من جديد، والعودة إلى قيم األصالة المتمثلة فيه، فكانت العودة إلى الدين 

بمثابة عودة اإلنسان إلى الوعي من جديد، فال يمكن ألي مجتمع إنساني أن 

يعيش بأمان أو تتنظم حياته دون أن يكون الفيصل في ذلك الدين اإلسالمي 

تعامالت الفردية ومنهجه المتسامح، فهو منهج للحياة، ودين تنظيم ال

الدين الذي يمنح اإلنسان الراحة عند اللجوء إليه في ظل الظروف .. والجمعية

السائدة الملبدة بغيوم التغييرات السريعة بنظم العولمة والتحوالت التكنولوجية 

المتالطمة التي تدعو إلى إلغاء الخصوصية الفردية وانتهاكها، وما تتركه من 



 ٤٣

جملها ناتجة عن السياسة العالمية التي تمد أمراض واضطرابات تبدو بم

بظاللها الكثيفة على المجتمعات والشعوب، وجعلت منها حقوالً للتجارب من 

خالل تعريضها للحروب واألزمات والكوارث واألمراض، فضالً عن 

انعكاسات تلك التجارب على السلوك اإلنساني ومجمل حياة اإلنسان، فسببت 

فتلك ألزمات واألوبئة والكوارث، بعدت .. فسيالكدر والضيق والضغط الن

اإلنسان عن القيم، والتعامل االجتماعي القويم، فدبت المصلحة الشخصية 

الفردية األنانية واالبتعاد عن روح الجماعة، وانتشرت آلية التعامالت 

التجارية المادية إزاء انحسار القيم االجتماعية والسلوك السوي الواعي الذي 

: عبد اهللا ( توجهات القيمية للدين في بناء المجتمعات اإلنسانية يتفق مع ال

٢٢، ١٩٩٥( . 

فالدين إذاً القاسم المشترك الستعادة جوهر الوعي واإلدراك النفسي 

واالجتماعي للفرد؛ نظراً لمنهجه الذي يصلح لكل زمان ومكان، ولكل 

اة شخصية فاالبتعاد عن الدين يثير معان. الشعوب والمجتمعات اإلنسانية

واجتماعية، وإذا ما تحللت القيم بالتدريج لدى أفراد المجتمع الحديث ) فردية(

فإن المشكالت تزداد، ومن أهم تلك المشكالت التي تسبب المعاناة واآلالم 

ازدياد حاالت الطالق، والفشل في إيجاد سبل وحلول ناجحة في تربية األبناء 

 األبوين، وازدياد حاالت تربية صحيحة قويمة، واضطراب الثقة بين

فضالً عن ) الهوية الذاتية الشخصية، واألسرية ثم الوطنية(اضطراب الهوية 

اإلحساس بالتبلّد االنفعالي إزاء مواقف الحياة المختلفة، السهلة منها 

والصعبة،وانخفاض الروح المعنوية الفردية، حتى تكاد روح الكآبة تسري في 

 إذاً هو الحل األمثل لكل تلك المشكالت من مفاصل المجتمع وحلقاته فالدين

خالل إعادة النظر في األسس التي تبنى عليها األسرة، ويتطلب هذا عمالً 

جماعياً يخطط له، باإلضافة إلى التعرف الكامل على واقع التنشئة االجتماعية 



 ٤٤

المصري ( والطرق المعتمدة ضمن إطارها االجتماعي بغية تحقيق المساعدة 

 :٨٤، ٢٠٠١( . 

 فهي التي كونت - التي تعد محور قضية وجود اإلنسان -أما األسرة 

النواة األولى لذلك اإلنسان في حياته الهادئة أو المضطربة، راحته أو شقائه؛ 

فالتربية التي تربي بها األسرة أبناءها هي الكفيلة بأن يتعلم من خاللها السلوك 

 ا أن الخلل والتدهور شمل ؛ وبم)القويم(أو الصحيح ) المنحرف(المعوج

األسرة، فحتماً ستكون النتائج المتوقعة مضطربة ومشوهة وهي حقيقة علمية 

ال غبار عليها، فإصالح األسرة يعد اللبنة األولى في إصالح المجتمع 

وأفراده، فاألسرة في مجتمعاتنا نعتبرها أسرة شرعية التكوين، أسرة زواجية، 

وألن التأكيد االجتماعي في مثل .  وأطفالهماوهي تعد نسقاً يتكون من زوجين

هذه األنساق ينصب بصفة أساسية على العالقة الزوجية، وهي المعمول بها 

في مجتمعاتنا، والتي تتناقض في تكوينها مع النسق الغربي الذي يعتمد على 

إقامة عالقات تعطى صبغة الزواج وإنجاب األطفال، ولكن بدون سياقات 

قيمية، ونعني بذلك األسرة أو العائلة التي أقيمت على شرعية، أو ضوابط 

ضوابط شرعية أوالً وقبل تأسيسها، فالعائلة أول ما تكونت من زوج وزوجة 

) وجعل منها زوجها ليسكن إليها: (ويقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم

 )  ٨٧، ٢٠٠٢: سرحان ) ( ١٨٩: األعراف(

الجتماعية، هي العملية التي من ومن وجهة نظر الباحث أن التنشئة ا

خاللها نتعلم كيف نصبح أعضاء في المجتمع، من خالل استدماج معايير وقيم 

دور العامل، دور (المجتمع من ناحية أو تعلم كيفية أداء أدوارنا االجتماعية 

، والتنشئة تعد أساسية في تحقيق )الخ.. األب، دور الصديق، دور المواطن

، وتتم من خالل األسرة والمدرسة، وأصبحت من األمور التكامل في المجتمع

المسلّم بها، إال أن التنشئة عملية مستمرة مدى الحياة، وهي ليست مجرد 



 ٤٥

عملية ذات خط واحد، يتعلم من خاللها األفراد كيف يتكيفون مع المجتمع، 

ي فالعالقات والروابط ترتبك في األسرة؛ فالدين اإلسالمي هو الدين الوحيد الذ

انفرد عن باقي األديان، وذلك من خالل وضعه أسس هذه التعامالت 

والعالقات واألدوار، وبناء على ما يعطيه من دور للرجل أو المرأة، أو االبن 

األكبر أو األصغر، أو البنت، حتى تم تنظيم هذه األدوار بشكل ال شائبة عليه، 

 كبيرهم يعطف على وتحقق ذلك واقعياً من خالل سلوك أفراد المجتمع، فإن

صغيرهم وصغيرهم يحترم كبيرهم، ثم وضع الضوابط االجتماعية القيمية 

داخل األسرة، وامتدت إلى المجتمع األوسع فكان أن ظّل النسيج االجتماعي 

محافظاً على تكوينه رغم التغيرات العاصفة وموجات التمرد والتنافر 

قيمي المعتمد على أسس األخالقي في معظم المجتمعات، كما أن الترتيب ال

الدين، ظل محافظاً على هيكليته في األسرة والمجتمع، وإن كان االلتزام بها 

نسبياً ومتفاوتاً بشدته من مجتمع آلخر، إال أنها ظلت متماسكة مما جعل 

 . الهوية الذاتية للفرد متماسكة كامتداد لقيم األسرة 

א א א א  :א

تعد األسرة السليمة المؤسسة المكملة لنسيج البناء التحتي ألي مجتمع 

من المجتمعات لذا فإن التعرف على األبعاد األساسية السائدة داخل األسرة 

يعطينا مؤشرات واضحة نحو أساليب اكتساب القيم والعادات والمحافظة على 

، لينساب بشكل طبيعي بعيداً عن المعتقد الديني وانتقاله من اآلباء إلى األبناء

القسرية، وأنماط الضغط في التربية الكتساب هذا المكون األساسي، فاألسرة 

المتمثلة في األبوين هي المسؤولة عن بث روح المسؤولية واحترام القيم، 

وتعويد األبناء على احترام األنظمة االجتماعية ومعايير السلوك فضالً عن 

خرين واستمرارية التواصل ونبذ السلوكيات الخاطئة المحافظة على حقوق اآل

لدى أبنائها مثل التعصب الذي يعده البعض اتجاهاً نفسياً جامداً ومشحوناً 



 ٤٦

وانفعالياً، وكذلك ظواهر أخرى تعد محرمة دينياً، أو التقرب منها يعد عدواناً 

لى على حقوق الغير، فمن أجل ذلك ينبغي التعامل مع أسس القيم المرغوبة ع

أنها سلوكيات صحيحة، والتعامل معها بثبات لتترسخ قواعد هذا النظام، وهذا 

يتطلب من الكبار الذين يتعاملون مع النشء أن يكونوا القدوة والمثال في هذا 

الشأن فعالقة الوالدين أحدهما باآلخر لها األهمية الكبرى في نسق اكتساب 

بناء تربية نفسية سليمة خالية من القيم من خالل التربية، وتوافقهما يحقق لأل

العقد والمشكالت التي ال تبدو واضحة للعيان آنياً، وإنما تظهر نتائجها بشكل 

واضح مستقبالً، فإشباع حاجات األبناء من قبل األبوين يخفف إلى حد ما من 

درجات التناقض في التربية، فضالً عن تحقيق التماسك األسري واستقراره؛ 

 يسود جو العالقات الخالي من التشاحن والخالفات، خاصة حيث باإلمكان أن

بين األبوين، فزيادة التناحر والصراع بينهما ينعكس تماماً على النشء مباشرةً 

ويترك آثاراً نفسية مؤلمة، ويصيب النشء باختالل في التوازن االنفعالي 

والنفسي، ويهدد أمن النشء وسالمة حاجاته لالنتماء عندما يشهد هذا 

الصراع، ويسمع ألفاظاً قاسية ال يستطيع أن يهرب من آثارها النفسية، فقد 

تؤدي هذه العالقات بين الوالدين إلى أنماط من السلوك المضطرب لدى 

: رمضان ( النشء كالغيرة واألنانية والخوف وعدم االتزان االنفعالي 

٩٧، ١٩٩٢(. 

ن مفاهيم تختص أما القيم التي تعلمها األسرة ألبنائها فهي عبارة ع

باتجاهات وغايات تسعى إليها، كاتجاهات وغايات جديرة بالرغبة، وتعد القيم 

بمثابة المعيار المثالي لسلوك الفرد، ذلك المعيار الذي يوجه تصرفات الفرد 

وأحكامه وميوله ورغباته واهتماماته المختلفة، والذي على ضوءه يرجح أحد 

 الذي يصدر عنه وسيلة يحقق بها بدائل السلوك، وأن الفعل أو السلوك

توجهاته القيمية في الحياة، لذا تعد األسرة من أهم المؤسسات االجتماعية في 



 ٤٧

اكتساب األبناء لقيمهم، فهي التي تحدد ألبنائها ما ينبغي أن يكون في ظل 

المعايير السائدة ومن القيم التي تكسبها األسر المسلمة ألبنائها السلوكيات 

متعلقة باألخالق والدين والتعامل مع اآلخرين وآداب المجالسة االجتماعية ال

ألخيك عليك مثل الذي لك : (والوفاء واإلخالص، فقد قال أمير المؤمنين علي

، فالدين إذاً نسق قيمي، ذو )من النت كلمته وجبت محبته: (وقال أيضا) عليه

القيم الدينية نسب متفاوتة ومتباينة نسبياً، فاألشخاص الذين تتميز تربيتهم ب

.. وتتسم سلوكياتهم بسمات مثل الطاعة، األمانة، التسامح، التعاون، الوفاء

الخ، وعلى العكس تماماً فيما يتعلق باألشخاص األقل تديناً أو تتم تربيتهم 

بسمات أخرى ليست دينية بحتة، فإن القيم السائدة لديهم تكون عادة القيم 

. ولى بفروق نسبية، من حيث الدرجةالوسيلية الخاصة، فهي تختلف عن األ

فالتربية في المجتمع اإلسالمي بنوعيها؛ التربية القائمة على القيم الدينية، 

والتربية القائمة على القيم الدينية المتسامحة، فإنها تكاد تتشابه في معظمها، 

حتى كادت المسحة أو السمة العامة للسلوك الشخصي ألفراده المتشددين أو 

داً على القيم تختلف في الدرجة، ولكن في النتائج تتغلب القيم الدينية األقل تشد

اإلسالمية في قوة التماسك والترابط األسري واالجتماعي، فهي األكثر ثباتاً    

 .)٦١، ١٩٩١: الرشدان ( 

ومن وجهة نظري أن غرس اإليمان الحقيقي في نفوس الناشئة ،  

 له ،وحبه والخضوع له ، والخوف منه ، واإليمان المطلق باهللا بصفاته الثابتة

وااللتجاء إليه في كل أمر هو السعادة لألبناء واألسرة، خاصة إذا أثبتت 

العقيدة بالطرق التربوية السليمة ، التي تقوم على العاطفة والعقل والعلم 

والحكمة حتى يكون اإليمان هو مصدر السلوك وموجه اإلنسان في الحياة ، 

 عليه وسلم يعلمنا التدرج في تربية األوالد ، فيقول فيما والرسول صلى اهللا

ثم أمرهم . افتحوا على صبيانكم أول كلمة بال إله إال اهللا : رواه ابن عباس 



 ٤٨

بالصالة في السابعة ، ثم تأديبهم على حب النبي وآل بيته وتالوة القرآن ، 

هم بامتثال وتعريفهم بالحالل والحرام ممارسة أمامهم ، تلقيناً وتوجيهاً ل

األوامر واجتناب النواهي ، ووعظاً بتوصيلهم إلى بعض األمور ، فاألسرة 

هي البيئة األولى ، التي يتعلم فيها الطفل ، فإذا الطفل ، وجد األبوان 

الصالحان اللذان يرعيان ويوجهان ويحسنان التربية ، نشأ األطفال نافعين 

ألنفسهم وأهليهم من عقاب اهللا ألنفسهم ، وألمتهم ، ومطيعين لربهم ، منجين 

 .وسخطه 

א א א א א  :א

א– :א
ترتبط نظرية الصراع كنظرية اجتماعية باسم عالم االجتماع األلماني  

أما أهم األنصار المعاصرين لنظرية الصراع فهم مجموعة " كارل ماركس "

ويعد هؤالء . لماء األمريكيين واأللمان الذين يعرفون باليساريين الجدد من الع

العلماء من أبرز نقاد النظرية الوظيفية التي ظهرت كرد فعل لنظرية الصراع 

وغني عن البيان أن علم االجتماع يحوي بداخله منذ نشأته أو إعادة والدته 

ا كانت الوظيفية قد ، وإذ" الصراع والوظيفية " في الغرب كال النظريتين 

سيطرت على الفكر االجتماعي بالواليات المتحدة األمريكية وأوربا خالل 

الخمسين سنة األخيرة ، أنها كانت رد فعل للفكر الصراعي ، وفي ذات 

ت ، . د : العيسوي (الوقت محاولة لطرح بديل نظري أكثر قبوالً وتقديراً 

 : ي ولعل أهم دعائم نظرية الصراع ما يل) . ٣٠٥

إن اإلنسان خير بطبعه ، ولكن الظروف االجتماعية السيئة هي التي  -١

 . تجعل منه شريراً 

 . المجتمعات اإلنسانية وحدة كلية ال تتجزأ  -٢

 . الهدف األساسي للنظرية هو تغيير المجتمع تغييراً كلياً  -٣



 ٤٩

 . الجماهير هي التي تصنع التاريخ  -٤

 . اة وهو دائماً يسير إلى األفضل التغير هو قانون الحي -٥

، " االغتراب " هي " ماركس " إن نقطة البدء في شرح الجريمة عند 

لوصف ونقد الظروف " االغتراب " مفهوم " كارل ماركس " وقد استخدم 

االجتماعية التي يعيش في ظلها اإلنسان، تلك الظروف التي أفقدته القدرة على 

تالي إلى شئ سلبي يخضع لعوامل خارجية ال المبادرة الفعالة، وحولته بال

باالغتراب " و" باالغتراب الشخصي " يستطيع التحكم فيها ، ومن ثم يشعر 

هذا المفهوم وجعله عامالً " ماركس " عن اآلخرين إذن لقد دعم " االجتماعي 

حتمياً يغرب اإلنسان عن الطبيعة ، ويغرب اإلنسان عن ذاته ، وعن وظيفته 

وعن نشاط حياته ويغرب النوع اإلنساني برمته عن جوهر وجوده اإليجابية ، 

بين ثالثة مستويات لالغتراب هي االغتراب أو " ماركس " هذا وقد ميز 

االنحراف االجتماعي، واالغتراب النظامي واالغتراب عن الجنس البشري ، 

بين تلك المستويات الثالثة ، وجعلها في حد ذاتها مستويات " ماركس " ميز 

 ما هو إال اغتراب بسبب انفصاله – في نظره –النحراف ، ألن االنحراف ل

عن نموذج المجتمع الشيوعي الذي يتميز بالقوة والحرية والخلق ، وبسبب 

اتصاله بالنموذج الرأسمالي المدمر لإلنساني ولجميع قدراته واستعداداته 

برز من ساء وإن التعقيب األ. والعمليات االجتماعية التي يتحرك في إطارها

 في تفسير السلوك االنحرافي على أساس –على المدخل االغترابي الماركسي 

 –ونشاط اإلنسان في المجتمع الرأسمالي / الصراع الطبقي، وتنظيم العمل 

يمكن في اإلحصاءات الواقعية فضالً عن التصور النظري وجميع ذلك يثبت 

ظام اقتصادي ومع كل أن االنحراف والسلوك اإلجرامي يتالزمان مع كل ن

أسلوب من أساليب اإلنتاج، ومع كل تنظيم سياسي وفق ظروفه ومعطياته 

ومساره الثقافي واالجتماعي، وبذلك فدعوى الماركسية بأن التحوالت الجذرية 



 ٥٠

عن الرأسمالية ستؤدي إلى سيادة النظام واحترام معاييره بشكل جماعي 

ب الكحول واإلدمان، هي صارم ، وإبعاد جرائم العنف والدعارة ، وشر

دعوى نظرية أيدولوجية ال تسندها مصداقية واقعية ولقد نتج عن محاوالت 

تطبيق النموذج الماركسي في بالد كثيرة غير غربية كثير من المشكالت 

 ). ١١١، ١٩٩٥: رشوان ( كالسلب والنهب واإلدمان والدعارة 

يعودا مرتبطين إن الذي تشهد به الوقائع أن االنحراف والجريمة لم  

بالمجتمع الرأسمالي كما تدعى الماركسية ، بل هما أيضاً من سمات المجتمع 

االشتراكي الشيوعي كذلك ، مما يؤكد أن ظواهر اإلجرام والسلوك االنحرافي 

إنما تتصل بعوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية متداخلة في أي مجتمع 

 االهتمام بها في الدراسة بصرف النظر عن هويته األيدلوجية ، واألولى

ومحاولة عالجها انطالقاً من الوضعية الخاصة بكل مجتمع جزئي ومن 

اليساريين الجدد أيضاً ذلك العدد من النقاد االجتماعيين في أوربا وأمريكا 

حول االغتراب على وجه الخصوص داخل " ماركس " الذين اهتموا بكتابات 

اللذان " هيربرت ماركيز " و"  فروم أيريك" المجتمع الرأسمالي ومن بينهم 

 ترويج التصور الماركسي عن – خالل الثالثينات من هذا القرن –حاوال 

 ) .  ٢١٤، ١٩٨٥: رمضان (االغتراب مع النقد والتعديل  

وهناك اتهام محدد للمدرسة السسيولوجية األمريكية يطرحه بعض  

حوى هذا االتهام أن أنصار اليسار الجدد في علم االجتماع األمريكي ، وف

النماذج التحليلية والنظريات التفسيرية  المعروفة مثل الوظيفية ، والتفاعلية 

الرمزية والتبادلية قد باتت بعيدة عن الواقع األمريكي وأزماته وصراعاته ، 

وأن هذه النماذج والنظريات صارت أدوات للقهر االجتماعي ، ومن ثم فإن 

ولعل . أو اليساري في علم االجتماع يدينونها  " الراديكالي" أنصار االتجاه 

أوضح مثال على ذلك ما جاء على لسان المتحدث الرسمي عن اليسار الجديد 
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عندما ألقى بيانه في –في قوله " مارتن نيكوالس " في علم االجتماع ، وهو 

بوسطن " بمدينة ) م ١٩٦٨( اجتماع المؤثر األمريكي لعلم االجتماع عام 

وزير الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية "  بأن –"  ماساشوستس"بوالية "

وفي ضوء " بأمريكا وزير مغلوط وحقيقته انه وزير للمرضى والدعاية والفقر

الرؤية السسيولوجية لليسار الجديد تكون نقطة البداية في فهم السلوك 

 أو اإلجرامي عي األنظمة االجتماعية واالقتصادي والثقافية والسياسية ،

. النظام االجتماعي العام ، وليس الفرد أو من يخالطه من رفاق أو أصدقاء 

في مجال السلوك " تشارلز رأيت ملز " ولعل من أبرز اإلسهامات التي قدمها 

األيدولوجيا المهنية وأخصائي األمراض : " االنحرافي هو كتابه المعنون 

: حمد (لقيم االجتماعية والذي هاجم فيه دراسات االنحراف عن ا" االجتماعي 

٨٢، ١٩٨٥ ( 

عمل ال يؤدي إلى تمزيق " لويس كوسر " كما وأن الصراع عند  

المجتمع ، بل قد يكون بمثابة صمام أمن لتحقيق التوازن واالستقرار ، وبدون 

أيضا أن " كوسر" ويقرر . الصراع يسود الركود ويقل التقدم التكنولوجي

جتماعي تتمع ببناءات اجتماعية مستقرة صراع ا" المجتمعات التي يسودها 

فمفهوم الصراع االجتماعي يعتبر مفهوماً في " كوسر " ويشير . ومتكاملة

غاية األهمية لفهم العديد من المجاالت الرئيسية في العالقات االجتماعية 

وليس من شك في أن السلوك اإلجرامي هو أحد أشكال العالقات االجتماعي 

ومن أهم مالمح تفكير . لمجني عليه من جهة أخرى بين الجاني من جهة وا

اليساريين الجدد أنهم يتحدثون عن الحرية بينما لم تهتم الوظيفية بالحرية أو 

بالمساواة ، بل حصرت ذاتها في إطار النظام والتوازن االجتماعي ، كما 

وأنهم يتميزون برغبة في االستعانة بكل الوسائل التي تمكنهم من تحقيق 

، وبالتالي فهم يهتمون بالتغير االجتماعي أكثر من االهتمام بالنظام هدفهم 
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االجتماعي ، كما ال يهتمون بتحقيق النظام إذا شعروا أن اإلخالل به يمكن أن 

يبرز بواسطة قيم عليا أهم منه، ولقد كان اليسار يتجه النقد الحاسم ، ووجوب 

تتسم بوعي اقتصادي مجتمع إقامة مجتمع مضاد وفق نظرية اجتماعية خاصة 

أما في دراسة االنحراف فإن النظرية االجتماعية . واهتمام بالقيم التطبيقية 

 : النقدية كما يمثلها اليساريون الجدد تتميز بثالثة مالمح أساسية هي 

إن عالم االجتماعي ال يطلب منه تغيير الطريقة التي يعمل بها بل يمتد  -١

 ينظر دوره على ضرورة القيام إلى الطريقة التي يعيش بها وأن

بصياغة إيجابية لمجتمعات جديدة، أو ينطوي دوره على ضرورة القيام 

بصياغة إيجابية لمجتمعات جديدة، أو وضع نماذج لمجتمعات مستقبلية 

 .يعيش اإلنسان فيها على نحو أفضل مما هو عليه اآلن

المحيط إن هذه االتجاه يستجيب للمشكالت العامة التي توجد في  -٢

االجتماعي ، ومع االستعداد القتراح الحلول التي تنطلق من قاعدة 

أساسية هي النقد ، واستكشاف الطريقة التي تبلورت بها مظاهر الفساد 

 . الموجودة بواسطة الصفوة التي أحدثها في النظام القائم 

تحقق التركيز من أجل توفر مجموعة من االعتبارات في برنامج علم  -٣

ماع النقدي بعد أن أصبحت الحاجة ماسة إلى خبرة عملية جديدة االجت

تخدم الباحث ذاته ، وعمق الوعي الذاتي لعالم االجتماع ، وإنتاج 

كميات صادقة وثابتة من المعلومات العلمية التي تتصل بالواقع 

االجتماعي ، واالنفتاح على المعلومات المعادية وإجراء التحليل على 

  . شتى المستويات 

وهكذا يبرز تأكيد اتجاه اليسار الجديد في مجال علم االجتماع وبخاصة 

في مجال دراسة االنحراف ، على ضرورة اعتماد منهج جديد وأسلوب جديد 

. ليدرس بواسطة مشكالت المجتمع الواقعي وانحرافاته من منظور جديد 
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ة ، حيث ويعتبر هذا الموقف إدراكاً متقدماً ألزمة الغرب وعلومه االجتماعي

أكدوا على تهديدات الثورة التكنولوجية للمجتمع ، وخطورة حل مشكالته 

بالعلم الصناعي ، فشل المناهج القائمة في دراسة المسائل االجتماعية 

واألخالقية ، وكان توجههم إلى اختيار قيم جديدة واقعية مستنبطة من الواقع 

ون أكثر مالءمة لحججه االجتماعي الذاتي لكل مجتمع بصفته الجزئية حتى تك

واستعداداته وإنما يعبر عن ثقل التوجه الغربي في فكرهم وآرائهم ، حيث إنه 

بعد تأكد فشل العالج الوظيفي والصراع للمشكالت االجتماعية ، ومنها 

 يتعين البحث عن قيم ومنظومات ثقافية أكثر شموالً –االنحراف واإلجرام 

 ). ٣٣٢ت ، . يسوي ، د الع(وأوسع نطاقاً وذات مستوى عالي 

ومن وجهة نظري أنه يمكن االستفادة من مثل هذه النظرية في دراسة القيم 

وذلك ألن الصراع في حد ذاته خاصة الصراع السلبي كما أوضحه كوزر 

يؤثر في تماسك الجماعة وفي نفس الوقت بأن الجماعات المتصارعة تنحدر 

 .مستويات القيم فيها 

א− :א
يمكن القول منذ البداية النظرية الوظيفية في علم االجتماع بصفة عامة،  

في مجال الجريمة واالنحراف بوجه خاص نظرية ذات سيادة ، وذلك لما 

" التبادلية " تمثله من مكانة بين نظريات علم االجتماع المختلفة مثل 

فة خاصة ، وأيضاً في موقفها من نظرية الصراع بص"التفاعلية الرمزية "و

، وعالما "أميل دور كايم " ومن أشهر رواد الوظيفية عالم االجتماع الفرنسي 

راد كليف بروان ، ومالينوفسكي ، أما قائمة " األنثربولوجيا البريطانيان 

تالكوت : الوظيفيين المعاصرين من العلماء األمريكيين فتضم كال من 

ومن أهم " دوبن ليمرت وأ" كليفورد شو" و" روبرت ميرتون " و" بارسونز 

اإلسهامات التي قدمها الوظيفيون في تفسير الجريمة والسلوك االنحرافي 
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" من خالل أشهر مؤلفاته " أميل دور كايم" ، والذي قدمه "الالمعيارية " مفهوم 

تقسيم العمل االجتماعي والذي نال به درجة دكتوراه الدولة من جامعة 

دراسة :"االنتحار" اً مؤلفه الذائع الصيت أيض) م١٨٩٣(السوربون بفرنسا عام 

في مقدمة " مارشال كلينارد " ولتقدير مفهوم الالمعيارية يقول " اجتماعية 

إن الالمعيارية " الألمعيارية والسلوك االنحرافي " الكتاب الذي حرره بعنوان 

كمتغير سسيولوجي قدمت تفسيراً لالنحرافي في إطار البناء االجتماعي 

الجتماعي العام ، ومن ثم كان لها تأثير بالغ على نظرية االجتماعية والنظام ا

في دفاعه عن األهمية النظرية لالمعيارية إلى " كلينارد " المعاصرة ، ويذهب 

والالمعيارية عند   " إنها صارت أو بلغت حد النظرية في ذاتها : " حد قول 

حالة من انعدام حالة من االضطراب تصيب النظام ، أو " هي " دور كايم"

االنتظام أو التسيب تنجم عن أزمات اقتصادية أو كوارث أسرية ، في نفس 

الوقت الذي تؤدي فيه إلى االنحراف ، وذلك هو المعنى الذي قصد إليه قي 

 ) . ٧٦، ١٤١٠: آل سعود " (تقسيم العمل االجتماعي "دراسته عن 

والذي يقدم " تون روبرت مير" واإلسهام الثاني للوظيفية يأتي على يد  

من خالله تصوره لالمعيارية على أساس أنها تعبر عن إنهيار القيم وذلك 

حينما يحصل انفصال تام بينها وبين قدرة أعضاء الجماعة على االنسجام 

االنحراف ، بأنه " ميرتون "والتقبل لما توجيه المعايير الثقافية وهكذا يفسر 

ط والوفاق بين األهداف والغايات ظاهرة من ظواهر االنفصال وعدم التراب

الثقافية التي يحددها المجتمع ، وبين الوسائل التي يقرها ذلك المجتمع لتحيقي 

أما اإلسهام الثالث الذي قدمته الوظيفية في إطار تفسيرها . تلك الغايات 

" ، والذي قدمه " النسق االجتماعي" للجريمة والسلوك االنحرافي فهو مفهوم 

في " بارسونز"وقد تناول " النسق االجتماعي "  مؤلفه الشهير في" بارسونز 

نظرية النسق االجتماعي بحث االمتثال واالنحراف ، مؤكداً أن االنحراف هو 
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حدوث اضطراب في توازن نسق التفاعل المستقر من خالل حدوث تغير في 

بناء دوافع الفعل االجتماعي لدى أعضاء النسق ، سواء بفعل كبت حاجات 

 القادرين على إشباعها ، أو تحول اهتمام البعض إلى غاية ثقافية أخرى ، غير

أو نبذ نموذج التوجيه القيمي والهدف المتصل لدى اآلخرين ومحاولة استبدال 

إلى ثمانية نماذج " بارسونز " نموذج قيمي آخر به ومن هنا نوصل 

 : لالنحراف هي 

متثالي هو السائد بشكل وهي تظهر عندما يكون العنصر اال: السيطرة  -١

 .ال يمكن فعل شئ غير المطلوب 

وهو يشير إلى وجود العنصر االمتثالي ولكنه يتميز بانعدام : اإلذعان  -٢

 . فاعلية التوجيه ، أي تفهم الفاعل واقتناعه بما يفعله 

وهي توجيه انحرافي يكون المكون االغترابي هو السائد : العدوانية  -٣

 . فيه

وهو توجيه يتميز بغلبة المكون االغترابي ما عدا : عال القهري االنف -٤

 . الميل إلى العدوان ، ولهذا فإن حالته المتطرفة تتمثل في االنعزالية 

وهو توجيه انحرافي ينبثق لالرتباط بين : الفرض القهري للمعيار  -٥

التوجه االمتثالي والفاعلية ، في نفس الوقت الذي يكون النموذج 

 . اري فيه هو الذي يحتل المركز األول في الصراع المعي

وهو الحاجة عند التوجيه االمتثالي ولكن مع : التعلق الكمالي بالطقوس  -٦

 . انعدام الفاعلية تجاه المعيار 

، وتحدث عندما يكون المكون االغترابي هو السائد ، ويكن : المراوغة  -٧

انين ويتعدى عليه اللشيء نموذجه فاعالً وهو يدفعه للسخرية من القو

 . إال ألنها قوانين 



 ٥٦

وهي تشير إلى ارتباط المكون االغترابي بالنموذج غير : االنسحاب  -٨

الفاعلي، وتتمثل في تحاشي المواقف التي تعرض صاحبها لتوقعات 

 . وجزاءات معينة 

من خالل هذا التصنيف العالقة بين التوجيهات " بارسونز " ولقد بين 

 : وغير الفاعلية والعالقة االغترابية االمتثالية ، مؤكداً على ما يلي الفاعلية 

 . إن العالقة بين السلوك والثقافة والمجتمع عالقة وظيفية وثيقة  -١

إن الميل للسلوك المنحرف، أو االلتزام بالضوابط االجتماعية مسألة  -٢

 االجتماعية يتعلمها الفرد كميول مكتسبة من خالل بدايات عملية التنشئة

في مرحلة الطفولة المبكرة واستمرار أطوار دورة حياة اإلنسان 

 . الدنيوية

إن الميل لالنحراف في المراحل األولى من عمر الفرد ليس مسألة  -٣

 . عشوائية ولكنه أمر مقصود ومحدد بنائياً 

يتأثر ميل الفرد لالنحراف بالفرص الموضوعية التي يتيحها النسق  -٤

 . عي االجتما

إن كل نسق اجتماعي يملك مجموعة كبيرة غير مخططة من اآلليات  -٥

 . والضوابط الخاصة بمواجهة الميول االنحرافية 

تمثل الميول االنحرافية التي ال يتم التحكم فيها بواسطة آليات الضبط  -٦

: الساعاتي( االجتماعي مصدراً للتغيير في بناء النسق االجتماعي 

١١٢، ١٩٨٣ . ( 

فاالنحراف في نظره يعتبر نتيجة لصورة الضبط " أدوين ليمرت : أما 

االجتماعي ، استناداً إلى دراسة معدالت الجريمة المتفاوتة بين المدن 

األمريكية ، والمرتبط باالختالف أو التباين في وسائل الشرطة المتاحة وفي 

بر مستقالُ يعت" فالضبط االجتماعي " نسبة رجال الشرطة إلى الشغب وبذلك 
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أكثر منه متغيراً معتمداً ، أو رد فعل مجتمعي تبادلي تجاه االنحراف ، أي أن 

نموذجاً " ليمرت " السلوك اإلجرامي وظيفة للضبط االجتماعي ، كما يطرح 

" في تفسير االنحراف ، والمعروف باسم " روبرت ميرتون" بديالً لنموذج 

" على نموذجه البديل مسمى " رت ليم" ، ويطلق "منظومة الوسائل والغايات 

وتؤكد هذه النظرية على استغالل الفرص في المواقف " نظرية انتهاز الفرص 

وذلك هو اإلسهام الرابع من جانب الوظيفية في " بصراع القيم " التي تتميز 

تفسير الجريمة والسلوك االنحرافي وتعقيباً على نظرية الوظيفية يمكن القول 

 أو األساسية –لوظيفية هو أ، كافة البناءات االجتماعية عن جوهر النظرية ا

 تسهم في تكامل النسق الذي يعمل من خالله وفي تكيفه –منها على األقل 

واندماجه ، كما تأخذ الوظيفية بمبدأ اإلجماع على القيم والتوازن المحرك 

للمجتمع كنسق عام ، أو ألي من وحداته كنسق متكامل مع النسق العام من 

نب ومستقل من جانب آخر ، وأخيراً تأخذ الوظيفية أيضاً بتعددية العوامل جا

واألسباب التفسيرية ومن جانب آخر تستعين الوظيفية في تفسير الواقع 

وعناصره والعالقات الكامنة بينها بمجموعة من المتغيرات والمفاهيم التحليلية 

غير أنه " جتماعي النسق اال" ، ومفهوم "المجتمع " والتي من أهمها مفهوم 

تؤخذ على النماذج التفسيرية الوظيفية أنه أنها تقوم بتعريف مفاهيمها السياسية 

بصورة غامضة وغير دقيقة ، وعدم قابليتها للتحقيق األمبربقي ، وال تعنى 

الوظيفي التقليدية إطالقاً بقضية السببية ، وكان همها األول هو تفسير اآلثار 

 الوظيفية أيضاً اعتقادها بأن كافة النظم والمؤسسات والنتائج كما يؤخذ على

االجتماعية ذات طابع إيجابي مع ميلها إلى فهم النظم القائمة على أنها 

 ). ١١٥، ١٩٨٥: حمد (ضرورية والزمة وفشلها التغير االجتماعي ودراسته 

أما الموقف التوفيقي بين نظريتي الصراع والوظيفية فالجدير بالذكر أن 

وذج ثنائي في علم االجتماع قد دفع ببعض المفكرين ، إلى  الدعوة وجود نم
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لحل هذا الصراع النظري لتحقيق أكبر قدر من االكتمال النظري لعلم 

االجتماع المعاصر، ولكن ال زالت هناك بعض أوجه الخالف والتي يمكن 

 : تلخيصها فيما يلي

ار مقررة سلفاُ بينما إن الوظيفيين يرون أن األفراد في المجتمع لهم أدو -١

 . يرى الصراعيون أن األفراد يشكلون المجتمع ويجدون وجهته 

يرى الوظيفيون أن عناصر المجتمع تكون نسيجاً واحداً واي تغير  -٢

جزئي يؤثر في بناء المجتمع بينما يرى الصراعيون أن التغيير هو 

 . قانون الحياة ، وأنه دائماً إلى األفضل 

 : م الوظيفية على العناصر التالية وهكذا تقوم دعائ

 . الكلية للنسق العام أو النسق الفرعي  -

 . التوازن المتحرك  -

 . اإلجماع على القيم  -

 . التأثيرات المتبادلة والمساندة  -

التوفيق " فإن دان برج " وقد حاول بعض علماء االجتماع من أمثال 

الكلية وأيضاً تعددية العوامل الوظيفية والصراع ، حيث قام بقبول مبدأ 

واألسباب المؤثرة وتبادل التأثير في النظرية الوظيفية ولم يقبل هذا العالم مبدأ 

اإلجماع على القيم ألنه يحجب رؤية الصراع ويخفيه ، كما لم يقبل التوازن 

المتحرك على علته ألن التحرك ألن التحرك تلقائي وأي خلل يتالءم ويلتئم 

ا أكد وجود مصادر أخرى للتغير مثل التناقضات الداخلية تلقائياً ، كم

ويرفض من النظرية الصراعية مبدأ أن . والصراعات بين عناصر النسق 

العلمية الجدلية هي المصدر الرئيسي للتغير ألن هناك مصادر أخرى كالتباين 

والتكيف ، ولم يقبل من الصراعية النظرة الثنائية إلى الواقع االجتماعي ألن 



 ٥٩

الواقع االجتماعي يشتمل على تعددية ، وقبل من الصراعية مبدأ أن البناء 

 ). ١٦١، ١٩٩٥: رشوان ( االجتماعي مصدر حيوي للتغير من داخل النسق 

 : أما مجاالت االلتقاء بين النظريتين فتتجلي فيما يلي 

 . النظرة الكلية للمجتمع  •

قد يولد الصراع ، وإذا كان إذا كان االتفاق يؤدي إلى االستقرار فإنه  •

 . الصراع مصدراً لعدم التكامل ، فإنه قد يكون وظيفياً ويحقق التكامل 

 . كال النظريتين تنظران للتغير االجتماعي نظرة تطورية  •

التوازن عنصر أساي في النظريتين ، فالتآلف بين الفكرة ونقيضها في  •

 . الصراعية ما هو إال توازن 

لم يتعرض صراحة ومباشرة لتفسر السلوك "  دان برج فان" ورغم أن 

 تطبيق - استنتاجاً–اإلجرامي في ظل محاولته التوفيقية ، إال أننا يمكن 

المبادئ التي لقيت قبوالً عنده ، تلك التي كانت له تحفظات عليها ، سواء على 

 : الوظيفية أو الصراعية وعليه يمكن القول 

رجع إلى سبب واحد أو عامل محدد ، وإنما إن السلوك اإلجرامي ال ي -١

 . هو نتيجة لمجموعة متفاعلة من األسباب والعوامل 

إن السلوك اإلجرامي هو كذلك من وجهة نظر إجماع معين ، وهو  -٢

اإلجماع الخارجي ، حيث ال يرى المجرمون سلوكهم كما يراه المجتمع 

 . الخارجي 

فياً ، ويؤدي إلى تغيرات أو إن السلوك اإلجرامي قد ال يكون وظي -٣

 . تعديالت في البناء االجتماعي ونسق القيم 

إن السلوك اإلجرامي توجه له عوامله وظروفه االجتماعية ، وال  -٤

 . يقتصر على طبقة دون غيرها 

ومن الجدير بالذكر أن البعد الديني هو الفرض الغائب حتى في 
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 –وك اإلجرامي ، وربما يرجع ذلك المحاوالت التوفيقية لألطر التفسيرية للسل

 إلى إغالق باب الفكر منذ بداية محاوالت التوفيق عن  –في أحسن األحوال 

رؤى أخرى قد تفيد وتثري الفكر والسياسة والعمل في تحليل وتفسير السلوك 

 ) ٧٧ ، ١٩٨١: عارف (اإلجرامي 

 ذات – هي قوة فطرية موروثة – في مفهوم القائلين بها –أما الغريزة  

طبيعة نفسية بيولوجية ، تدفع اإلنسان إلى أن يسلك أو ينزع إلى السلوك 

معين تبعا لمثيرات معينة وهذه الغرائز الفطرية تعمل على تحقيق أهداف أو 

وهي من . أغراض معينة هي في جملتها حفظ لحياة الفرد واستمرار لبقائه 

األول الذي يرتكز  تعتبر األساس – وفي رأي القائلين بها –ناحية أخرى 

عليه السلوك البشري ، والذي يحدده من حيث هو سلوك كتوافق أو ال متوافق 

وعلى ذلك فالغرائز تدخل تحت باب الوراثة التي تعتبر من العوامل الهامة 

كما إن كل إنسان يولد وهو مزود بتلك المجموعة من . مقررات الشخصية 

يما بينهم من حيث شده تلك النزعات الغريزية ، أن األفراد يختلفون ف

النزعات ـ فهي تشتد عند البعض حتى لتدفعهم إلى سلوك يتعارض مع 

مقتضيات القانون وأوضاع الجماعة األخالقية والحضارية ، ومن ثم يقع ما 

ويقول أصحاب هذا . يسمى بالجناح عند الصغار أو الجريمة عند الكبار 

 والعنف في النزعات إنه ليس من الضروري أن تكون الشدة: الرأي 

 على أية حال –الغريزية هي السبب دائماً في علية كل سلوك إجرامي ولكنها 

 عامل رئيسي قائم بذاته في تسبيب السلوك المنحرف أو المضاد –في رأيهم 

 . للمجتمع، وإن لم يحدث ذك في كل حالة من حاالته 

حوالي وقد بين سيريل بيرت من بحوثه على األحداث الجانحين أن  

من حاالت السلوك المضاد للمجتمع عند األحداث ترجع في أصلها إلى % ١٢

ومن أمثلة الغرائز التي تتخذ أساساً لتفسير السلوك . حدة نزعاتهم الغريزية 
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 غريزة الجوع والمقاتلة ، والهرب ، والغريزة الجنسية وغير –اإلجرامي 

نسان عنده ما يسمى والذي يعنينا أن نوضحه هو أن اإل. ذلك من الغرائز 

 : بالدوافع أو الحاجات وهي على نوعين 

الدوافع أو الحاجات العضوية الداخلية ، كالحاجة إلى الطعام : النوع األول 

والماء واإلشباع الحسي والجنسي وكالحاجة إلى اإلخراج وتجنب الضرر 

عينا وهذه كلها حاجات فسيولوجية تدفع الكائن إلى أن يسلك سلوكا م. واأللم 

 . حتى يتخفف من التوتر الناشئ عن هذه الحاجات 

هو حاجات نفسية واجتماعية ، وهي عبارة عن العمليات : والنوع الثاني 

: آل سعود (العقلية والعاطفية ، واألنواع المختلفة من السلوك واالتجاهات 

٧٦ ، ١٤١٠ . ( 

وعلى هذا األساس فنحن يصدد نوعين من الحاجات أحدهما يتعلق  

بإشباع حاجات الجسد وثانيهما يتعلق بتوفير الشعور باألمن والطمأنينة 

وال شك أن حاجات الجسد هي حاجات بيولوجية فسيولوجية موجودة . النفسية

عند كل فرد منا وإن اختلفت قوتها من فرد آلخر تبعا لتكوينه البدني 

هدف إلى أما الدوافع أو الحاجات النفسية التي ت. الموروث والمكتسب معا 

تحقيق الشعور باألمن فهي دوافع مرنة يمكن أن تتغير وأن يحل بعضها محل 

اآلخر، ألنها تخضع لعمليات التعلم التي نمر بها في مراحل نمونا ، كما 

تخضع للتجارب والخبرات المختلفة ، ومن ناحية أخرى تخضع لألوضاع 

 على – الدوافع الحضارية التي تحدد شكل الدافع والسلوك الناتج عنه فكأن

خالف ما يقول أصحاب نظرية الغرائز ليست قائمة بذاتها وذات خصائص 

ثابتة ولها أهداف معينة وعلى قدر شدتها يتحدد يتقرر سلوكنا أو العلة البعض 

منه وإنما هي دوافع أو حاجات سواء كانت موروثة أو مكتسبة وسواء كانت 

 إزالة التوتر وإبعاد األلم وهي جسمية أو نفسية، فإنها ال تهدف إلى أكثر من
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في الوقت نفسه تخضع لعمليات التدريب والتعلم من ناحية ولصنوف الحرمان 

التي يعانيها اإلنسان في حياته من ناحية أخرى وعلى ذلك فشدة الدوافع أو 

زيادته ليست هي العلة في تفسير بعض السلوك المنحرف ، وإنما تمكن في 

علم في مراحل النمو المختلفة والشعور بالحرمان الحرمان وفساد عمليات الت

ينتج عن وجود عائق يحول دون إشباع دوافع الفرد وحاجاته ، كما يتضمن 

في الوقت نفسة تهديداً للشخصية وتقليال لقيمة الفرد وإخالال بشعور األمن 

عنده ولكن ازداد الشعور بالحرمان كلما تعرضت ذات الفرد إلى االضطراب، 

فسه بمشاعر القلق والتوتر وبخاصة إذا كان اإلنسان حدثا صغيراً وامتألت ن

لم يتدرب بعد على تحمل قدر كاف من الحرمان هذا باإلضافة إلى اختالل 

العالقات اإلنسانية بين الحدث وذويه ذلك االختالل الذي يتولد بدوره عن 

 ). ١٤٥، ٢٠٠٠: دسوقي( أنواع مختلفة من الحرمان واإلحباط 

ر انه ال يوجد كيان اجتماعي خلل من قوام يعكس بنيته ويرى عم 

الداخلية ويقوم بنشاطه ويبرهن على رصانته وقوته في الحياة االجتماعية 

ويتألف هذا القوام من ستة فقرات متداخلة ومترابطة ومعتمدة الواحدة على 

الواقع االجتماعي ، والسلطة ، والدور االجتماعي ، والنفوذ ( األخرى وهي 

وإن مفتاح الموقع ) جتماعي ، والعالقات االجتماعية ، والتفاعل االجتماعي اال

االجتماعي هو أسلوب ممارسة السلطة من قبل شاغله فإذا كان حيوياً وإنسانياً 

فإن ذلك يمنحه نفوذاً مقبوالً من قبل أشخاص الكيان ويملكه شبكة واسعة من 

 ). ٦٩، ١٩٩٧ : عمر( العالئق المفتوحة وتفاعل اجتماعي مستمر 

ومن وجهة نظري أنه إذا تأملنا حياة المنحرفين وبخاصة الصغار منهم  

وجدناها سلسلة متصلة من تجارب الحرمان التي يتعلق بعضها بحاجات الفرد 

األولية كالغذاء الكافي والعناية الصحية وإشباع كافة حاجات البدن ، ووجدناها 

 متعلقة بمشاعر األمن والحب من ناحية أخرى سلسلة من تجارب الحرمان
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والعطف والطمأنينة ، فاألطفال منهم ، حرمتهم أوضاع أسرهم االقتصادية 

ومعظمهم يعيش . واالجتماعية من أبسط المقومات المادية للحياة اإلنسانية 

. على الصد الدائم والحرمان المتصل سواء أكان حرمانا ماديا أو عاطفيا 

 يحاول تكييف نفسه للموقف المحيط به وذلك والمفروض في الفرد السوي أنه

بإزالة العائق إذا كانت إزالته ال تتعارض مع األوضاع والقيم السائدة ، أو 

بالتحايل على العائق لتفادي االصطدام به ، أو باتخاذ بديل لإلشباع ، أو 

. هذه كلها طرق مختلفة للتوافق السليم . بتأجيل اإلشباع إذا كان العائق مؤقتا 

ما المنحرف فإنه يستجيب إلى تجربة الحرمان بتحطم العائق وإزالته بغض أ

: وهنا يأخذ السلوك المنحرف أشكاله العدوانية المختلفة . النظر عن النتائج 

الغضب ، واالعتداء على األشخاص ، أو الممتلكات ، أو التخريب ، أو 

ب من الموقف وكذلك قد يستجيب إلى تجربة الحرمان باالنسحا. السرقة الخ 

المحيط كله ، ويظهر ذلك في أشكال الهروب من المدرسة أو المنزل والتشرد 

 . في الطرقات والمروق من سلطة الكبار 

א א א :א
للمواطن دوراً رئيسياً في مكافحة الجريمة والوقاية منها ، والتي تمثل 

مجتمع من المجتمعات ، هذا وال يقل دور أهم واجبات الشرطة في أي 

إذ أنه حين ال . المواطن في القيام بهذه المهمة عن دور هيئة الشرطة نفسها 

تتم مكافحة الجريمة والوقاية منها كما يجب بدون تالحم أفراد المجتمع مع 

الشرطة فإنه امتناع المواطن أو تقصيره في أداء هذا الواجب وتحقيق مستوى 

من التفاهم والتعاون مع هيئة الشرطة سيؤدي إلى ارتفاع معدالت ال بأس به 

الجريمة التي تقع على المواطن نفسه مباشرة أو عن طريق غير مباشر، كما 

أن للمواطنين دوراً وواجباً أساسياً يتوجب عليهم القيام به إذا هم أرادوا 

 يقل أهمية مواجهة الجريمة والتصدي لها قبل وقوعها ، كما وأن هذا الدور ال
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وخطورة بأي حال من األحوال عن دور الشرطة في تحقيق أهداف الحد من 

الجريمة وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لنيل ما يستحقون من 

 : جزاء، ويتحدد دور المواطنين في مكافحة الجريمة والوقاية منها في 

عمل على االبتعاد عن إطاعة واحترام القوانين واللوائح الصدارة وال -

 . الخروج على نصوصها أو مخالفتها 

عليهم كمواطنين أو (اتخاذ ما يلزم من احتياطات كفيلة لوقوع الجريمة  -

 . وذلك باتخاذ كافة التدابير الالزمة لذلك ) على ممتلكاتهم

اإلبالغ عن الجرائم التي يرتكبها اآلخرون أو التي قد يسعون إلى  -

 . ارتكابها

االستجابة الواعية لألوامر والنواهي والتعليمات التي تصدرها هيئات  -

 . الشرطة بين الحين واآلخر لحفظ النظام والسكينة 

التعاون مع رجال األمن في اكتشاف ما يحيط بالجرائم غير المكتشفة  -

والجرائم التي ال تزال رهن التحقيق ، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات 

 . اكتشافها والقبض على مرتكبيها التي تفيد في 

 . التعاون مع جهاز العدالة الجنائية في تقديم الشهادة  -

 . تقديم العون لضحايا الجريمة وتعويضهم  -

المشاركة في إعادة تأهيل وإصالح الجناة والعمل على إدماجهم مجداً  -

 . في مجتمعهم 

ار ما يسمى وعلى الرغم مما يبذله جهاز األمن من جهود ضمن إط

بالعالقات العامة للشركة ، والتي تهدف إلى خلق جو مناسب للتعاون فيما بين 

الشرطة وأفراد المجتمع من المواطنين والتنسيق فيما بينهم من أجل خلق 

وعي سياسي وأمني وقانوني لدى المواطن وتبصيره بواجبه الوطني في 

موية في البالد وفي تقبله المشاركة في إحداث التطور واإلسراع بالعملية التن
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لما يحدث في المجتمع من تحوالت على مختلف األصعدة والمستويات 

السياسية واالقتصادية واإلدارية وخالفه إال أن هذه الجهود لم تحقق النتائج 

المرجوة منها ، حيث أن الصلة بين المواطنين والشرطة ال تزال ضعيفة على 

 ) . ٢٧١، ١٤٠٧: العوجي (السبيل الرغم من الجهود المبذولة في هذا 

ومن وجهة نظري أن القيم مجموعة من المعايير والقواعد السلوكية 

التي يصوغ األفراد سلوكهم وفقاً لها ، وهذا معناه أن القيم تعني أن األفراد 

في المجتمع يعملون وفقاً لمقنن يكررونه ويرغبون فيه ألنهم يريدون االتساق 

 وليم في أن القيم ليست هي المعايير ، فالمعايير معه ، ويختلف معه روبن

تحدد ما ينبغي فعله في ظروف معينه وذلك من خالل أنماط وقواعد محددة ، 

أما القيم فهي مستويات لما هو مرغوب فيه ، وهي مستقلة عن الظروف 

الخاصة كما أن القيمة تمثل مواقف مثالية ، في حين أن المعيار االجتماعي 

سلوك ، كما أن المعيار المجرد بمثابة تطبيقات لعدة قيم وصف مقنن لل

منفصلة في نفس الوقت، وأن المعيار باعتباره وصف للسلوك االجتماعي 

المقنن أشمل من القيم ، فالقيم في حد ذاتها تشتمل على عمليات التراث 

 .  والثقافات المختلفة التي ينتهجها األفراد والعادات المتوارثة 
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 : لدراسات السابقة ا: ثانيًا 
قمت باستعراض العديد من األدبيات حول موضوع القيم وقد تم اختيار 

 : هذه الدراسات باعتبارها تتفق مع الدراسة الحالية في إحدى متغيراتها وهي 

א/ א :א
 .نبيل صالح سفيان : دراسة 

، دراسة ) ة تعزالتغير القيمي لدى طلبة علم النفس في جامع(بعنوان  

 . تتبعية عبر ثالث سنوات 

م، وهدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة ١٩٩٠جامعة تعز ،  

النظرية واالجتماعية والروحية والسياسية (التغيرات في القيم الست 

لدى طلبة علم النفس في جامعة تعز منذ التحاقهم ) واالقتصادية والجمالية

مرحلة الرابعة ووفقاً لمتغير الجنس وتوصل بالمرحلة الثانية إلى وصولهم ال

الباحث إلى أنه بالنسبة لمتغير سنوات الدراسة فقد ارتفعت نمت القيمتان 

النظرية والجمالية بينما انخفضت تراجعت وتدنت القيمتان االجتماعية 

والروحية ، ولم تتغير القيمتان االقتصادية والسياسية ، أما بالنسبة لمتغير 

دت فروق دالة في القيم النظرية لصالح الذكور، والقيمة الجنس فقد وج

: سفيان ( الجمالية لصالح اإلناث ، وال توجد فروق دالة في القيم األخرى 

١٩٩٠ . ( 

 .صالح حسن الداهري : دراسة 

الذكاء االجتماعي والقيم االجتماعية وعالقتهما بالتوافق النفسي (بعنوان  

 ) . واالجتماعي 

م، وهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين ١٩٩٧عام جامعة تعز ،  

الذكاء االجتماعي والقيم االجتماعية والتوافق النفسي واالجتماعي ، وتوصلت 

الدراسة إلى أن الذكاء االجتماعي أكثر أهمية من القيم االجتماعية بالنسبة 
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الزائد للتوافق االجتماعي، والتطرف في القيم االجتماعية والتي تعني اإلهتمام 

 )١٩٩٧:الداهري( أو غير المعتدل باألخرين يقلل من التوافق االجتماعي 

 .مطانيوس ميخائيل: دراسة 

دراسة مقارنة للقيم وقيم العمل السائدة لدى عينة من الطلبة (بعنوان  

  ) الجامعيون في سوريا وسكوتلندة 

عام ، ١مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس ، المجلد 

م، وهدفت الدراسة إلي إجراء مقارنة شاملة بين عينة من الطلبة ٢٠٠٣

الجامعيين السوريين وعينة أخرى من الطلبة الجامعيين السكوتلنديين في القيم 

 مقياس القيم ، في –التي يتضمنها المقياس المعروف بقائمة أدوار الحياة 

ف طبق ضوء متغيري الجنس والتخصص الدراسي وفي ضوء هذا الهد

المقياس بصورته النهائية العربية على العينة المختارة وتوصلت الدراسة إلي 

في نتائجها أن هناك فروق دالة إحصائياً بين الطلبة السوريين ونظرائهم 

السكوتلنديين في عشرة مقاييس فرعية من أصل عشرين مقياس وذلك في 

ات والتقدم في حين بعض القيم ذات الطبيعة الجمالية واالجتماعية كالجمالي

تفوق السكوتلنديين في بعض القيم ذات الطبيعة الجمالية المادية أو النفعية 

والفردية كاالقتصاديات ونمط الحياة ، كما أسفرت الدراسة عن ظهور فروق 

دالة أخرى ترتبط بالجنس إذ تفوق الذكور في المقاييس الخاصة بقيم السلطة 

قة البدنية في حين تفوق اإلناث في الجماليات والنشاط البدني والمخاطرة والليا

والغيرية ونمو الشخصية وغيرها هذا باإلضافة إلي فروق في متغير 

 ) .٢٠٠٣: مطانيوس ، ميخائيل ( التخصص في عدد من المقاييس الفرعية 

 .  عطية محمود هنا :دراسة 

 ) قيم الطلبة المصريين مقارنة بنظرائهم األمريكيين ( بعنوان 

م ، وهدفت إلي التعرف على ٢٠٠٠ة عين شمس ، القاهرة ، عام جامع

قيم الطلبة المصريين مقارنة بالطلبة األمريكيين واعتمدت على اختبار القيم 
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الشهير أللبورت وفرنون ولندزي بالصورة العربية وقد توصلت الدراسة إلي 

أن هناك فروقاً واضحة دالة إحصائياً بين الطلبة المصريين والطلبة 

األمريكيين في القيم ففي حين تفوق الطلبة المصريين مثالً في القيم 

االجتماعية تفوق نظرائهم األمريكيين في القيم الجمالية والدينية باإلضافة إلي 

الفروق الثقافية بين المجموعتين مما يدل على اهتمام المصريين في تلك 

ف الطلبة المرحلة بالتطور االجتماعي وعالج مشكالت المجتمع بخال

األمريكيين الذين أتاح لهم ارتفاع مستوى المعيشة االهتمام بالفنون واآلداب 

 ) . ٢٠٠٠: هنا ( والجماليات 

 .  محمد أحمد صوالحة دراسة

 ) . دراسة تحليلية لواقع القيم في عينة من قصص األطفال ( بعنوان 

 عام ،٣مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس ، المجلد 

( وهدفت الدراسة إلي التعرف على مدا انتشار القيم في سلسلة . م٢٠٠١

ومجموعة قصصية تأليف الدكتور عماد زكي ) رحالت السندباد الصغيرة 

م ، وأظهرت نتائج الدراسة أن القيم االجتماعية األكثر وفرة في ١٩٨٧عام 

يراً جاءت القيم السلسلة ومن ثم القيم االقتصادية تتبعها القيم السياسية وأخ

كما أظهرت النتائج أن قصة مؤتة والطفيلة . الدينية في المرتبة األقل وفرة

تضمنت أكثر عدداً من القيم بينما جاءت الرمثا والمفرق والزرقا وقد تضمنت 

 ) . ٢٠٠١: صوالحة ( أقل عدداً من القيم 

א/ א :א
  . ١٩٩٨ Leslie ليسلي :دراسة 

اولت كيفية قيام األمهات األمريكيات واألفريقيات بتعليم أطفالهن القيم تن

من خالل القصص وقد أكدت نتائجها أن القصص تعد مصادر مهمة لتعليم 

األطفال القيم المرغوبة وتخليصهم من القيم والسلوكيات غير المرغوبة وكان 

طفال تشبع هدف الدراسة هو البحث عن حقيقة القيم المتوافرة في قصص األ
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حاجاتهم لتصبح مألوفة لما يوجد لديهم في العقل الالشعوري وذلك من خالل 

تخليصهم بوساطة أحالم اليقظة من حاالت التوتر الالشعورية من أجل 

 . التعامل مع محتواها

  . ١٩٩٠ Balogunبالوجن  : دراسة

وهدفت إلي التعرف على خصائص القيم في قصص األطفال التي قام 

شيب بكتابتها لألطفال النيجيريين وبينت نتائجها عدم وجود فروق ذات شاينو أ

داللة إحصائية بين أسلوب أشيب في كتابة القصص لألطفال واألسلوب 

المتعارف عليه في كتابة القصص لألطفال ، كما بينت النتائج أن القصص 

تعمل على توضيح المستوى األخالقي لألطفال وتحسن اللغة لديهم ، كما 

 . مل على مساعدتهم في تجنب األنماط السلوكية السلبيةتع

  . ١٩٨٦ Tindall تندول :دراسة 

وهدفت إلى التعرف على فاعلية القيم المتوافرة في قصص األطفال 

على تطور األطفال وقد بينت النتائج أن القصص تعمل على مساعدة األطفال 

قة بين قصص للتكيف مع الحياة ، كما توصل الباحث إلى معرفة العال

األطفال الذين يقومون بقراءة هذه القصص حيث إن قراءة القصص تشكل 

سلوك األطفال وتجعلهم قارئين أوالً من خالل شحذ وتهذيب مهارات القراءة 

 . لديهم 
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 : مناقشة الدراسات السابقة 
من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح أنها جميعها تتفق مع  

التغير القيمي لدى ( سفيان بعنوان الية ، فبالنسبة لدراسة موضوع الدراسة الح

فهي تتفق مع موضوع الدراسة الحالية ) طلبة علم النفس في جامعة تعز 

حيث أنها تتناول القيم والعوامل التي تسهم في تغيير هذه القيم بالنسبة للطلبة 

تهتم الجامعيين وتغيير االتجاهات وتختلف عنها في أن الدراسة الحالية 

بدراسة أثر القيم االجتماعية في الوقاية من الجريمة ، أما بالنسبة لدراسة 

الذكاء االجتماعي والقيم االجتماعية وعالقتهما بالتوافق ( الداهري بعنوان 

فهي تناقش الذكاء االجتماعي والقيم االجتماعية وعالقة ) النفسي واالجتماعي 

في أن الدراسة الحالية تهتم بتأثير كل منهما بالتوافق النفسي وتختلف عنها 

دراسة (وبالنسبة لدراسة ميخائيل بعنوان . القيم في الوقاية من الجريمة 

مقارنة للقيم وقيم العمل السائدة لدى عينة من الطلبة الجامعيون في سوريا 

فهي تهتم بقيم العمل مما جعلها تبرز أهمية القيم وتختلف عن ) وسكوتلندة

بأن الدراسة الحالية تهتم بتأثير القيم في الوقاية من الجريمة ، الدراسة الحالية 

قيم الطلبة المصريين مقارنة بنظرائهم ( أما بالنسبة لدراسة هنا بعنوان 

فهي تتفق مع موضوع الدراسة الحالية في مقارنة القيم بصفة ) األمريكيين 

 عنها في أن عامة بين كالً من الطلبة المصريين والطلبة األمريكيين وتختلف

أما دراسة صوالحة . الدراسة الحالية تهتم بتأثير القيم في الوقاية من الجريمة 

فهي تتفق ) دراسة تحليلية لواقع القيم في عينة من قصص األطفال ( بعنوان 

مع موضوع الدراسة الحالية في تناولها دور القصة في غرس القيم لدى 

الية تهتم بتأثير القيم في الوقاية من األطفال وتختلف عنها في أن الدراسة الح

كيفية قيام األمهات األمريكيات (  عن  Leslieليسليوبالنسبة لدراسة الجريمة، 

فهي تتفق مع موضوع ) واألفريقيات بتعليم أطفالهن القيم من خالل القصص
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وتختلف الدراسة الحالية حيث أنها تبرز دور األم في غرس القيم لدى طفلها، 

الجريمة ، أما  الدراسة الحالية تهتم بتأثير القيم في الوقاية من عنها في أن

خصائص القيم في قصص (  بعنوان Balogunبالنسبة لدراسة بالوجن 

فهي تتفق مع موضوع الدراسة الحالية حيث أنها تقوم بتحليل ) األطفال 

القصص واستخراج القيم المقدمة منها للطفل وتختلف عنها في أن الدراسة 

لية تهتم بتأثير القيم في الوقاية من الجريمة ، أما بالنسبة لدراسة تندول الحا

Tindall فاعلية القيم المتوافرة في قصص األطفال على تطور (  بعنوان

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها تدرس توافر القيم ) األطفال 

في أن الدراسة وفاعليتها في قصص األطفال على تطورهم وتختلف عنها 

 . الحالية تهتم بتأثير القيم في الوقاية من الجريمة 
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 الفصل الثالث
 اإلجراءات المنهجية

 : نوع الدراسة : أوًال 
تعتبر هذه الدراسة دراسة وصفية نظراً لكونها تهتم بوصف ظاهرة  

معينة وهي ما تمثل بالنسبة للدراسة دور القيم االجتماعية في الوقاية من 

 . مة الجري

 :المنهج المستخدم : ثانيًا 
تم استخدام المنهج المسحي الوصفي بطريقة العينة باعتبار أن الدراسة 

تهتم بدراسة تأثير القيم على كل من األسوياء وغير األسوياء ، وقد تم اختيار 

 : هذا المنهج بناءا على االعتبارات التالية 

 . البحث العلمي أن هذا المنهج يعتمد على أدوات وأساليب  -١

 . يمكن تعميم نتائج هذا المنهج على أكبر عدد ممكن من المبحوثين  -٢

أن هذا المنهج يعطي مرونة للباحث في كيفية صياغة الفروض  -٣

 . واختبارها 

 : عينة ومجتمع الدراسة : ثالثًا 
 يتكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة اإلمام محمد بن سعود  

ء إصالحية الحائر وقد تم اختيار عينة عشوائية تقدر اإلسالمية ونزال

بأربعمائة مبحوث بالنسبة لطالب جامعة اإلمام وأيضاً أربعمائة أخرى بالنسبة 

وقد تم اختيارهم بطريقة ) نزالء إصالحية الحائر ( لمرتكبي الجرائم 

 .عشوائية

 :حدود الدراسة : رابعًا 
اسة على دراسة دور القيم اقتصرت هذه الدر: الحدود الموضوعية   -أ

االجتماعية في الوقاية من اإلنحراف وهي األمانة وحب العمل والوالء 

 .  الوطني واحترام الجار واحترام حقوق الغير واحترام الممتلكات العامة 
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طبقت هذه الدراسة في مدينة الرياض وفي إصالحية : الحدود المكانية  -ب

 . اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةالحائر بمدينة الرياض ، وفي جامعة 

هـ ١/٨/١٤٢٥طبقت هذه الدراسة في الفترة من : الحدود الزمانية  -ج

 . هـ١/٥/١٤٢٦إلى 

 : متغيرات الدراسة : خامسًا 
 : المتغير المستقل  -١

 .دور القيم االجتماعية في الوقاية من الجريمة 

 : المتغيرات التابعة  -٢

 .قاية من الجريمة القيم التي تساعد في الو -

الفروق في قيمة األمانة واحترام الجار واحترام حقوق الغير وحب العمل  -

والوالء الوطني بين طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وبين 

 . نزالء إصالحية الحائر 

 .دور المؤسسات اإلعالمية في اكتساب األفراد القيم والمعايير االجتماعية -

 .قات التي تحد من ترسيخ القيم االجتماعية المعو -

 : أداة الدراسة : سادسًا 
تم االستعانة بأداة االستبيان كوسيلة لجمع المعلومات حيث تم تصميم 

إستبانتين األولى لطالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، والثانية 

لي بيانات أولية لنزالء إصالحية الحائر وقد تم تقسيم كالً من االستبانتين إ

وبيانات أساسية تدور حول موضوع الدراسة ، هذا وقد تم عرض األداة على 

األستاذ الدكتور المشرف الذي أبدى عليها مالحظاته وتم بعد تعديل هذه 

المالحظات وعرضها عليه مرة أخرى إلي أن تم الموافقة عليها وبناء عليه تم 

ا أيضاً عليها مالحظاتهم فتم تعديل تحكيم االستبانة من أربعة محكمين وأبدو

هذه المالحظات وتم عرضها عليهم مرة أخرى إلي أن وافقوا عليها ، هذا وقد 

تم توزيع استمارات االستبيان على الطالب وعلى نزالء إصالحية الحائر 
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حيث تم عرضها على عينة مبسطة من العينة المختارة وذلك لقياس مدى تفهم 

ت الواردة في االستبانة وبعد أن اطمئن الباحث قام هؤالء األفراد للعبارا

 بتوزيع االستبانتين على العينتين المختارتين  

 :بالنسبة الختبارات الصدق والثبات : سابعًا 
تم عرض أسئلة االستبيان على عينة مبسطة من العينة المختارة وذلك 

ت سيتم لقياس مدى فهمهم للعبارات ومدى تقبلهم لها ، أما عوامل الثبا

 .٠,٨٣استخدام معامل كرنباخ ألفا حيث بلغ 

 : تحليل البيانات : ثامنًا 
 spssتم تحليل البيانات باستخدام الطريقة اآللية عن طريق برنامج 

 .حيث تم إدخال االستمارات للحاسب اآللي بعد ترقيمها وترميزها 

 : المقاييس اإلحصائية المستخدمة : تاسعًا 
اييس اإلحصائية كمقاييس النزعة المركزية مثل تم استخدام بعض المق

 . المتوسط الحسابي ومقاييس التشتت مثل االنحراف المعياري 



 ٧٥

 الفصل الرابع 
 تحليل البيانات وتفسير النتائج

 : هدفت الدراسة إلي 

 . دور القيم االجتماعية في الوقاية من الجريمة التعرف على  .٦

 . على الوقاية من الجريمة التعرف على القيم التي تعمل  .٧

معرفة الفروق في قيم األمانة واحترام الجار واحترام حقوق الغيـر وحـب              .٨

العمل والوالء الوطني واحترام الممتلكات العامة بين طلبة جامعة اإلمام محمد           

 . بن سعود ونزالء إصالحية الحائر 

م والمعـايير   معرفة دور المؤسسات اإلعالمية في اكتسـاب األفـراد القـي           .٩

 . االجتماعية والوقاية من الجريمة 

معرفة المعوقات التي تحد من ترسيخ القيم االجتماعية التي تسهم في الوقاية             . ١٠

 . من الجريمة 

وقد تم تحديد مجتمع الدراسة في مجتمع طلبة جامعة أإلمام محمد بـن             

حث تجانس  سعود اإلسالمية ومجتمع نزالء إصالحية الحائر ، وقد راعى البا         

الصفات في كالًٍ من المجتمعين وقد تم اختيار عينة عشوائية تقدر بأربعمائـة             

مبحوث بالنسبة لطالب جامعة اإلمام وأيضاً أربعمائة أخرى بالنسبة لمرتكبي          

 .وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية) نزالء إصالحية الحائر ( الجرائم 

وثين وقد روعي التحيـز     وقد تم توزيع استمارات االستبيان على المبح      

 . وعدم الحيدة من قبل الباحث بالنسبة لإلجابات 

وتحقيقاً لهذه األهداف فقد تم تصميم استبانتين الستطالع آراء كالً مـن     

الطلبة ونزالء إصالحية الحائر ، وقد تم استخدام المنهج الوصـفي المسـحي          

 : من الصعوبات منهاالمقارن وقد واجه الباحث أثناء إعداد هذه الدراسة العديد 



 ٧٦

تزامن فترة االختبارات مع توزيع االستبيان األمر الذي شكل صعوبة في  �

توزيع االستبيان بالنسبة للطالب وذلك نظراً لعدم وجود قطاع عريض من 

 . الطالب 

عدم تجاوب بعض نزالء إصالحية الحائر في اإلجابة على أسئلة االستبيان  �

 .  البحث العلمي نظراً لعدم معرفتهم بأهمية

 .  كبر حجم العينة سواء بالنسبة للطلبة أو بالنسبة لنزالء إصالحية الحائر �

هذا وقد تم جمع استمارات االستبيان من العينتين وإدخالها إلي الحاسب 

  .  SPSSاآللي باستخدام برنامج 
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 تحليل االستبانات



 ٧٨

 البيانات األولية
 

א)١(
 

 بيان
 نسبة تكرار

 %٩٩ ٣٩٦ سعودي

 %١ ٤ غير سعودي

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 
وكانت أقل نسبة % ٩٩يتضح من خالل اجلدول أن أعلى نسبة من حجم العينة كانوا من السعوديني حيث بلغت نسبتهم  

 % . ١من حجم العينة من غري السعوديني حيث بلغت نسبتهم 

 



 ٧٩

אא)٢(
 

 نسبة تكرار بيان

 %٣٨ ١٥٢  سنة ٢٠أقل من 

 %٥٥ ٢٢٠  سنة ٢٥ سنة إلى أقل من ٢٠من 

 %٧ ٢٨  سنة ٣٠ سنة إلى أقل من ٢٥من 

 - -  سنة ٣٠أكثر من 

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينـة مـن الـذين                

 سنة حيث بلغت نسبتهم     ٢٥ سنة إلى أقل من      ٢٠من  يقعون في الفئة العمرية     

 سنة حيث بلغت    ٢٠وتلتها نسبة الذين يقعون في الفئة العمرية أقل من          % ٥٥

وكانت أقل نسبة من حجم العنية من الذين يقعـون فـي الفئـة            % ٣٨نسبتهم  

 % . ٧ سنة حيث بلغت نسبتهم ٣٠ سنة إلى أقل من ٢٥العمرية من 



 ٨٠

אא)٣( א
 

 بيان
 نسبة تكرار

 %١٢ ٤٨ المستوى األول 

 %١٨ ٧٢ المستوى الثاني

 %١٣ ٥٢ المستوى الثالث

 %١٦ ٦٤ المستوى الرابع

 %١٧ ٦٨ المستوى الخامس 

 %١٥ ٦٠ المستوى السادس 

 %٧ ٢٨ المستوى السابع

 %٢ ٨ المستوى الثامن 

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 
 اجلدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين مستواهم الدراسي املستوى الثاين حيث بلغت نسبتهم يتضح من خالل 
وجاءت بعدها نسبة الذين مستواهم الدراسي % ١٧وتلتها نسبة الذين مستواهم الدراسي املستوى اخلامس وذلك بنسبة % ١٨

مستواهم الدراسي املستوى السادس حيث بلغت نسبتهم وجاءت بعدها نسبة الذين % ١٦املستوى الرابع حيث بلغت نسبتهم 
وكانت أقل نسبة من الذين مستواهم % ١٣وتلتها نسبة الذين مستواهم الدراسي املستوى الثالث حيث بلغت نسبتهم % ١٥

 %. ٢إىل % ١٢الدراسي املستوى األول واملستوى السابع واملستوى الثامن حيث تراوحت النسبة من 

 



 ٨١

א)٤( א
 

 بيان
 نسبة تكرار

 %١٢ ٤٨  ريال ٣٠٠٠أقل من 

 %٤٨ ١٩٢ ريال٦٠٠٠ إلى أقل من ٣٠٠٠من 

 %٢٥ ١٠٠ ريال٩٠٠٠ إلى أقل من ٦٠٠٠من 

 %١٥ ٦٠  ريال٩٠٠٠أكثر من 

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين دخل  

 ريال حيث بلغت نسبتهم ٦٠٠٠ إلى أقل من ٣٠٠٠الشهري من أسرهم 

 إلى أقل من ٦٠٠٠ثم تلتها نسبة الذين دخل أسرهم الشهري من % ٤٨

وجاءت بعدها نسبة الذين دخل أسرهم % ٢٥ ريال حيث بلغت نسبتهم ٩٠٠٠

وكانت أقل نسبة من % ١٥ ريال حيث بلغت نسبتهم ٩٠٠٠الشهري أكثر من 

 ريال حيث بلغت ٣٠٠٠ن دخل أسرهم الشهري أقل من حجم العينة من الذي

 % .١٢نسبتهم 

 



 ٨٢

:א)٥(
 

 بيان
 نسبة تكرار

 %١٨ ٧٢ بيت شعبي

 %٤٥ ١٨٠ شقة 

 %٣٥ ١٤٠ فيال

 %٢ ٨ قصر

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 
وجاءت % ٤٥يث بلغت نسبتهم يتضح من خالل اجلدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين يسكنون يف شقة ح 

وتلتها نسبة الذين يسكنون يف بيت شعيب حيث بلغت نسبتهم % ٣٥بعدها نسبة الذين يسكنون يف فيال حيث بلغت نسبتهم 
 % . ٢وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين يسكنون يف قصر حيث بلغت سبتهم % ١٨

 



 ٨٣

:א)٦(
 

 بيان
 نسبة ارتكر

 %٣٢ ١٢٨ ملك

 %٥٨ ٢٣٢ مؤجر

 %١٠ ٤٠ سكن حكومي

 - - أخرى 

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا              

وتلتها نسبة الـذين أفـادوا بـأن        % ٥٨بأن السكن مؤجر حيث بلغت نسبتهم       

 من الذين أفادوا بـأن      وكانت أقل نسبة  % ٣٢السكن ملك حيث بلغت نسبتهم      

 % . ١٠السكن حكومي حيث بلغت نسبتهم 

 



 ٨٤

א)٧( :א
 

 بيان
 نسبة تكرار

 %٥ ٢٠  أفراد ٥أقل من 

 %١٠ ٤٠  أفراد ٧ : ٥من 

 %٦٨ ٢٧٢  أفراد١٠ : ٧من 

 %١٧ ٦٨  أفراد ١٠أكثر من 

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 
 أفراد حيث بلغت ١٠ : ٧ أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا عدد أفراد األسرة من يتضح من خالل اجلدول 
وتلتها % ١٧ أفراد حيث بلغت نسبتهم ١٠وجاءت بعدها نسبة الذين أفادوا بأن عدد أفراد االسرة أكثر من % ٦٨نسبتهم 

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين % ١٠بتهم  أفراد حيث بلغت نس٧ : ٥نسبة الذين أفادوا بأن عدد أفراد األسر من 
 % . ٥ أفراد حيث بلغت نسبتهم ٥أفادوا بأن عدد أفراد األسرة أقل من 

 



 ٨٥

 البيانات األساسية 
 

א)٨( א :א
 

 بيان
 نسبة تكرار

 %٣ ١٢ ممتاز

 %٣١ ١٢٤ جيد جداً

 %٤٤ ١٧٦ جيد

 %١٨ ٧٢ مقبول

 %٤ ١٦ ضعيف

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ٤,٢٢ المتوسط

 ٠,٧٨ االنحراف

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا              

وجاءت بعد ذلك نسـبة     % ٤٤أن مستواهم الدراسي جيد حيث بلغت نسبتهم        

ثم تلتها  % ٣١الذين أفادوا أن مستواهم الدراسي جيد جداً حيث بلغت نسبتهم           

ثـم تلتهـا    % ١٨الذين أفادوا بأن مستواهم الدراسي مقبول وذلك بنسبة         نسبة  

% ٤نسبة الذين أفادوا بأن مستواهم الدراسي ضعيف حيث بلغـت نسـبتهم             

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا بأن مستواهم الدراسي ممتاز             

يمـة   وبلغ ق  ٤,٢٢وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٣حيث بلغت نسبتهم    

من الطالب مستوياتهم الدراسـية     % ٧٥وبذلك نستنتج أن     . ٠,٧٨االنحراف  

 . جيدة وجيدة جداً 



 ٨٦

א)٩( א
א :א

 

 نسبة تكرار بيان

 %١٥ ٦٠ دائماً

 %٥٨ ٢٣٢ غالباً

 %١٣ ٥٢ أحياناً

 %١٠ ٤٠ نادراً

 %٤ ١٦ ال يكفي

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ٤,١٩ المتوسط

 ٠,٨١ االنحراف

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا              

ثم % ٥٨أن دخل األسرة غالباً ما يكفي لتأمين احتياجاتهم حيث بلغت نسبتهم            

 احتياجاتهم حيث   تلتها نسبة الذين أفادوا بأن دخل األسرة دائماً ما يكفي لتأمين          

وجاءت بعد ذلك نسبة الذين أفادوا بأن دخل األسرة أحياناً          % ١٥بلغت نسبتهم   

وتلتها نسبة الذين أفادوا    % ١٣ما يكفي لتأمين احتياجاتهم حيث بلغت نسبتهم        

% ١٠بأن دخل األسرة نادراً ما يكفي لتأمين احتياجاتهم حيث بلغت نسـبتهم             

ن الذين أفادوا بأن دخل األسـرة ال يكفـي          وكانت أقل نسبة من حجم العينة م      

وقد بلغت قيمة المتوسط الحسـابي      % ٤لتأمين احتياجاتهم حيث بلغت نسبتهم      

  .٠,٨١ وبلغ قيمة االنحراف ٤,١٩

من الطالب يكفيهم دخلهم الشهري مما يسـهم        % ٧٣وبذلك نستنتج أن     

 . في تلبية احتياجاتهم 



 ٨٧

א)١٠( :א
 

 نسبة تكرار بيان

 %١٣ ٥٢ دائماً

 %٦٨ ٢٧٢ غالباً

 %١٤ ٥٦ أحياناً

 %٥ ٢٠ نادراً

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ٣,٧٩ المتوسط

 ١,٢١ االنحراف

 

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا              

وتلتهـا  % ٦٨بتهم  أنه غالباً ما يكون لهم وقت محدد للمذاكرة حيث بلغت نس          

نسبة الذين أفادوا أنه أحياناً ما يكون لهم وقت محدد للمذاكرة حيـث بلغـت               

وجاءت بعد ذلك نسبة الذين أفادوا أنه دائماً ما يكون لهم وقت            % ١٤نسبتهم  

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من       % ١٣محدد للمذاكرة حيث بلغت نسبتهم      

 وقت محدد للمذاكرة حيث بلغـت نسـبتهم         الذين أفادوا أنه نادراً ما يكون لهم      

  .١,٢١ وبلغ قيمة االنحراف ٣,٧٩وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ٥

من الطالب يعملون على تنظيم وقتهم للمذاكرة       % ٨١وبذلك نستنتج أن     

 . وهذا يؤدي إلي استثمارهم للوقت وتفوقهم الدراسي 

 



 ٨٨

א)١١( :אא
 

 بيان
 نسبة تكرار

 %٤ ١٦ نعم

 %٩٦ ٣٨٤ ال

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ١,١٥ المتوسط

 ٠,٨٥ االنحراف

 

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا              

% ٩٦أنه ال يوجد لهم أحد األصدقاء أتهم في أحد القضايا حيث بلغت نسبتهم              

 العينة من الذين أفادوا أنه يوجد لهم أحد األصدقاء          وكانت أقل نسبة من حجم    

وقـد بلغـت قيمـة المتوسـط        % ٤أتهم في أحد القضايا حيث بلغت نسبتهم        

  .٠,٨٥ وبلغ قيمة االنحراف ١,١٥الحسابي 

وبذلك نستنتج أن الطالب ينتقون أصدقائهم وفي نفـس الوقـت فهـم              

من أفراد العينة أفادوا    % ٩٦يصادقون من هم في مستوياتهم العلمية بدليل أن         

 . بأنهم ليس لديهم اصدقاء اتهموا في أية قضية 



 ٨٩

א)١٢( א א :א
 

 نسبة تكرار بيان

 - - سرقة

 - - أخالقية

 - - قتل

 -  إدمان وتعاطي المخدرات

 %٢٥ ٤ مضاربة

 - - تزوير

 - - نصب واحتيال

 - - مسكرات

 %٧٥ ١٢ ) ديون ( خرى تذكر أ

 %١٠٠ ١٦ المجموع

 ١,١١ المتوسط

 ٣,٨٩ االنحراف

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا              

أن القضايا التي أتهم فيها أحد أصدقائهم هي قضايا ديون حيث بلغت نسـبتهم              

ن القضايا التي أتهم    وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أ         % ٧٥

وقد بلغـت   % ٢٥فيها أحد أصدقائهم هي قضايا مضاربة حيث بلغت نسبتهم          

وبذلك نستنتج أن    . ٣,٨٩ وبلغ قيمة االنحراف     ١,١١قيمة المتوسط الحسابي    

أن الطالب الذين صادقوا أحد األفراد المتهمين في قضايا فهي قضايا بسيطة            

 كعدم القدرة على الوفاء بالدين والتـي        ال تخل بالقيم مثل القضايا االقتصادية     

 % .٧٥تمثل بالنسبة لحجم العينة 



 ٩٠

א)١٣( א :א
 

 نسبة تكرار بيان

 %٢ ٨ دائماً

 %١٣ ٥٢ غالباً

 %٥٦ ٢٢٤ أحياناً

 %٢٤ ٩٦ نادراً

 %٥ ٢٠ ال أشاهد

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ٤,١٤ المتوسط

 ٠,٨٦ االنحراف
وتلتها نسبة الذين أفادوا أم نادراً ما يشاهدون % ٥٦يتضح من خالل اجلدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أم أحياناً ما يشاهدون القنوات الفضائية حيث بلغت نسبتهم 

وجاءت بعد ذلك نسبة الذين أفادوا بأم ال يشاهدون % ١٣ يشاهدون القنوات الفضائية حيث بلغت نسبتهم مث تلتها نسبة الذين أفادوا أم غالباً ما% ٢٤القنوات الفضائية حيث بلغت نسبتهم 
حلسايب وقد بلغت قيمة املتوسط ا% ٢وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا بأم دائماً يشاهدون القنوات الفضائية حيث بلغت نسبتهم % ٥القنوات الفضائية حيث بلغت نسبتهم 

  .٠,٨٦ وبلغ قيمة االحنراف ٤,١٤

وبذلك نستنتج أن معظم الطالب أحياناً يشاهدون القنـوات الفضـائية            

وذلك في أوقات الفراغ بدليل أن أعلى نسبة من حجم العينة أفادت بأنهم أحياناً          

 % .٥٦يشاهدون القنوات الفضائية بنسبة 

א)١٤( א א :א
 

 نسبة تكرار بيان

 %١٧ ٤٨ ثقافية

 %٢٨ ٨٠ ندوات

 %٤٩ ١٣٩ دينية

 %٣ ٨ أفالم



 ٩١

 %٢ ٦ برامج تعليمية

 %١ ٣ مسابقات

 - - أخرى تذكر

 %١٠٠ ٢٨٤ المجموع

 ٤,٠٤ المتوسط

 ٠,٩٦ االنحراف

وجاءت بعد ذلك نسبة الذين أفادوا أن نوعية % ٤٩اليت يشاهدوا هي برامج دينية حيث بلغت نسبتهم يتضح من خالل اجلدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن نوعية الربامج 

ة وكانت أقل نسب% ١٧وجاءت بعد ذلك نسبة الذين أفادوا أن نوعية الربامج اليت يشاهدوا هي برامج ثقافية حيث بلغت نسبتهم % ٢٨الربامج اليت يشاهدوا هي ندوات حيث بلغت نسبتهم 

وبذلك نستنتج أن توجه  . ٠,٩٦ وبلغ قيمة االحنراف ٤,٠٤وقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب % ١إىل % ٣من الذين يشاهدون األفالم والربامج التعليمية واملسابقات حيث تراوحت النسبة بني 

 . من الطالب يفضلون مشاهدة الربامج الدينية يف القنوات الفضائية % ٤٩الطالب ملشاهدة برامج الفضائيات هو بدافع عمليات التثقيف والتوعية الدينية بدليل أن 



 ٩٢

א)١٥(
:א

 

 نسبة تكرار بيان

 %١٣ ٥٢ أقوم باإلبالغ عنه

 %٣٨ ١٥٢ أرشده بخطورة المخدرات

 %٤٩ ١٩٦ أتجنبه

 - - أشاركه

 - - أخرى تذكر

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ٤,٣٢ المتوسط

 ٠,٦٨ االنحراف

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا              

أنه في حالة معرفتهم بأن أحد أصدقائهم يتعاطى مخدرات فكان موقفهم هـو             

وجاءت بعد ذلك نسـبة الـذين       % ٤٩تجنب هذا الشخص حيث بلغت نسبتهم       

بأن أحد أصدقائهم يتعاطى مخدرات فكان موقفهم       أفادوا أنه في حالة معرفتهم      

وكانت أقل نسبة من    % ٣٨هو أرشاده بخطورة المخدات حيث بلغت نسبتهم        

الذين أفادوا أنه في حالة معرفتهم بأن أحد أصدقائهم يتعاطى مخدرات فكـان             

وقد بلغت قيمة   % ١٣موقفهم هو اإلبالغ عن هذا الشخص حيث بلغت نسبتهم          

  .٠,٦٨ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٣٢المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن معظم الطالب يحاولون االبتعـاد عـن الشـبهة أو              

أفادوا أنهم يتجنب صديقه إذا علـم أنـه يتعـاطى           % ٤٩الجريمة بدليل أن    

 . مخدرات 



 ٩٣

א)١٦( א א א א
:א

 

 نسبة تكرار بيان

 %١٢ ٤٨ دائماً

 %٧٤ ٢٩٦ غالباً

 %١١ ٤٤ أحياناً

 %٣ ١٢ نادراً

 - - ال أحافظ

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ٤,٦٤ المتوسط

 ٠,٣٦ االنحراف

يتضح من خالل اجلدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أم غالباً ما حيافظون على الصلوات اخلمس يف  

مث تلتها نسبة الذين أفادوا أم دائماً حيافظون على الصلوات اخلمس يف أوقاا يف % ٧٤غت نسبتهم أوقاا يف املسجد حيث بل

وجاءت بعدها نسبة الذينب أفادوا أم أحياناً ما حيافظون على الصلوات اخلمس يف أوقاا يف % ١٢املسجد حيث بلغت نسبتهم 

العينة من الذين أفادوا أم نادراً ما حيافظون على الصلوات وكانت أقل نسبة من حجم % ١١املسجد حيث بلغت نسبتهم 

 . ٠,٣٦ وبلغ قيمة االحنراف ٤,٦٤وقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب % ٣اخلمس يف أوقاا يف املسجد حيث بلغت نسبتهم 

ن أفادوا بدائماً وغالباً على أم وبذلك نستنتج مدى التزام الطالب يف احملافظة على أداء الصالة يف املسجد بدليل أن إمجايل نسبة م

 % . ٨٦حيافظون على أداء الصلة باملسجد بلغت 



 ٩٤

א)١٧( א א א
؟ א

 

 بيان
 نسبة تكرار

 %٣٦ ١٤٤ أؤجل شراء هذا الشيء 

 %٤٦ ١٨٤ استغني عن هذا الشراء نهائياً

 %٧ ٢٨ ألصدقاءأستدين من أحد ا

 %١١ ٤٤ أطلب من أحد األفراد مساعدتي

 - - أقوم بتدبير المال الالزم بأي وسيلة

 - - أسرق

 - - أخرى تذكر 

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ٤,٠٩ المتوسط

 ٠,٩١ االنحراف
هم املال الكايف وحيتاجون إىل شراء شيء معني فكانوا يستغنون عن هذا الشيء ائياً حيث يتضح من خالل اجلدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أنه يف حالة إذا ما مل يكن لدي

% ٣٦وجاءت بعد ذلك نسبة الذين أفادوا أنه يف حالة إذا ما مل يكن لديهم املال الكايف وحيتاجون إىل شراء شيء معني فكانوا يؤجلون شراء هذا الشيء حيث بلغت نسبتهم % ٤٦بلغت نسبتهم 
وكانت أقل نسبة من % ١١ها نسبة الذين أفادوا أنه يف حالة إذا ما مل يكن لديهم املال الكايف وحيتاجون إىل شراء شيء معني فكانوا يطلبون من أحد األفراد مساعدم حيث بلغت نسبتهم وتلت

وقد بلغت قيمة املتوسط % ٧اء شيء معني فكانوا يستدينون من أحد األصدقاء حيث بلغت نسبتهم حجم العينة من الذين أفادوا أنه يف حالة إذا ما مل يكن لديهم املال الكايف وحيتاجون إىل شر
  .٠,٩١ وبلغ قيمة االحنراف ٤,٠٩احلسايب 

وبذلك نستنتج بأن اتجاهات الطالب نحو تلبية حاجالتهم في حالة عـدم             

 قدرتهم على شرائها فإنهم يستغنون عن هذه الحاجة نهائياً أو أنهـم يؤجلـون             

وهذه داللة على قيمهم ومدى تمسكهم بها األمـر         . شراء هذا الشيء فيما بعد      

 . الذي يعصمهم من االنحراف 



 ٩٥

؟)١٨( א א א
 

 بيان
 نسبة تكرار

 %٣٩ ١٥٦ مع األسرة
 %٤٩ ١٩٦ مع األصدقاء
 %٧ ٢٨ الذهاب للحدائق

 %٥ ٢٠ مشاهدة برامج تلفزيونية
 - - أخرى تذكر

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ٤,٠٧ المتوسط

 ٠,٩٣ االنحراف
وجاءت بعد ذلك نسبة الذين أفادوا أم يقضون % ٤٩يتضح من خالل اجلدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أم يقضون اإلجازة األسبوعية مع األصدقاء حيث بلغت نسبتهم 

وكانت أقل نسبة من حجم % ٧مث تلتها نسبة الذين أفادوا أم يقضون اإلجازة األسبوعية يف الذهاب للحدائق حيث بلغت نسبتهم % ٣٩سرة حيث بلغت نسبتهم اإلجازة األسبوعية مع األ
، وبذلك نستنتج ٠,٩٣ وبلغ قيمة االحنراف ٤,٠٧سط احلسايب وقد بلغت قيمة املتو% ٥العينة من الذين أفادوا أم يقضون اإلجازة األسبوعية يف مشاهدة برامج تلفزيونية حيث بلغت نسبتهم 
وهذه داللة على أن التزام الشباب بالقيم يؤثر يف اجتاهام وردود أفعاهلم حىت يف % ٨٨أن توجه الشباب يف قضاء وقت فراغه إما مع األسرة أو مع األصدقاء بدليل أن إمجايل من أفادوا بذلك 

 . من الوقوع يف برائم اجلرمية قضاء وقت فراغهم مما يعصمهم 

؟)١٩( א א
 

 نسبة تكرار بيان

 %٦٨ ٢٧٢ أنصحه

 %٢٢ ٨٨ أتجنبه

 %١٠ ٤٠ أعلم عنه الهيئة

 - - أخرى تذكر

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ٤,٦٩ المتوسط

 ٠,٣١ االنحراف



 ٩٦

 

 من حجم العينة من الذين أفادوا       يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة       

أنه في حالة علمهم بأن أحد أصدقائهم ال يصلي فكان موقفهم هو نصح هـذا               

وجاءت بعد ذلك نسبة الذين أفادوا أنه في        % ٦٨الشخص حيث بلغت نسبتهم     

حالة علمهم بأن أحد أصدقائهم ال يصلي فكان موقفهم هو تجنبه حيث بلغـت              

 الذين أفادوا أنه في حالة علمهم بأن أحـد          وكانت أقل نسبة من   % ٢٢نسبتهم  

أصدقائهم ال يصلي فكان موقفهم هو إبالغ الهيئة عنه حيث بلغـت نسـبتهم              

  .٠,٣١ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٦٩وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ١٠

وبذلك نستنتج أن النواحي الثقافية والوعي الخاص بالطلبة يدفعهم إلـي            

يدة في التعامل مع اآلخرين فعلى سبيل المثال يقومـون          استخدام األساليب الج  

بنصح األفراد الذين ال يلتزمون بالصالة إلي أن يلتزموا بأدائها وهذه داللـة             

 . على األساليب الجيدة التي يستخدمها الطلبة في التعامل مع االنحرافات 

א)٢٠( א א א :א
 

بدرجة كبيرة 
 جداً

 بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة
بدرجة ضعيفة 

 جداً
 

 العبارة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

سط
تو
الم

ف 
را
نح
اال

 

تسهم األمانة في عصمة اإلنسان 
 .من الوقوع في االنحراف 

٠,٧٨ ٤,٢٢ %١ ٤ %٣ ١٢%١٠ ٤٠%٤٥ ١٨٠%٤١ ١٦٤ 

ساعد األمانة على أداء حقوق ت
 اآلخرين

٠,٧٦ ٤,٢٤ - - %٢ ٨%١٥ ٦٠%٤٠ ١٦٠%٤٣ ١٧٢ 

تسهم األمانة في الحفاظ على 
 ممتلكات الغير

٠,٥٧ ٤,٤٣ - - - -%٢٠ ٨٠%١٧ ٦٨%٦٣ ٢٥٢ 

تزيد األمانة من احترام اآلخرين 
 لإلنسان األمين 

٠,٩٣ ٤,٠٧ - - %٣ ١٢%١٠ ٤٠%٦٤ ٢٥٦%٢٣ ٩٢ 

ة تحتم على اإلنسان الحفاظ األمان
 .على أعراض اآلخرين 

٠,٦٣ ٤,٣٧ %١ ٤ %٣ ١٢ %٨ ٣٢%٣٤ ١٣٦%٥٤ ٢١٦ 



 ٩٧

تدفع األمانة صاحبها في التحلي 
 باألخالق الكريمة 

٠,٤١ ٤,٥٩ - - %٤ ١٦ %٧ ٢٨%١٥ ٦٠%٧٤ ٢٩٦ 

تساهم األمانة على معاملة الناس 
 معاملة حسنة 

٠,٤٦ ٤,٥٤ %١ ٤ %٢ ٨ %٤ ١٦%٢٨ ١١٢%٦٥ ٢٦٠ 

يتضح من خالل الجدول والذي يوضح العبارات التي تقيس قيم األمانة            

يتضح أن أعلى درجـات الموافقـة       ) ١(لدى المبحوثين ، فبالنسبة للفقرة رقم       

على أن األمانة تسهم في عصمة اإلنسان من الوقوع في االنحراف بدرجـة             

لـى أن األمانـة     أما درجات غير الموافقة ع    % ٨٦كبيرة حيث بلغت نسبتهم     

وقد بلغت  % ٤تسهم في عصمة اإلنسان من الوقوع في االنحراف فقد بلغت           

  .٠,٧٨ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٢٢قيمة المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن األمانة تسهم في عصمة اإلنسان من الوقـوع فـي              

 % . ٨٦االنحراف بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات املوافقة على أن األمانة تساعد على أداء حقوق اآلخرين بدرجة كبرية ) ٢(لفقرة رقم أما بالنسبة ل 

وقد بلغت % ٢أما درجات غري املوافقة على أن األمانة تساعد على أداء حقوق اآلخرين فقد بلغت % ٨٣حيث بلغت نسبتهم 

  .٠,٧٦ وبلغ قيمة االحنراف ٤,٢٤قيمة املتوسط احلسايب 

وبذلك نستنتج أن األمانة تساعد على أداء حقوق اآلخـرين بـدليل أن              

 % . ٨٣درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة علـى أن        ) ٣(أما بالنسبة للفقرة رقم      

األمانة تسهم في الحفاظ على ممتلكات الغير بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم            

على أن األمانة تسـهم فـي الحفـاظ علـى           أما درجات غير الموافقة     % ٨٠

 وبلغ  ٤,٤٣وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ١٠ممتلكات الغير فقد بلغت     

  .٠,٥٧قيمة االنحراف 

وبذلك نستنتج أن األمانة تسهم في الحفاظ على ممتلكات الغير بدليل أن             

 % . ٨٠درجات الموافقة على ذلك بلغت 



 ٩٨

 أن أعلى درجات الموافقة علـى أن        يتضح) ٤(أما بالنسبة للفقرة رقم      

األمانة تزيد من احترام اآلخرين لإلنسان األمين بدرجة كبيرة حيـث بلغـت             

أما درجات غير الموافقة على أن األمانة تزيـد مـن احتـرام             % ٨٧نسبتهم  

وقد بلغت قيمة المتوسـط الحسـابي       % ٣اآلخرين لإلنسان األمين فقد بلغت      

 .٠,٩٣ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٠٧

وبذلك نستنتج أن األمانة تزيد من احترام اآلخرين لإلنسـان األمـين             

 % . ٨٧بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة علـى أن        ) ٥(أما بالنسبة للفقرة رقم      

األمانة تحتم على اإلنسان الحفاظ على أعراض اآلخرين بدرجة كبيرة حيـث            

 درجات غير الموافقة على أن األمانـة تحـتم علـى            أما% ٨٨بلغت نسبتهم   

وقد بلغت قيمة المتوسط  % ٤اإلنسان الحفاظ على أعراض اآلخرين فقد بلغت        

  .٠,٦٣ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٣٧الحسابي 

وبذلك نستنتج أن األمانة تحتم على اإلنسان الحفـاظ علـى أعـراض              

 % . ٨٨اآلخرين بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن األمانـة         ) ٦(وفي الفقرة رقم     

تدفع صاحبها في التحلي باألخالق الكريمة بدرجة كبيرة حيث بلغت نسـبتهم            

أما درجات غير الموافقة على أن األمانة تدفع صاحبها فـي التحلـي             % ٨٩

 ٤,٥٩ي  وقد بلغت قيمة المتوسـط الحسـاب      % ٤باألخالق الكريمة فقد بلغت     

  .٠,٤١وبلغ قيمة االنحراف 

وبذلك نستنتج أن األمانة تدفع صاحبها في التحلي باألخالق الكريمـة            

 % . ٨٩بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن األمانـة         ) ٧(وفي الفقرة رقم     

% ٩٣غت نسبتهم   تساهم في معاملة الناس معاملة حسنة بدرجة كبيرة حيث بل         

أما درجات غير الموافقة على أن األمانة تساهم في معاملة النـاس معاملـة              



 ٩٩

 وبلـغ قيمـة     ٤,٥٤وقد بلغت قيمة المتوسط الحسـابي       % ٣حسنة فقد بلغت    

  .٠,٤٦االنحراف 

وبذلك نستنتج أن األمانة تساهم في معاملة الناس معاملة حسنة بـدليل             

 % . ٩٣أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

من خالل العرض السابق يتضح اتجاهات الطالب نحو األمانة تعتبـر            

مرتفعة وذلك بجمع إجمالي اتجاهات قيم األمانة تحت فقرات بدرجة كبيـرة            

وهـذه  % . ٨٦,٥٧جداً وبدرجة كبيرة حيث بلغت متوسط إجمالي النسـبتين          

ب تحد مـن    داللة على أن قيمة األمانة وفقاً آلراء الغالبية العظمى من الطال          

الوقوع في برائم الجريمة وتأكيداً لذلك فالجدول التالي يقيس قيمة المتوسطات           

 . واالنحراف المعياري لقيمة األمانة 



 ١٠٠

א)٢١( א א א א
א א א :א

 

 االنحراف المتوسط العبارة
 ٠,٧٨ ٤,٢٢ .هم األمانة في عصمة اإلنسان من الوقوع في االنحراف تس

 ٠,٧٦ ٤,٢٤ تساعد األمانة على أداء حقوق اآلخرين

 ٠,٥٧ ٤,٤٣ تسهم األمانة في الحفاظ على ممتلكات الغير

 ٠,٩٣ ٤,٠٧ تزيد األمانة من احترام اآلخرين لإلنسان األمين

 ٠,٦٣ ٤,٣٧ .راض اآلخرين األمانة تحتم على اإلنسان الحفاظ على أع

 ٠,٤١ ٤,٥٩ تدفع األمانة صاحبها في التحلي باألخالق الكريمة

 ٠,٤٦ ٤,٥٤ تساهم األمانة على معاملة الناس معاملة حسنة

 ٠,٦٤٨٥٧١ ٤,٣٥١٤٢٩ المتوسط العام واالنحراف العام

  
 ، مما يدل على ضعف ٠,٦٤٨ ، مما يدل على قوة اجتاهات أفراد العينة جتاه األمانة ، أما االحنراف العام فقد بلغ ٤,٣٥ ومن خالل قياس املتوسطات يتضح أن املتوسط العام لقيمة األمانة بلغ

 . مستويات التشتت يف اآلراء وهذا يؤكد التزام أفراد العينة لقيمة األمانة كأحد القيم اهلامة اليت تعمل على احلد من اجلرمية 



 ١٠١

אא)٢٢( א א :א
 

بدرجة كبيرة 
 جداً

 بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة
بدرجة ضعيفة 

 جداً
 

 العبارة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

سط
تو
الم

ف 
را
نح
اال

 

تسهم األمانة في عصمة اإلنسان 
 .من الوقوع في االنحراف 

- - - - ٢,٨١ ٢,١٩ %٩ ٣٦%٦٣ ٢٥٢%٢٨ ١١٢ 

تساعد األمانة على أداء حقوق 
 اآلخرين

- - - - ٣,٦٣ ١,٣٧%٧٤ ٢٩٦%١٥ ٦٠%١١ ٤٤ 

تسهم األمانة في الحفاظ على 
 ممتلكات الغير

٣,٤٥ ١,٥٥%٦٤ ٢٥٦%٢٣ ٩٢%١٠ ٤٠ - - %٣ ١٢ 

تزيد األمانة من احترام اآلخرين 
 لإلنسان األمين 

٣,١٥ ١,٨٥%٣٤ ١٣٦%٥٤ ٢١٦ %٨ ٣٢ %١ ٤ %٣ ١٢ 

األمانة تحتم على اإلنسان الحفاظ 
 .على أعراض اآلخرين 

٣,١٦ ١,٨٤%٢٨ ١١٢%٦٥ ٢٦٠ %٤ ١٦ %١ ٤ %٢ ٨ 

تدفع األمانة صاحبها في التحلي 
 باألخالق الكريمة 

- - - - ٣,٣٦ ١,٦٤%٤٨ ١٩٢%٤٠ ١٦٠%١٢ ٤٨ 

تساهم األمانة على معاملة الناس 
 لة حسنة معام

- - - - ٣,٥٨ ١,٤٢%٦٨ ٢٧٢%٢٢ ٨٨%١٠ ٤٠ 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن األمانة تسهم يف عصمة ) ١(يتضح من خالل اجلدول والذي يوضح العبارات اليت تقيس قيمة األمانة لدى املبحوثني ، فبالنسبة للفقرة رقم 
وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن األمانة تسهم يف عصمة اإلنسان من الوقوع يف االحنراف % ٧٢درجات ضعيفة حيث بلغت نسبتهم اإلنسان من الوقوع يف االحنراف ب

  .٢,٨١ وبلغ قيمة االحنراف ٢,١٩وقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب % ٢٨بدرجة متوسطة حيث بلغت نسبتهم 

م في عصمة اإلنسان من الوقوع فـي        وبذلك نستنتج أن األمانة ال تسه      

 % . ٧٢االنحراف بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٢(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن األمانة تساعد على أداء حقوق اآلخرين بدرجات ضعيفة حيث بلغت            

الذين أفـادوا أن األمانـة      وكانت أقل نسبة من حجم العينة من        % ٨٩نسبتهم  

% ١١تساعد على أداء حقوق اآلخرين بدرجة متوسطة حيث بلغت نسـبتهم            

  .٣,٦٣ وبلغ قيمة االنحراف ١,٣٧وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي 



 ١٠٢

وبذلك نستنتج أن األمانة ال تساعد على أداء حقوق اآلخرين بـدليل أن              

 % . ٨٩درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٣(ة رقم   وفي الفقر  

أفادوا أن األمانة تسهم في الحفاظ على ممتلكات الغير بدرجات ضعيفة حيث            

وكانت أقل نسبة من حجم العينة مـن الـذين أفـادوا أن             % ٨٧بلغت نسبتهم   

األمانة تسهم في الحفاظ على ممتلكات الغير بدرجات كبيـرة حيـث بلغـت              

 وبلغ قيمـة االنحـراف      ١,٥٥وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٣نسبتهم  

٣,٤٥.  

وبذلك نستنتج أن األمانة ال تسهم في الحفاظ على ممتلكات الغير بدليل             

 % . ٨٧أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٤(وفي الفقرة رقم     

رام اآلخرين لإلنسان األمين بدرجات ضـعيفة       أفادوا أن األمانة تزيد من احت     

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن          % ٨٤حيث بلغت نسبتهم    

األمانة تزيد من احترام اآلخرين لإلنسان األمين بدرجات كبيرة حيث بلغـت            

 وبلغ قيمـة االنحـراف      ١,٨٥وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٤نسبتهم  

٣,١٥.  

تنتج أن األمانة ال تزيد من احترام اآلخرين لإلنسان األمـين           وبذلك نس  

 % . ٨٤بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٥(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن األمانة تحتم على اإلنسان الحفاظ على أعراض اآلخرين بـدرجات            

كانت أقل نسبة من حجم العينة من الـذين         و% ٩٣ضعيفة حيث بلغت نسبتهم     

أفادوا أن األمانة تحتم على اإلنسان الحفاظ على أعراض اآلخرين بـدرجات            



 ١٠٣

 وبلـغ   ١,٨٤وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٣كبيرة حيث بلغت نسبتهم     

  .٣,١٦قيمة االنحراف 

وبذلك نستنتج أن األمانة ال تحتم على اإلنسان الحفاظ على أعـراض             

 % . ٩٣رين بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت اآلخ

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٦(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن األمانة تدفع صاحبها في التحلي باألخالق الكريمة بدرجات ضعيفة           

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن          % ٨٨حيث بلغت نسبتهم    

دفع صاحبها في التحلي باألخالق الكريمة بدرجة متوسطة حيث بلغت          األمانة ت 

 وبلغ قيمة االنحـراف     ١,٦٤وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ١٢نسبتهم  

٣,٣٦.  

وبذلك نستنتج أن األمانة ال تدفع صاحبها في التحلي باألخالق الكريمة            

 % . ٨٨بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٧(قم  وفي الفقرة ر   

أفادوا أن األمانة تساهم على معاملة الناس معاملة حسنة بـدرجات ضـعيفة             

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن          % ٩٠حيث بلغت نسبتهم    

األمانة تساهم على معاملة الناس معاملة حسنة بدرجة متوسطة حيث بلغـت            

 وبلغ قيمة االنحـراف     ١,٤٢وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ١٠نسبتهم  

٣,٥٨.  

وبذلك نستنتج أن األمانة ال تساهم على معاملة الناس معاملـة حسـنة              

 % . ٩٠بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 
متوسط آراء السجناء حول ومن خالل العرض السابق يتضح أن قيمة األمانة بالنسبة للسجناء تعترب ضئيلة جداً بدليل أن  

 وهو ٣,٣٠٥كما بلغ االحنراف املعياري .  ، وهو متوسط ضعيف يربز عدم التزام السجناء باألمانة ١,٦٩٤قيمة األمانة بلغ 
احنراف عايل يبني قيمة التشتت يف آراء السجناء مما يدل على عدم قناعتهم بأمهية األمانة يف احلد من ارتكاب اجلرائم وعدم 

 .م ا التزامه



 ١٠٤

א)٢٣( א א א א א א
:א

 

بدرجة كبيرة 
 جداً

 بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة
بدرجة ضعيفة 

 جداً
 

 العبارة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

سط
تو
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ف 
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الجار تعصم إن احترام حقوق 
 من ارتكاب الجرائم 

٠,٨١ ٤,١٩ - - - - %٩ ٣٦%٦٣ ٢٥٢%٢٨ ١١٢ 

إن احترام حقوق الجار تدفعني 
 على الحفاظ على محارمه

٠,٩٦ ٤,٠٤ - - - -%١١ ٤٤%٧٤ ٢٩٦%١٥ ٦٠ 

إن احترام حقوق الجار تجعلني 
 أؤدي األمانة إليه 

٠,٨٦ ٤,١٤ %٢ ٨ %٤ ١٦ %٦ ٢٤%٥٤ ٢١٦%٣٤ ١٣٦ 

احترام حقوق الجار تحد من إن 
 المشاكل التي بيننا 

٠,٤٦ ٤,٥٤ - - %١ ٤ %٨ ٣٢%٢٧ ١٠٨%٦٤ ٢٥٦ 

إن احترام حقوق الجار يبعدني 
 عن إيذاؤه 

١,١١ ٣,٨٩ %١ ٤ %٨ ٣٢ %٩ ٣٦%٦٥ ٢٦٠%١٧ ٦٨ 

إن احترام حقوق الجار يجعلني 
 أبره 

٠,٧٢ ٤,٢٨ - - - -%١٢ ٤٨%٤٨ ١٩٢%٤٠ ١٦٠ 

قوق الجار تعتبر قيد إن احترام ح
 اجتماعي أحاول أن أتخلص منه

- - - - ٣,٥٨ ١,٤٢%٦٨ ٢٧٢%٢٢ ٨٨%١٠ ٤٠ 

يتضح من خالل الجدول والذي يوضح العبـارات التـي تقـيس آراء              

يتضـح أن   ) ١(المبحوثين حول احترام حقوق الجار ، فبالنسبة للفقرة رقـم           

عصـم مـن ارتكـاب      أعلى درجات الموافقة على أن احترام حقوق الجار ت        

أما درجات غير الموافقة على     % ٩١الجرائم بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم       

وقد بلغـت   % ٩أن احترام حقوق الجار تعصم من ارتكاب الجرائم فقد بلغت           

  .٠,٨١ وبلغ قيمة االنحراف ٤,١٩قيمة المتوسط الحسابي 

بدليل وبذلك نستنتج أن احترام حقوق الجار تعصم من ارتكاب الجرائم            

 % . ٩٣أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن احتـرام         ) ٢(وفي الفقرة رقم     

حقوق الجار تدفع أفراد العينة على الحفاظ على محارمه بدرجة كبيرة حيـث             



 ١٠٥

أما درجات غير الموافقة على أن احترام حقوق الجـار          % ٨٩بلغت نسبتهم   

وقد بلغت قيمـة    % ١١لى الحفاظ على محارمه فقد بلغت       تدفع أفراد العينة ع   

  .٠,٩٦ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٠٤المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن احترام حقوق الجار تدفع أفراد العينة على الحفـاظ             

 % . ٨٩على محارمه بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

وافقة على أن احتـرام     يتضح أن أعلى درجات الم    ) ٣(وفي الفقرة رقم     

حقوق الجار تجعل أفراد العينة يؤدون األمانة إلى الجار بدرجة كبيرة حيـث             

أما درجات غير الموافقة على أن احترام حقوق الجـار          % ٨٨بلغت نسبتهم   

وقد بلغـت قيمـة     % ٦تجعل أفراد العينة يؤدون األمانة إلى الجار فقد بلغت          

  .٠,٨٦حراف  وبلغ قيمة االن٤,١٤المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن احترام حقوق الجار تجعل أفراد العينة يؤدون األمانة            

 % . ٨٨إلى الجار بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن احتـرام         ) ٤(وفي الفقرة رقم     

 حيـث   حقوق الجار تحد من المشاكل بين أفراد العينة والجار بدرجة كبيـرة           

أما درجات غير الموافقة على أن احترام حقوق الجـار          % ٩١بلغت نسبتهم   

وقـد بلغـت قيمـة      % ١تحد من المشاكل بين أفراد العينة والجار فقد بلغت          

  .٠,٤٦ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٥٤المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن احترام حقوق الجار تحد من المشاكل بين أفراد العينة             

 % . ٩١دليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت والجار ب

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن احتـرام         ) ٥(وفي الفقرة رقم     

حقوق الجار يبعد أفراد العينة عن إيذاء الجار بدرجة كبيـرة حيـث بلغـت               

أما درجات غير الموافقة على أن احترام حقوق الجـار يبعـد            % ٨٢نسبتهم  

وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي     % ٩الجار فقد بلغت    أفراد العينة عن إيذاء     

  .١,١١ وبلغ قيمة االنحراف ٣,٨٩



 ١٠٦

وبذلك نستنتج أن احترام حقوق الجار يبعد أفراد العينة عن إيذاء الجار             

 % . ٨٢بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن احتـرام         ) ٦(وفي الفقرة رقم     

ق الجار يجعل أفراد العينة يبرون الجار بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم            حقو

أما درجات غير الموافقة على أن احترام حقوق الجار يجعـل أفـراد             % ٨٨

 ٤,٢٨وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ١٢العينة يبرون الجار فقد بلغت      

  .٠,٧٢وبلغ قيمة االنحراف 

 يجعل أفراد العينة يبرون الجار      وبذلك نستنتج أن احترام حقوق الجار      

 % . ٨٨بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن احتـرام         ) ٧(وفي الفقرة رقم     

حقوق الجار ال تعتبر قيد اجتماعي يحاولون أفراد العينة التخلص منه حيـث             

وق الجار تعتبـر    أما درجات الموافقة على أن احترام حق      % ٩٠بلغت نسبتهم   

وقد بلغـت   % ١٠قيد اجتماعي يحاولون أفراد العينة التخلص منه فقد بلغت          

  .٣,٥٨ وبلغ قيمة االنحراف ١,٤٢قيمة المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن احترام حقوق الجار ال تعتبر قيد اجتماعي يحـاولون             

 % . ٩٠ت أفراد العينة التخلص منه بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغ

ومن خالل العرض السابق يتضح أهمية قيمة احترام حقوق الجار في            

الحد من الجرائم بدليل أن إجمالي درجات اتجاهات الطالب بدرجة كبيرة جداً            

وبدرجة كبيرة تعتبر مرتفعة حيث بلغت إجمالي نسبة اتجاهات الطالب نحـو            

رام الجار تحـد    ، وهذا يدل على أن قيمة احت      % ٧٥,٥٧احترام حقوق الجار    

 . من ارتكاب الجرائم

 . واجلدول التايل يوضح املتوسط العام واالحنراف العام الجتاهات الطالب حنو قيمة احترام حقوق اجلار 



 ١٠٧

א)٢٤( א א א א
א א א א א א :א

 

 االنحراف المتوسط العبارة
 ٠,٨١ ٤,١٩ إن احترام حقوق الجار تعصم من ارتكاب الجرائم 

 ٠,٩٦ ٤,٠٤ إن احترام حقوق الجار تدفعني على الحفاظ على محارمه

 ٠,٨٦ ٤,١٤ إن احترام حقوق الجار تجعلني أؤدي األمانة إليه 

 ٠,٤٦ ٤,٥٤ إن احترام حقوق الجار تحد من المشاكل التي بيننا 

 ١,١١ ٣,٨٩ احترام حقوق الجار يبعدني عن إيذاؤه إن 

 ٠,٧٢ ٤,٢٨ إن احترام حقوق الجار يجعلني أبره 

 ٣,٥٨ ١,٤٢ إن احترام حقوق الجار تعتبر قيد اجتماعي أحاول أن أتخلص منه

 ١,٢١ ٣,٧٨ المتوسط العام واالنحراف العام 

  
، ١,٢١ ، مما يدل على قوة اجتاهات أفراد العينة جتاه اإحترام حقوق اجلار ، أما االحنراف العام فقد بلغ ٣,٧٨ إحترام حقوق اجلار بلغ ومن خالل قياس املتوسطات يتضح أن املتوسط العام لقيمة

 . د من اجلرمية مما يدل على ضعف مستويات التشتت يف اآلراء وهذا يؤكد التزام أفراد العينة لقيمة إحترام حقوق اجلار كأحد القيم اهلامة اليت تعمل على احل

 



 ١٠٨

א)٢٥( א א א א א
א א :א

 

بدرجة كبيرة 

 جداً
 بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

بدرجة ضعيفة 

 جداً
 

 العبارة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

سط
تو
الم

ف 
را
نح
اال

 

إن احترام حقوق الجار تعصم 

 من ارتكاب الجرائم 

٣,٣٢ ١,٦٨%٤٣ ١٧٢%٥١ ٢٠٤ %٣ ١٢ %١ ٤ %٢ ٨ 

إن احترام حقوق الجار تدفعني 

 على الحفاظ على محارمه

٣,٠٥ ١,٩٥%٥٦ ٢٢٤%١٤ ٥٦%١٥ ٦٠ %٩ ٣٦ %٦ ٢٤ 

إن احترام حقوق الجار تجعلني 

 أؤدي األمانة إليه 

٣,٤٢ ١,٥٨%٦٧ ٢٦٨%١٥ ٦٠%١٤ ٥٦ %١ ٤ %٣ ١٢ 

إن احترام حقوق الجار تحد من 

 المشاكل التي بيننا 

٢,٧٤ ٢,٢٦%٢٥ ١٠٠%٤٨ ١٩٢%١٥ ٦٠ - -%١٢ ٤٨ 

إن احترام حقوق الجار يبعدني 

 عن إيذاؤه 

٣,٢٩ ١,٧١%٤٨ ١٩٢%٣٥ ١٤٠%١٦ ٦٤ - - %١ ٤ 

إن احترام حقوق الجار يجعلني 

 أبره 

٣,٠٤ ١,٩٦%٤٥ ١٨٠%١٨ ٧٢%٣٥ ١٤٠ - - %٢ ٨ 

إن احترام حقوق الجار تعتبر قيد 

 اجتماعي أحاول أن أتخلص منه

٢,٩٢ ٢,٠٨ - - %٥ ٢٠%١٠ ٤٠%١٧ ٦٨%٦٨ ٢٧٢ 

 

يتضح من خالل الجدول والذي يوضح العبـارات التـي تقـيس آراء              

يتضـح أن   ) ١(المبحوثين حول احترام حقوق الجار ، فبالنسبة للفقرة رقـم           

حجم العينة من الذين أفادوا أن احترام حقوق الجار تعصم من           أعلى نسبة من    

وكانت أقل نسـبة    % ٩٤ارتكاب الجرائم بدرجات ضعيفة حيث بلغت نسبتهم        

من حجم العينة من الذين أفادوا أن احترام حقوق الجار تعصم من ارتكـاب              

وقد بلغـت قيمـة المتوسـط       % ٣الجرائم بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم       

  .٣,٣٢ وبلغ قيمة االنحراف ١,٦٨الحسابي 



 ١٠٩

وبذلك نستنتج أن احترام حقوق الجار ال يعصم من ارتكـاب الجـرائم       

 % . ٩٤بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٢(وفي الفقرة رقم     

جات أفادوا أن احترام حقوق الجار يدفعهم على الحفاظ على محارمـه بـدر            

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الـذين         % ٧٠ضعيفة حيث بلغت نسبتهم     

أفادوا أن احترام حقوق الجار يدفعهم على الحفاظ على محارمـه بـدرجات             

 وبلغ  ١,٩٥وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ١٥كبيرة حيث بلغت نسبتهم     

 .٣,٠٥قيمة االنحراف 

يدفعهم على الحفـاظ علـى      وبذلك نستنتج أن احترام حقوق الجار ال         

 % . ٧٠محارمه بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٣(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن احترام حقوق الجار يجعلهم يؤدون األمانة إليه بـدرجات ضـعيفة             

ين أفادوا أن   وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذ       % ٨٢حيث بلغت نسبتهم    

احترام حقوق الجار تجعلهم يؤدون األمانة إليه بدرجات كبيرة حيـث بلغـت             

 وبلغ قيمـة االنحـراف      ١,٥٨وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٤نسبتهم  

٣,٤٢.  

وبذلك نستنتج أن احترام حقوق الجار ال يجعلهم يؤدون األمانـة إليـه              

 % . ٨٢ بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٤(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن احترام حقوق الجار يحد من المشاكل بينهم بدرجات ضعيفة حيـث             

وكانت أقل نسبة من حجم العينة مـن الـذين أفـادوا أن             % ٧٣بلغت نسبتهم   

لغت نسبتهم  احترام حقوق الجار يحد من المشاكل بينهم بدرجات كبيرة حيث ب          

  .٢,٧٤ وبلغ قيمة االنحراف ٢,٢٦وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ١٢



 ١١٠

وبذلك نستنتج أن احترام حقوق الجار ال يحد من المشاكل بينهم بـدليل              

 % . ٧٣أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٥(وفي الفقرة رقم     

 حقوق الجار يبعدهم عن إيذاء الجار بدرجات ضعيفة حيـث           أفادوا أن احترام  

وكانت أقل نسبة من حجم العينة مـن الـذين أفـادوا أن             % ٨٣بلغت نسبتهم   

احترام حقوق الجار يبعدهم عن إيذاء الجار بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم            

  .٣,٢٩ وبلغ قيمة االنحراف ١,٧١وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ١

ستنتج أن احترام حقوق الجار ال يبعدهم عن إيذاء الجار بدليل           وبذلك ن  

 % . ٨٣أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٦(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن احترام حقوق الجار يجعلهم يبرونه بدرجات ضعيفة حيـث بلغـت             

عينة من الذين أفـادوا أن احتـرام        وكانت أقل نسبة من حجم ال     % ٦٣نسبتهم  

وقد بلغت  % ٢حقوق الجار يجعلهم يبرونه بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم          

  .٣,٠٤ وبلغ قيمة االنحراف ١,٩٦قيمة المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن احترام حقوق الجار ال يجعلهـم يبرونـه بـدليل أن               

 % . ٦٣درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٧( رقم   وفي الفقرة  

أفادوا أن احترام حقوق الجار تعتبر جيد اجتماعي أحاول أن أتخلـص منـه              

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من       % ٨٥بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم      

الذين أفادوا أن احترام حقوق الجار تعتبر جيد اجتماعي أحاول أن أتخلـص             

وقـد بلغـت قيمـة المتوسـط        % ٥ت ضعيفة حيث بلغت نسبتهم      منه بدرجا 

  .٢,٩٢ وبلغ قيمة االنحراف ٢,٠٨الحسابي 

وبذلك نستنتج أن احترام حقوق الجار تعتبر جيد اجتماعي أحـاول أن             

 % . ٨٥أتخلص منه بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 



 ١١١

ر تعتري ضئيلة جداً بدليل أن متوسط آراء السجناء حول قيمة ومن خالل العرض السابق يتضح أن قيمة احترام حقوق اجلا 
كما بلغ االحنراف . ، وهو متوسط ضعيف مما يربز عدم التزام السجناء باحترام حقوق اجلار١,٨٨احترام حقوق اجلار بلغ 

ة احترام حقوق اجلار يف احلد  وهو احنراف عايل يبني قيمة التشتت يف آراء السجناء مما يدل على عدم قناعتهم بأمهي٣,١١املعياري 
 . من ارتكاب اجلرائم وعدم التزامهم ا 



 ١١٢

א)٢٦( א א א
:א
 

بدرجة كبيرة 
 جداً

 بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة
بدرجة ضعيفة 

 جداً
 

 العبارة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

سط
تو
الم

ف 
را
نح
اال

 

إن مكانة اإلنسان بين الناس 
 تعتمد آثيرًا على عمله 

٠,٧٨ ٤,٢٢ - - - -%١٠ ٤٠%٥٨ ٢٣٢%٣٢ ١٢٨ 

إن اإلنسان الذي ال يعمل يشعر 
 بنقص شديد 

١,٢١ ٣,٧٩ - - %٢ ٨%٣٥ ١٤٠%٤٥ ١٨٠%١٨ ٧٢ 

يسهم العمل في إشباع حاجات 
 الفرد 

٠,٥٢ ٤,٤٨ - - %٥ ٢٠%١٠ ٤٠%١٧ ٦٨%٦٨ ٢٧٢ 

يسهم العمل في البعد عن أصدقاء 
 السوء 

١,٠٥ ٣,٩٥ %٤ ١٦ %٣ ١٢%١٨ ٧٢%٤٤ ١٧٦%٣١ ١٢٤ 

يسهم العمل في شغل أوقات 
 الفراغ 

٠,٥٥ ٤,٤٥ - - %٥ ٢٠%١٣ ٥٢%١٤ ٥٦%٦٨ ٢٧٢ 

إن اإلنسان يقوم بالعمل ألن آداب 
 السلوك تفرضه 

٠,٧٦ ٤,٢٤ %٥ ٢٠ %٢ ٨%١٣ ٥٢%٢٤ ٩٦%٥٦ ٢٢٤ 

الرغبة في المال هي الدافع 
 األساسي للعمل 

١,١٥ ٣,٨٥%١٩ ٧٦ %٣ ١٢ %١ ٤%٢٨ ١١٢%٤٩ ١٩٦ 

يشعر اإلنسان بسعادة آبيرة أثناء 
 العمل 

٠,٧٤ ٤,٢٦ - - %٣ ١٢ %٧ ٢٨%٥١ ٢٠٤%٣٩ ١٥٦ 

يتضح من خالل الجدول والذي يوضح العبارات التي تقيس قيمة حب           

يتضح أن أعلى درجات الموافقـة علـى أن         ) ١(ل ، فبالنسبة للفقرة رقم      العم

أما % ٩٠مكانة اإلنسان بين الناس تعتمد كثيراً على عمله حيث بلغت نسبتهم            

درجات غير الموافقة على أن مكانة اإلنسان بين الناس تعتمد كثيراً على عمله 

غ قيمة االنحراف    وبل ٤,٢٢وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ١٠فقد بلغت   

٠,٧٨.  



 ١١٣

وبذلك نستنتج أن مكانة اإلنسان بين الناس تعتمد كثيراً على عمله بدليل             

 % . ٩٠أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن اإلنسان        ) ٢(وفي الفقرة رقم     

أما درجات غيـر    % ٦٣الذي ال يعمل يشعر بنقص شديد حيث بلغت نسبتهم          

وقد % ٢لموافقة على أن اإلنسان الذي ال يعمل يشعر بنقص شديد فقد بلغت             ا

  .١,٢١ وبلغ قيمة االنحراف ٣,٧٩بلغت قيمة المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن اإلنسان الذي ال يعمل يشعر بنقص شديد بـدليل أن              

 % . ٦٣درجات الموافقة على ذلك بلغت 

جات الموافقة على أن العمـل      يتضح أن أعلى در   ) ٣(وفي الفقرة رقم     

أمـا  % ٨٥يسهم في إشباع حاجات الفرد بدرجة كبيرة حيث بلغت نسـبتهم            

درجات غير الموافقة على أن العمل يسهم في إشباع حاجات الفرد فقد بلغـت           

  .٠,٥٢ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٤٨وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ٥

حاجات الفرد بدليل أن درجات     وبذلك نستنتج أن العمل يسهم في إشباع         

 % . ٨٥الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن العمـل         ) ٤(وفي الفقرة رقم     

أما % ٧٥يسهم في البعد عن أصدقاء السوء بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم            

درجات غير الموافقة على أن العمل يسهم في البعد عن أصدقاء السوء فقـد              

 وبلغ قيمـة االنحـراف      ٣,٩٥وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٧٥بلغت  

١,٠٥.  

وبذلك نستنتج أن العمل يسهم في البعد عن أصدقاء السـوء بـدليل أن               

 % . ٧٥درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن العمـل         ) ٥(وفي الفقرة رقم     

أمـا  % ٨٢ة حيث بلغـت نسـبتهم       يسهم في شغل أوقات الفراغ بدرجة كبير      



 ١١٤

درجات غير الموافقة على أن العمل يسهم في شغل أوقات الفراغ فقد بلغـت              

  .٠,٥٥ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٤٥وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ٥

وبذلك نستنتج أن العمل يسهم في شغل أوقات الفراغ بدليل أن درجات             

 % . ٨٢الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن اإلنسان        ) ٦(قرة رقم   وفي الف  

% ٩٠يقوم بالعمل ألن آداب السلوك تفرضه بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم            

أما درجات غير الموافقة على أن اإلنسان يقوم بالعمـل ألن آداب السـلوك              

 وبلـغ قيمـة     ٤,٢٤وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٧تفرضه فقد بلغت    

  .٠,٧٦اف االنحر

وبذلك نستنتج أن اإلنسان يقوم بالعمل ألن آداب السلوك تفرضه بدليل            

 % . ٩٠أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن الرغبـة         ) ٧(وفي الفقرة رقم     

في المال هي الدافع األساسي في العمل بدرجة كبيرة حيـث بلغـت نسـبتهم               

 الموافقة على أن الرغبة في المال هي الدافع األساسي          أما درجات غير  % ٧٧

 وبلغ قيمة   ٣,٨٥وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ١٩في العمل فقد بلغت     

  .١,١٥االنحراف 

وبذلك نستنتج أن الرغبة في المال هي الدافع األساسي في العمل بدليل             

 % . ٧٧أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن اإلنسان        ) ٨(وفي الفقرة رقم     

أمـا  % ٩٠يشعر بسعادة كبيرة أثناء العمل بدرجة كبيرة حيث بلغت نسبتهم           

درجات غير الموافقة على أن اإلنسان يشعر بسعادة كبيرة أثناء العمـل فقـد              

 وبلغ قيمـة االنحـراف      ٤,٢٦وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٣بلغت  

٠,٧٤.  



 ١١٥

ستنتج أن اإلنسان يشعر بسعادة كبيرة أثناء العمـل بـدليل أن            وبذلك ن  

 % . ٩٠درجات الموافقة على ذلك بلغت 

ومن خالل العرض السابق يتضح أهمية قيمة حب العمل في الحد من             

الجرائم بدليل أن إجمالي درجات اتجاهات الطالب بدرجة كبيرة جداً وبدرجة           

بة اتجاهات الطالب نحـو حـب       كبيرة تعتبر مرتفعة حيث بلغت إجمالي نس      

، وهذا يدل على أن قيمة حب العمل تحـد مـن ارتكـاب              % ٨٠,٢٥العمل  

والجدول التالي يوضح المتوسط العام واالنحراف العام التجاهـات         . الجرائم

 .الطالب نحو قيمة حب العمل 

 



 ١١٦

א)٢٧( א א א א
א אא א :א

 

 االنحراف المتوسط العبارة

 ٠,٧٨ ٤,٢٢ إن مكانة اإلنسان بين الناس تعتمد كثيراً على عمله 

 ١,٢١ ٣,٧٩ إن اإلنسان الذي ال يعمل يشعر بنقص شديد 

 ٠,٥٢ ٤,٤٨ يسهم العمل في إشباع حاجات الفرد 

 ١,٠٥ ٣,٩٥  يسهم العمل في البعد عن أصدقاء السوء

 ٠,٥٥ ٤,٤٥ يسهم العمل في شغل أوقات الفراغ 

 ٠,٧٦ ٤,٢٤ إن اإلنسان يقوم بالعمل ألن آداب السلوك تفرضه 

 ١,١٥ ٣,٨٥ الرغبة في المال هي الدافع األساسي للعمل 

 ٠,٧٤ ٤,٢٦ يشعر اإلنسان بسعادة كبيرة أثناء العمل 

 ٠,٨٤٥ ٤,١٥٥ المتوسط العام واالنحراف العام 

  

ومن خالل قياس المتوسطات يتضح أن المتوسط العام لقيمة حب العمل           

 ، مما يدل على قوة اتجاهات أفراد العينة تجاه حب العمل ، أمـا               ٤,١٥٥بلغ  

، مما يدل على ضعف مستويات التشتت فـي         ٠,٨٤٥االنحراف العام فقد بلغ     

أحد القيم الهامة التـي     اآلراء وهذا يؤكد التزام أفراد العينة لقيمة حب العمل ك         

 . تعمل على الحد من الجريمة 



 ١١٧

א)٢٨( א א א
:א
 

بدرجة كبيرة 
 جداً

 بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة
بدرجة ضعيفة 

 جداً
 

 العبارة

 نسبة تكرار نسبة ارتكر نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

سط
تو
الم

ف 
را
نح
اال

 

إن مكانة اإلنسان بين الناس 
 تعتمد آثيرًا على عمله 

٢,٧٠ ٢,٣٠%١٠ ٤٠%٦٦ ٢٦٤%١٤ ٥٦ %٤ ١٦ %٦ ٢٤ 

إن اإلنسان الذي ال يعمل يشعر 
 بنقص شديد 

٠,٨٠ ٤,٢٠ %٦ ٢٤ %٤ ١٦%١٣ ٥٢%١٨ ٧٢%٥٩ ٢٣٦ 

يسهم العمل في إشباع حاجات 
 الفرد 

١,٤٠ ٣,٦٠ %٩ ٣٦ %٦ ٢٤%١٥ ٦٠%٥٦ ٢٢٤%١٤ ٥٦ 

يسهم العمل في البعد عن أصدقاء 
 السوء 

٢,٩٢ ٢,٠٨%١٧ ٦٨%٦٨ ٢٧٢%١٠ ٤٠ - - %٥ ٢٠ 

يسهم العمل في شغل أوقات 
 الفراغ 

٣,٣٢ ١,٦٨%٤٣ ١٧٢%٥١ ٢٠٤ %٣ ١٢ %١ ٤ %٢ ٨ 

إن اإلنسان يقوم بالعمل ألن آداب 
 السلوك تفرضه 

٣,٠٤ ١,٩٦%٤٥ ١٨٠%١٨ ٧٢%٣٥ ١٤٠ - - %٢ ٨ 

الرغبة في المال هي الدافع 
 األساسي للعمل 

٣,٦٣ ١,٣٧ - - - -%١١ ٤٤%٧٤ ٢٩٦%١٥ ٦٠ 

يشعر اإلنسان بسعادة آبيرة أثناء 
 العمل 

٢,٩٠ ٢,١٠%٣٣ ١٣٢%٤٢ ١٦٨%١٥ ٦٠ %٢ ٨ %٨ ٣٢ 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن مكانة اإلنسان بني ) ١(النسبة للفقرة رقم يتضح من خالل اجلدول والذي يوضح العبارات اليت تقيس قيمة حب العمل للمبحوثني ، فب
ة وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن مكانة اإلنسان بني الناس تعتمد كثرياً على عمله بدرجات كبري% ٧٦الناس تعتمد كثرياً على عمله بدرجات ضعيفة حيث بلغت نسبتهم 

 .٢,٧٠ وبلغ قيمة االحنراف ٢,٣٠وقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب % ١٠حيث بلغت نسبتهم 

وبذلك نستنتج أن مكانة اإلنسان بين الناس ال تعتمد كثيراً على عملـه              

 % . ٧٦بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٢(وفي الفقرة رقم     

ادوا إن اإلنسان الذي ال يعمل يشعر بنقص شديد بدرجات كبيرة حيث بلغت             أف

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا إن اإلنسـان            % ٧٧نسبتهم  



 ١١٨

% ١٠الذي ال يعمل يشعر بنقص شديد بدرجات ضعيفة حيث بلغت نسـبتهم             

  .٠,٨٠ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٢٠وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج إن اإلنسان الذي ال يعمل يشعر بنقص شديد بـدليل أن              

 % . ٧٧درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٣(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن العمل يسهم في إشباع حاجات الفرد بدرجات كبيرة حيـث بلغـت              

عينة من الذين أفادوا أن العمل يسهم وكانت أقل نسبة من حجم ال % ٧٠نسبتهم  

وقد بلغت  % ١٥في إشباع حاجات الفرد بدرجات ضعيفة حيث بلغت نسبتهم          

  .١,٤٠ وبلغ قيمة االنحراف ٣,٦٠قيمة المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن العمل يسهم في إشباع حاجات الفرد بدليل أن درجات             

 % . ٧٠الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٤(قم  وفي الفقرة ر   

أفادوا أن العمل يسهم في البعد عن أصدقاء السوء بدرجات ضـعيفة حيـث              

وكانت أقل نسبة من حجم العينة مـن الـذين أفـادوا أن             % ٨٥بلغت نسبتهم   

العمل يسهم في البعد عن أصدقاء السوء بدرجات كبيرة حيث بلغت نسـبتهم             

  .٢,٩٢ وبلغ قيمة االنحراف ٢,٠٨ المتوسط الحسابي وقد بلغت قيمة% ٥

وبذلك نستنتج أن العمل ال يسهم في البعد عن أصدقاء السوء بدليل أن              

 % . ٨٥درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٥(وفي الفقرة رقم     

 ضعيفة حيـث بلغـت      أفادوا أن العمل يسهم في شغل أوقات الفراغ بدرجات        

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن العمل يسهم  % ٩٤نسبتهم  

وقد بلغت قيمة   % ٣في شغل أوقات الفراغ بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم          

  .٣,٣٢ وبلغ قيمة االنحراف ١,٦٨المتوسط الحسابي 



 ١١٩

أن وبذلك نستنتج أن العمل ال يسهم في شغل أوقـات الفـراغ بـدليل                

 % . ٩٤درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٦(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن اإلنسان يقوم بالعمل ألن آداب السلوك تفرضه بـدرجات ضـعيفة             

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن          % ٦٣حيث بلغت نسبتهم    

آداب السلوك تفرضه بدرجات كبيرة حيـث بلغـت         اإلنسان يقوم بالعمل ألن     

 وبلغ قيمـة االنحـراف      ١,٩٦وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٢نسبتهم  

٣,٠٤.  

وبذلك نستنتج أن اإلنسان ال يقوم بالعمل ألن آداب السـلوك تفرضـه              

 % . ٦٣بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

ن حجم العينة مـن الـذين   يتضح أن أعلى نسبة م    ) ٧(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن الرغبة في المال هي الدافع األساسي للعمل بدرجات كبيـرة حيـث              

وكانت أقل نسبة من حجم العينة مـن الـذين أفـادوا أن             % ٨٩بلغت نسبتهم   

الرغبة في المال هي الدافع األساسي للعمل بدرجة متوسـطة حيـث بلغـت              

 وبلغ قيمة االنحـراف     ١,٣٧وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ١١نسبتهم  

٣,٦٣.  

وبذلك نستنتج أن الرغبة في المال هي الدافع األساسي للعمل بدليل أن             

 % . ٨٩درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٨(وفي الفقرة رقم     

ث بلغت  أفادوا أن اإلنسان يشعر بسعادة كبيرة أثناء العمل بدرجات ضعيفة حي          

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن اإلنسـان            % ٧٥نسبتهم  

% ١٠يشعر بسعادة كبيرة أثناء العمل بدرجات ضعيفة حيث بلغـت نسـبتهم             

  .٢,٩٠ وبلغ قيمة االنحراف ٢,١٠وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي 



 ١٢٠

بـدليل أن   وبذلك نستنتج أن اإلنسان ال يشعر بسعادة كبيرة أثناء العمل            

 % . ٧٥درجات الموافقة على ذلك بلغت 

ومن خالل العرض السابق يتضح أن قيمة حب العمل تعتير متوسـطة             

بالمقارنة بقيمة األمانة واحترام حقوق الجار بدليل أن متوسط آراء السـجناء            

، وهو متوسط ضعيف نسبياً مما يبرز تأثير        ٢,٤١١حول قيمة حب العمل بلغ      

كما بلغ االنحـراف المعيـاري      . العمل بالنسبة للسجناء    المتوسط لقيمة حب    

 وهو انحراف متوسط التشتت في آراء السجناء مما يدل علـى عـدم    ٢,٥٨٨

 . قناعتهم بقيمة حب العمل للحد من ارتكاب الجرائم وعدم التزامهم بها 

 



 ١٢١

א)٢٩( א א א א
:א
 

بدرجة كبيرة 
 جداً

 بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة
بدرجة ضعيفة 

 جداً
 

 رةالعبا

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

سط
تو
الم

ف 
را
نح
اال

 

إن االنتماء للوطن يسهم في 
تعويد المواطن على الحفاظ على 

 ممتلكات الوطن 

٠,٩١ ٤,٠٩ - -%١٢ ٤٨%١٥ ٦٠%٢٥ ١٠٠%٤٨ ١٩٢ 

إن االنتماء للوطن يساعد في دعم 
 األمن واألمان للمواطنين 

٠,٨٣ ٤,١٧ - - %١ ٤%١٦ ٦٤%٤٨ ١٩٢%٣٥ ١٤٠ 

إن االنتماء للوطن يساعد على 
 احترام القوانين واألنظمة 

٠,٥٩ ٤,٤١ %١ ٤ %٢ ٨ %٣ ١٢%٤٣ ١٧٢%٥١ ٢٠٤ 

إن اإلنسان الذي يتبع األنظمة في 
ن يخاف من تصرفاته هو اإلنسا

 العقوبة 

٣,٠٥ ١,٩٥%٥٦ ٢٢٤%١٤ ٥٦%١٥ ٦٠ %٩ ٣٦ %٦ ٢٤ 

إن التصرف حسب األنظمة يحد 
 آثيرًا من نجاح اإلنسان 

٣,٤٢ ١,٥٨%٦٧ ٢٦٨%١٥ ٦٠%١٤ ٥٦ %١ ٤ %٣ ١٢ 

إن تنشئة الشباب تنشئة سليمة 
وتنمية النواحي الوجدانية لديهم 

تعمل على غرس الوالء الوطني 
مما يحد من لدى الشباب  

 الجريمة

٠,٩٦ ٤,٠٤ %٢ ٨ %٥ ٢٠%١٨ ٧٢%٣٧ ١٤٨%٣٨ ١٥٢ 

يتضح أن أعلى ) ١(يتضح من خالل اجلدول والذي يوضح العبارات اليت تقيس قيمة الوالء الوطين ، فبالنسبة للفقرة رقم  
أما % ٧٣لوطن حيث بلغت نسبتهم درجات املوافقة على أن االنتماء للوطن يسهم يف تعويد املواطن على احلافظ على ممتلكات ا

وقد بلغت % ١٢درجات غري املوافقة على أن االنتماء للوطن يسهم يف تعويد املواطن على احلافظ على ممتلكات الوطن فقد بلغت 
  .٠,٩١ وبلغ قيمة االحنراف ٤,٠٩قيمة املتوسط احلسايب 

افظ وبذلك نستنتج أن االنتماء للوطن يسهم في تعويد المواطن على الح           

 % . ٧٣على ممتلكات الوطن بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن االنتماء        ) ٢(وفي الفقرة رقم     

أما % ٨٣للوطن يساعد في دعم األمن واألمان للمواطنين حيث بلغت نسبتهم           

 واألمـان   درجات غير الموافقة على أن االنتماء للوطن يساعد في دعم األمن          



 ١٢٢

 وبلغ قيمة   ٤,١٧وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ١٧للمواطنين فقد بلغت    

  .٠,٨٣االنحراف 

وبذلك نستنتج أن االنتماء للوطن يساعد فـي دعـم األمـن واألمـان               

 % . ٨٣للمواطنين بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

ى أن االنتماء   يتضح أن أعلى درجات الموافقة عل     ) ٣(وفي الفقرة رقم     

أمـا  % ٩٤للوطن يساعد على احترام القوانين واألنظمة حيث بلغت نسبتهم          

درجات غير الموافقة على أن االنتماء للوطن يساعد على احتـرام القـوانين             

 وبلغ قيمـة    ٤,٤١وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٣واألنظمة فقد بلغت    

  .٠,٥٩االنحراف 

وطن يساعد على احترام القوانين واألنظمة      وبذلك نستنتج أن االنتماء لل     

 % . ٩٤بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة كانـت ضـعيفة         ) ٤(وفي الفقرة رقم     

على أن اإلنسان الذي يتبع األنظمة تصرفاته هو اإلنسان الذي يخـاف مـن              

رجة كبيرة علـى أن     أما درجات الموافقة بد   % ٧٠العقوبة حيث بلغت نسبتهم     

اإلنسان الذي يتبع األنظمة تصرفاته هو اإلنسان الذي يخاف من العقوبة فقـد             

 وبلغ قيمـة االنحـراف      ١,٩٥وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ١٥بلغت  

٣,٠٥.  

وبذلك نستنتج أن اإلنسان الذي يتبع األنظمة تصرفاته هو اإلنسان الذي            

ل أن درجات الموافقة على ذلك بلغـت        يخاف من العقوبة بدرجة ضعيفة بدلي     

٧٠ .% 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة كانـت ضـعيفة         ) ٥(وفي الفقرة رقم     

على أن التصرف حسب األنظمة يحد كثيراً من نجاح اإلنسان حيـث بلغـت              

أما درجات الموافقة بدرجة كبيرة على أن التصـرف حسـب           % ٨٢نسبتهم  



 ١٢٣

وقد بلغت قيمة المتوسط    % ٤قد بلغت   األنظمة يحد كثيراً من نجاح اإلنسان ف      

  .٣,٤٢ وبلغ قيمة االنحراف ١,٥٨الحسابي 

وبذلك نستنتج أن التصرف حسب األنظمة يحد كثيراً من نجاح اإلنسان            

 %. ٨٢بدرجة ضعيفة بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 
 تنشئة سليمة وتنمية النواحي الوجدانية لديهم يتضح أن أعلى درجات املوافقة على أن تنشة الشباب) ٦(ويف الفقرة رقم  

أما درجات غري املوافقة على أن تنشئة % ٧٥تعمل على غرس الوالء الوطين لدى الشباب مما حيد من اجلرمية حيث بلغت نسبتهم 
اجلرمية فقد بلغت الشباب تنشئة سليمة وتنمية النواحي الوجدانية لديهم تعمل على غرس الوالء الوطين لدى الشباب مما حيد من 

  .٠,٩٦ وبلغ قيمة االحنراف ٤,٠٤وقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب % ٧

وبذلك نستنتج أن تنشئة الشباب تنشئة سليمة وتنمية النواحي الوجدانية           

لديهم تعمل على غرس الوالء الوطني لدى الشباب مما يحد من الجريمة بدليل 

 % . ٧٥أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

من خالل العرض السابق يتضح أهمية قيمة الوالء الوطني بدليل أن           و

إجمالي درجات اتجاهات الطالب بدرجة كبيرة جداً وبدرجة كبيـرة تعتبـر            

مرتفعة حيث بلغت إجمالي نسبة اتجاهات الطالب نحو قيمة الوالء الـوطني            

، وهذا يدل على أن قيمة الوالء الوطني تحد من ارتكـاب الجـرائم ،               % ٥٧

الجدول التالي يوضح المتوسط العام واالنحراف العام التجاهـات الطـالب           و

 .نحو قيمة الوالء الوطني 

א)٣٠( א א א א
א א א א א :א

 



 ١٢٤

 االنحراف المتوسط العبارة

م في تعويد المواطن على الحفاظ على إن االنتماء للوطن يسه

 ممتلكات الوطن 
٠,٩١ ٤,٠٩ 

 ٠,٨٣ ٤,١٧ إن االنتماء للوطن يساعد في دعم األمن واألمان للمواطنين 

 ٠,٥٩ ٤,٤١ إن االنتماء للوطن يساعد على احترام القوانين واألنظمة 

إن اإلنسان الذي يتبع األنظمة في تصرفاته هو اإلنسان يخاف 

 بة من العقو
٣,٠٥ ١,٩٥ 

 ٣,٤٢ ١,٥٨ إن التصرف حسب األنظمة يحد كثيراً من نجاح اإلنسان 

إن تنشئة الشباب تنشئة سليمة وتنمية النواحي الوجدانية لديهم 

تعمل على غرس الوالء الوطني لدى الشباب  مما يحد من 

 الجريمة

٠,٩٦ ٤,٠٤ 

 ١,٢٦٢ ٣,٣٧٣ المتوسط العام واالنحراف العام  

 
، مما يدل على قوة اجتاهات أفراد ٣,٣٧٣ل قياس املتوسطات يتضح أن املتوسط العام لقيمة الوالء الوطين بلغ ومن خال

، وهذا يدل على وجود تشتت نسيب يف اآلراء ولكن يؤكد ١,٦٢٦العينة جتاه قيمة الوالء الوطين ، أما االحنراف العام فقد بلغ 
 . كأحد القيم اهلامة اليت تعمل على احلد من اجلرمية التزام أفراد العينة لقيمة الوالء الوطين 

א)٣١( א א א א
:א
 

بدرجة كبيرة 
 جداً

 بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة
بدرجة ضعيفة 

 جداً
 

 العبارة

 نسبة تكرار نسبة تكرار ةنسب تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار
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 ١٢٥

إن االنتماء للوطن يسهم في 
تعويد المواطن على الحفاظ على 

 ممتلكات الوطن 

٣,١٦ ١,٨٤%٢٧ ١٠٨%٦٤ ٢٥٦ %٨ ٣٢ - - %١ ٤ 

إن االنتماء للوطن يساعد في دعم 
 األمن واألمان للمواطنين 

٣,٤٢ ١,٥٨%٦٧ ٢٦٨%١٥ ٦٠%١٤ ٥٦ %١ ٤ %٣ ١٢ 

 يساعد على إن االنتماء للوطن
 احترام القوانين واألنظمة 

٢,٨٦ ٢,١٤%١٤ ٥٦%٦٨ ٢٧٢%١٣ ٥٢ - - %٥ ٢٠ 

إن اإلنسان الذي يتبع األنظمة في 
تصرفاته هو اإلنسان يخاف من 

 العقوبة 

٣,٣٠ ١,٧٠%٦٥ ٢٦٠%١٧ ٦٨ %٩ ٣٦ %١ ٤ %٨ ٣٢ 

إن التصرف حسب األنظمة يحد 
 آثيرًا من نجاح اإلنسان 

٣,٠٩ ١,٩١%٤٤ ١٧٦%٣١ ١٢٤%١٨ ٧٢ %٤ ١٦ %٣ ١٢ 

إن تنشئة الشباب تنشئة سليمة 
وتنمية النواحي الوجدانية لديهم 

تعمل على غرس الوالء الوطني 
لدى الشباب  مما يحد من 

 الجريمة

- - - - ٣,٣٦ ١,٦٤%٤٨ ١٩٢%٤٠ ١٦٠%١٢ ٤٨ 

 
يتضح أن أعلى ) ١(وطين ، فبالنسبة للفقرة رقم يتضح من خالل اجلدول والذي يوضح العبارات اليت تقيس قيمة الوالء ال 

نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا إن االنتماء للوطن يسهم يف تعويد املواطن على احلفاظ على ممتلكات الوطن بدرجات 
د املواطن وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا إن االنتماء للوطن يسهم يف تعوي% ٩١ضعيفة حيث بلغت نسبتهم 

 وبلغ قيمة ١,٨٤وقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب % ١على احلفاظ على ممتلكات الوطن بدرجات كبرية حيث بلغت نسبتهم 
  .٣,١٦االحنراف 

وبذلك نستنتج إن االنتماء للوطن ال يسهم في تعويد المـواطن علـى             

الحفاظ على ممتلكات الوطن بدليل أن درجات الموافقة علـى ذلـك بلغـت              

٩١ .% 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٢(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن االنتماء للوطن يساعد في دعم األمن واألمان للمواطنين بـدرجات            

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الـذين         % ٨٢ضعيفة حيث بلغت نسبتهم     

نين بـدرجات   أفادوا أن االنتماء للوطن يساعد في دعم األمن واألمان للمواط         

 وبلـغ   ١,٥٨وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٤كبيرة حيث بلغت نسبتهم     

  .٣,٤٢قيمة االنحراف 



 ١٢٦

وبذلك نستنتج أن االنتماء للوطن ال يساعد في دعم األمـن واألمـان              

 % . ٨٢للمواطنين بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

م العينة مـن الـذين   يتضح أن أعلى نسبة من حج    ) ٣(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن االنتماء للوطن يساعد على احترام القـوانين واألنظمـة بـدرجات             

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الـذين         % ٨٢ضعيفة حيث بلغت نسبتهم     

أفادوا أن االنتماء للوطن يساعد على احترام القوانين واألنظمة بدرجات كبيرة           

 وبلغ قيمـة    ٢,١٤لمتوسط الحسابي   وقد بلغت قيمة ا   % ٥حيث بلغت نسبتهم    

  .٢,٨٦االنحراف 

وبذلك نستنتج أن االنتماء للوطن ال يسـاعد علـى احتـرام القـوانين         

 % . ٨٢واألنظمة بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٤(وفي الفقرة رقم     

 في تصرفاته هو إنسان يخاف من العقوبة أفادوا أن اإلنسان الذي يتبع األنظمة    

وكانت أقل نسبة من حجم العينـة       % ٨٢بدرجات ضعيفة حيث بلغت نسبتهم      

من الذين أفادوا أن اإلنسان الذي يتبع األنظمة في تصرفاته هو إنسان يخاف             

وقد بلغت قيمة المتوسـط     % ٩من العقوبة بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم        

  .٣,٣٠ االنحراف  وبلغ قيمة١,٧٠الحسابي 

وبذلك نستنتج أن اإلنسان الذي ال يتبع األنظمة في تصرفاته هو إنسان             

 % . ٨٢يخاف من العقوبة بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٥(وفي الفقرة رقم     

سـان بـدرجات    أفادوا إن التصرف حسب األنظمة يحد كثيراً من نجـاح اإلن          

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الـذين         % ٧٥ضعيفة حيث بلغت نسبتهم     

أفادوا إن التصرف حسب األنظمة يحد كثيراً من نجـاح اإلنسـان بـدرجات              



 ١٢٧

 وبلـغ   ١,٩١وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٧كبيرة حيث بلغت نسبتهم     

  .٣,٠٩قيمة االنحراف 

ظمة ال يحد كثيـراً مـن نجـاح       وبذلك نستنتج إن التصرف حسب األن      

 % . ٧٥اإلنسان بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٦(وفي الفقرة رقم     

أفادوا إن تنشئة الشباب تنشئة سليمة وتنمية النواحي الوجدانية لـديهم تعمـل             

جريمة بدرجات ضعيفة   على غرس الوالء الوطني لدى الشباب مما يحد من ال         

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا إن          % ٨٨حيث بلغت نسبتهم    

تنشئة الشباب تنشئة سليمة وتنمية النواحي الوجدانية لديهم تعمل على غـرس            

الوالء الوطني لدى الشباب مما يحد من الجريمة بدرجة متوسطة حيث بلغت            

 وبلغ قيمة االنحـراف     ١,٦٤لحسابي  وقد بلغت قيمة المتوسط ا    % ١٢نسبتهم  

٣,٣٦.  

وبذلك نستنتج إن تنشئة الشباب تنشئة سليمة وتنمية النواحي الوجدانية           

لديهم ال تعمل على غرس الوالء الوطني لدى الشباب مما يحد من الجريمـة              

 % . ٨٨بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

ء الوطني تعتير ضئيلة    ومن خالل العرض السابق يتضح أن قيمة الوال        

، وهو  ١,٨٠جداً بدليل أن متوسط آراء السجناء حول قيمة الوالء الوطني بلغ            

كمـا بلـغ    . متوسط ضعيف مما يبرز عدم التزام السجناء بالوالء الـوطني           

 وهو انحراف عالي يبين قيمة التشتت فـي آراء          ٣,١٩٨االنحراف المعياري   

ية الوالء الوطني في الحد من ارتكاب       السجناء مما يدل على عدم قناعتهم بأهم      

 . الجرائم وعدم التزامهم بها 



 ١٢٨

א)٣٢( א א א א א א
:א
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 جداً
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 جداً
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إن احترامي لممتلكات الدولة 
 .يحد من االستيالء عليها 

٠,٣٦ ٤,٦٤ %١ ٤ %١ ٤ %٨ ٣٢%١٣ ٥٢%٧٧ ٣٠٨ 

إن احترامي لممتلكات الدولة 
 .يدفعني إلى التمسك بالقيم 

٠,٧٢ ٤,٢٨ %٤ ١٦ %٦ ٢٤%١٤ ٥٦%١٠ ٤٠%٦٦ ٢٦٤ 

دولة إن احترامي لممتلكات ال
 .يدفعني إلى احترام األنظمة 

٠,٨٠ ٤,٢٠ %٦ ٢٤ %٤ ١٦%١٣ ٥٢%١٨ ٧٢%٥٩ ٢٣٦ 

إن احترامي لممتلكات الدولة 
يدفعني إلى عدم العبث بهذه 

 .الممتلكات 

٠,٩٥ ٤,٠٥ %٢ ٨ %٨ ٣٢%١٥ ٦٠%٣٣ ١٣٢%٤٢ ١٦٨ 

يتضح من خالل الجدول والذي يوضح العبارات التـي تقـيس قيمـة              

يتضح أن أعلى درجـات     ) ١(لكات العامة ، فبالنسبة للفقرة رقم       احترام الممت 

الموافقة على أن احترام أفراد العينة لممتلكات الدولة يحد من االستيالء عليها            

أما درجات غير الموافقة على أن احتـرام أفـراد          % ٩٠حيث بلغت نسبتهم    

 بلغت قيمة   وقد% ٢العينة لممتلكات الدولة يحد من االستيالء عليها فقد بلغت          

  .٠,٣٦ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٦٤المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن احترام أفراد العينة لممتلكـات الدولـة يحـد مـن               

 % . ٩٠االستيالء عليها بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن احتـرام         ) ٢(وفي الفقرة رقم     

تلكات الدولة يدفعهم إلى التمسك بالقيم حيث بلغـت نسـبتهم           أفراد العينة لمم  

أما درجات غير الموافقة على أن احترام أفراد العينة لممتلكات الدولة           % ٧٦



 ١٢٩

وقد بلغت قيمة المتوسط الحسـابي      % ١٠يدفعهم إلى التمسك بالقيم فقد بلغت       

  .٠,٧٢ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٢٨

ينة لممتلكات الدولـة يـدفعهم إلـى        وبذلك نستنتج أن احترام أفراد الع      

 % . ٧٦التمسك بالقيم بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن احتـرام         ) ٣(وفي الفقرة رقم     

أفراد العينة لممتلكات الدولة يدفعهم إلى احترام األنظمة حيث بلغت نسـبتهم            

احترام أفراد العينة لممتلكات الدولة     أما درجات غير الموافقة على أن       % ٧٧

وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي     % ١٠يدفعهم إلى احترام األنظمة فقد بلغت       

  .٠,٨٠ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٢٠

وبذلك نستنتج أن احترام أفراد العينة لممتلكات الدولـة يـدفعهم إلـى              

 . % ٧٧احترام األنظمة بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن احتـرام         ) ٤(وفي الفقرة رقم     

أفراد العينة لممتلكات الدولة يدفعهم إلى عدم العب بهذه الممتلكات حيث بلغت            

أما درجات غير الموافقة على أن احترام أفراد العينة لممتلكات          % ٧٥نسبتهم  

وقد بلغت قيمـة    % ١٠غت  الدولة يدفعهم إلى عدم العب بهذه الممتلكات فقد بل        

  .٠,٩٥ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٠٥المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن احترام أفراد العينة لممتلكات الدولة يدفعهم إلى عدم            

 % . ٧٥العب بهذه الممتلكات بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

بدليل  احترام الممتلكات العامة  ومن خالل العرض السابق يتضح أهمية       

أن إجمالي درجات اتجاهات الطالب بدرجة كبيرة جداً وبدرجة كبيرة تعتبـر            

احتـرام الممتلكـات    مرتفعة حيث بلغت إجمالي نسبة اتجاهات الطالب نحو         

تحد من ارتكـاب    احترام الممتلكات العامة    ، وهذا يدل على أن      % ٨٠العامة  

اف العام التجاهـات    الجرائم ، والجدول التالي يوضح المتوسط العام واالنحر       

 . احترام الممتلكات العامة الطالب نحو 



 ١٣٠

א)٣٣( א א א א
א א א א א א א :א

 
 االنحراف المتوسط العبارة

 ٠,٣٦ ٤,٦٤  .إن احترامي لممتلكات الدولة يحد من االستيالء عليها

 ٠,٧٢ ٤,٢٨ .إن احترامي لممتلكات الدولة يدفعني إلى التمسك بالقيم 

 ٠,٨٠ ٤,٢٠ .إن احترامي لممتلكات الدولة يدفعني إلى احترام األنظمة 

إن احترامي لممتلكات الدولة يدفعني إلى عدم العبث بهذه 

 .الممتلكات 
٠,٩٥ ٤,٠٥ 

 ٠,٧٠٧ ٤,٢٩٢ المتوسط العام واالنحراف العام 

 

احتـرام  ومن خالل قياس المتوسطات يتضح أن المتوسط العام لقيمـة         

، مما يدل على قوة اتجاهات أفراد العينة تجـاه          ٤,٢٩٢بلغ  الممتلكات العامة   

 وهذا يبين   ٠,٧٠٧، أما االنحراف العام فقد بلغ       احترام الممتلكات العامة    قيمة  

حترام الممتلكات  م أفراد العينة ال   وجود تشتت بسيط في اآلراء مما يؤكد التزا       

 .كأحد القيم الهامة التي تعمل على الحد من الجريمة العامة 

 

 

 



 ١٣١

א)٣٤( א א א א א
א :א
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إن احترامي لممتلكات الدولة 
 .يحد من االستيالء عليها 

- - - - ٣,١٦ ١,٨٤%٢١ ٨٤%٧٤ ٢٩٦ %٥ ٢٠ 

إن احترامي لممتلكات الدولة 
 .يدفعني إلى التمسك بالقيم 

٢,٩٠ ٢,١٠%٣٣ ١٣٢%٤٢ ١٦٨%١٥ ٦٠ %٢ ٨ %٨ ٣٢ 

إن احترامي لممتلكات الدولة 
 .يدفعني إلى احترام األنظمة 

٣,٠٠ ٢,٠٠%١٣ ٥٢%٧٧ ٣٠٨ %٨ ٣٢ %١ ٤ %١ ٤ 

إن احترامي لممتلكات الدولة 
يدفعني إلى عدم العبث بهذه 

 .الممتلكات 

٢,٨٦ ٢,١٤%٣٥ ١٤٠%٣٤ ١٣٦%٢١ ٨٤ %٢ ٨ %٨ ٣٢ 

عبارات التـي تقـيس قيمـة       يتضح من خالل الجدول والذي يوضح ال       

يتضح أن أعلى نسبة مـن      ) ١(احترام الممتلكات العامة ، فبالنسبة للفقرة رقم        

حجم العينة من الذين أفادوا أن احترام ممتلكات الدولة يحد مـن االسـتيالء              

وكانت أقل نسبة من حجـم      % ٩٥عليها بدرجات ضعيفة حيث بلغت نسبتهم       

ممتلكات الدولة يحد من االسـتيالء عليهـا        العينة من الذين أفادوا أن احترام       

وقد بلغت قيمة المتوسـط الحسـابي       % ٥بدرجة متوسطة حيث بلغت نسبتهم      

  .٣,١٦ وبلغ قيمة االنحراف ١,٨٤

وبذلك نستنتج أن احترام ممتلكات الدولة ال يحد من االستيالء عليهـا             

 % . ٩٥بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٢(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن احترام ممتلكات الدولة يدفعهم إلى التمسك بالقيم بدرجات ضـعيفة            



 ١٣٢

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن          % ٧٥حيث بلغت نسبتهم    

احترام ممتلكات الدولة يدفعهم إلى التمسك بالقيم بدرجات كبيرة حيث بلغـت            

 وبلغ قيمة االنحـراف     ٢,١٠وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ١٠هم  نسبت

٢,٩٠.  

وبذلك نستنتج أن احترام ممتلكات الدولة ال يدفعهم إلى التمسك بـالقيم             

 % . ٧٥بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٣(وفي الفقرة رقم     

 ممتلكات الدولة يدفعهم إلى احترام األنظمة بدرجات ضعيفة         أفادوا أن احترام  

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن          % ٨٠حيث بلغت نسبتهم    

احترام ممتلكات الدولة يدفعهم إلى احترام األنظمة بدرجات كبيرة حيث بلغت           

  وبلغ قيمـة االنحـراف     ٢,٠٠وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٢نسبتهم  

٣,٠٠.  

وبذلك نستنتج أن احترام ممتلكات الدولة ال يدفعهم إلى احترام األنظمة            

 % . ٨٠بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٤(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن احترام ممتلكات الدولة يدفعهم إلى عدم العبـث بهـذه الممتلكـات              

وكانت أقل نسبة من حجم العينـة       % ٧٩ضعيفة حيث بلغت نسبتهم     بدرجات  

من الذين أفادوا أن احترام ممتلكات الدولة يدفعهم إلى عـدم العبـث بهـذه               

وقد بلغت قيمة المتوسـط     % ١٠الممتلكات بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم       

  .٢,٨٦ وبلغ قيمة االنحراف ٢,١٤الحسابي 

ت الدولة ال يدفعهم إلى عدم العبث بهذه        وبذلك نستنتج أن احترام ممتلكا     

 % . ٧٩الممتلكات بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 



 ١٣٣

ومن خالل العرض السابق يتضح أن قيمة احترام الممتلكـات العامـة             

تعتبر ضئيلة من وجهة نظر السجناء بدليل أن المتوسط العام آلراء السـجناء             

، وهو متوسط ضعيف نسـبياً يبـرز        ٢,٠٢قيمة احترام الممتلكات العامة بلغ      

عدم أهمية احترام الممتلكات العامة من وجهة نظر السجناء في الحـد مـن              

 وهو انحراف عالي يبـين قيمـة        ٢,٩٨الجرائم كما بلغ االنحراف المعياري      

التشتت في آراء السجناء احترام الممتلكات العامة للحد من ارتكاب الجـرائم            

 .وعدم التزامهم بها 



 ١٣٤

 

א)٣٥( א :א
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تسهم المؤسسات اإلعالمية في 
 . ى األفراد غرس القيم لد

٠,٥٨ ٤,٤٢ %١ ٤ %٥ ٢٠%١٠ ٤٠%١٩ ٧٦%٦٥ ٢٦٠ 

إن مشاهدة األفالم والبرامج التي 
تبث عبر القنوات الفضائية تسهم 

في عمليات االنحراف في 
 .المجتمع 

٠,٩٣ ٤,٠٧ %١ ٤ %٩ ٣٦%١٧ ٦٨%٢٨ ١١٢%٤٥ ١٨٠ 

إن انتقال ثقافات المجتمعات 
الغربية عبر القنوات الفضائية 

من تأصيل القيم األصيلة في يحد 
 .نفوس األفراد 

٠,٣١ ٤,٦٩ - - - - %٥ ٢٠%٢١ ٨٤%٧٤ ٢٩٦ 

للبرامج الدينية دور في تثقيف 
 . الشباب وتنمية قيمهم 

١,٠٩ ٣,٩١ %٢ ٨ %٨ ٣٢%٢١ ٨٤%٣٥ ١٤٠%٣٤ ١٣٦ 

تسهم الصحافة في بث الوعي 
 لدى األفراد 

١,٠٩ ٣,٩١ - - %١ ٤%٤٥ ١٨٠%١٦ ٦٤%٣٨ ١٥٢ 

لإلعالم دور أمني في الوقاية من 
 الجريمة 

٠,٤٧ ٤,٥٣ %٢ ٨ %٣ ١٢ %٦ ٢٤%١٨ ٧٢%٧١ ٢٨٤ 

تسهم يف يتضح أن أعلى درجات املوافقة على أن املؤسسات اإلعالمية ) ١(يتضح من خالل اجلدول والذي يبني درجات املوافقة على تأثري وسائل اإلعالم على أفراد العينة ، فبالنسبة للفقرة رقم 
وقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب % ٦أما درجات غري املوافقة على أن املؤسسات اإلعالمية تسهم يف غرس القيم لدى األفراد عليها فقد بلغت % ٨٤غرس القيم لدى األفراد حيث بلغت نسبتهم 

  .٠,٥٨ وبلغ قيمة االحنراف ٤,٤٢

القـيم لـدى    وبذلك نستنتج أن المؤسسات اإلعالمية تسهم في غـرس           

 % . ٨٤األفراد بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن مشاهدة        ) ٢(وفي الفقرة رقم     

األفالم والبرامج التي تبث عبر القنوات الفضائية تسهم في عمليات االنحراف           

دة أما درجات غير الموافقة أن مشـاه      % ٧٣في المجتمع حيث بلغت نسبتهم      

األفالم والبرامج التي تبث عبر القنوات الفضائية تسهم في عمليات االنحراف           



 ١٣٥

 وبلـغ   ٤,٠٧وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ١٠في المجتمع فقد بلغت     

  .٠,٥٨قيمة االنحراف 

وبذلك نستنتج أن مشاهدة األفالم والبرامج التي تبـث عبـر القنـوات              

 المجتمع بدليل أن درجات الموافقـة       الفضائية تسهم في عمليات االنحراف في     

 % . ٧٣على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن انتقـال         ) ٣(وفي الفقرة رقم     

ثقافات المجتمعات الغربية عبر القنوات الفضائية يحـد مـن تأصـيل القـيم              

أما درجات غير الموافقة    % ٩٥األصيلة في نفوس األفراد حيث بلغت نسبتهم        

 ثقافات المجتمعات الغربية عبر القنوات الفضائية يحد من تأصـيل           أن انتقال 

وقد بلغـت قيمـة المتوسـط       % ٥القيم األصيلة في نفوس األفراد فقد بلغت        

  .٠,٣١ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٦٩الحسابي 

وبذلك نستنتج أن انتقال ثقافات المجتمعات الغربيـة عبـر القنـوات             

يلة في نفوس األفراد بـدليل أن درجـات         الفضائية يحد من تأصيل القيم األص     

 % . ٩٥الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن للبرامج        ) ٤(وفي الفقرة رقم     

أمـا  % ٦٩الدينية دور في تثقيف الشباب وتنمية قيمهم حيث بلغت نسـبتهم            

 قيمهم  درجات غير الموافقة أن للبرامج الدينية دور في تثقيف الشباب وتنمية          

 وبلغ قيمة االنحراف    ٣,٩١وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ١٠فقد بلغت   

١,٠٩.  

وبذلك نستنتج أن للبرامج الدينية دور في تثقيف الشباب وتنمية قـيمهم             

 % . ٦٩بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلـى درجـات الموافقـة علـى أن           ) ٥(وفي الفقرة رقم     

أمـا  % ٥٤هم في بث الوعي لدى األفراد حيث بلغـت نسـبتهم            الصحافة تس 



 ١٣٦

درجات غير الموافقة أن الصحافة تسهم في بث الوعي لدى األفراد فقد بلغت             

  .١,٠٩ وبلغ قيمة االنحراف ٣,٩١وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ١

وبذلك نستنتج أن الصحافة تسهم في بث الوعي لدى األفراد بـدليل أن              

 % . ٥٤افقة على ذلك بلغت درجات المو

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن لإلعالم        ) ٦(وفي الفقرة رقم     

أما درجات غير   % ٨٩دور أمني في الوقاية من الجريمة حيث بلغت نسبتهم          

وقـد  % ٥الموافقة أن لإلعالم دور أمني في الوقاية من الجريمة فقد بلغـت             

  .٠,٤٧قيمة االنحراف  وبلغ ٤,٥٣بلغت قيمة المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن لإلعالم دور أمني في الوقاية من الجريمة بـدليل أن              

 % . ٨٩درجات الموافقة على ذلك بلغت 

في غرس القيم   ومن خالل العرض السابق يتضح أن لإلعالم دور هام          

بدليل أن إجمالي درجات اتجاهات الطالب بدرجة كبيرة جداً وبدرجة كبيـرة            

تأثير اإلعـالم   فعة حيث بلغت إجمالي نسبة اتجاهات الطالب نحو         تعتبر مرت 

لإلعالم دور كبير في غرس     ، وهذا يدل على أن      % ٧٨في غرس القيم بلغت     

يحد من ارتكاب الجرائم ، والجدول التالي يوضح المتوسـط العـام            القيم مما   

 . دور اإلعالم في غرس القيم واالنحراف العام التجاهات الطالب نحو 

 



 ١٣٧
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 االنحراف المتوسط العبارة

 . تسهم المؤسسات اإلعالمية في غرس القيم لدى األفراد 
٠,٥٨ ٤,٤٢ 

ات الفضائية إن مشاهدة األفالم والبرامج التي تبث عبر القنو

 .تسهم في عمليات االنحراف في المجتمع

٠,٩٣ ٤,٠٧ 

إن انتقال ثقافات المجتمعات الغربية عبر القنوات الفضائية 

 .يحد من تأصيل القيم األصيلة في نفوس األفراد 

٠,٣١ ٤,٦٩ 

 . للبرامج الدينية دور في تثقيف الشباب وتنمية قيمهم 
١,٠٩ ٣,٩١ 

 عي لدى األفراد تسهم الصحافة في بث الو
١,٠٩ ٣,٩١ 

 لإلعالم دور أمني في الوقاية من الجريمة 
٠,٤٧ ٤,٥٣ 

 المتوسط العام واالنحراف العام
٠,٧٤٥ ٤,٢٥٥ 

 

دور اإلعالم في   ومن خالل قياس المتوسطات يتضح أن المتوسط العام         

، مما يدل على قوة اتجاهات أفراد العينة تجـاه          ٤,٢٥٥بلغ  غرس القيم حيث    

، وهذا يبين   ٠,٧٤٥، أما االنحراف العام فقد بلغ       عالم في غرس القيم     دور اإل 

لإلعالم دور في غرس القيم     وجود تشتت بسيط في اآلراء مما يؤكد على أن          

 . للحد من الجريمة 



 ١٣٨
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تسهم المؤسسات اإلعالمية في 
 . غرس القيم لدى األفراد 

٣,٢٠ ١,٨٠%٥١ ٢٠٤%٣٥ ١٤٠ %٤ ١٦ %٣ ١٢ %٧ ٢٨ 

إن مشاهدة األفالم والبرامج التي 
 عبر القنوات الفضائية تسهم تبث

في عمليات االنحراف في 
 .المجتمع 

٢,٨٢ ٢,١٨%٢٨ ١١٢%٤٥ ١٨٠%١٧ ٦٨ %١ ٤ %٩ ٣٦ 

إن انتقال ثقافات المجتمعات 
الغربية عبر القنوات الفضائية 

يحد من تأصيل القيم األصيلة في 
 .نفوس األفراد 

٣,١٢ ١,٨٨%٣٨ ١٥٢%٤٦ ١٨٤%١٠ ٤٠ %٢ ٨ %٤ ١٦ 

ج الدينية دور في تثقيف للبرام
 . الشباب وتنمية قيمهم 

- - - - ٣,٤١ ١,٥٩%٤٨ ١٩٢%٤٥ ١٨٠ %٧ ٢٨ 

تسهم الصحافة في بث الوعي 
 لدى األفراد 

- - - - ٣,٤٢ ١,٥٨%٤٤ ١٧٦%٥٤ ٢١٦ %٢ ٨ 

لإلعالم دور أمني في الوقاية من 
 الجريمة 

٢,٩٢ ٢,٠٨%١٩ ٧٦%٦٥ ٢٦٠%١٠ ٤٠ %١ ٤ %٥ ٢٠ 

يتضح أن أعلى نسبة ) ١(ن خالل اجلدول والذي يوضح تأثري وسائل اإلعالم على األفراد ، فبالنسبة للفقرة رقم يتضح م 
من حجم العينة من الذين أفادوا أن املؤسسات اإلعالمية تسهم يف غرس القيم لدى األفراد بدرجات ضعيفة حيث بلغت نسبتهم 

ادوا أن املؤسسات اإلعالمية تسهم يف غرس القيم لدى األفراد بدرجات وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أف% ٨٦
 .٣,٢٠ وبلغ قيمة االحنراف ١,٨٠وقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب % ١٠كبرية حيث بلغت نسبتهم 

وبذلك نستنتج أن المؤسسات اإلعالمية ال تسهم في غرس القيم لـدى             

 % . ٨٦األفراد بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٢(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن مشاهدة األفالم والبرامج التي تبث عبر القنوات الفضائية تسهم فـي             

% ٧٣عمليات االنحراف في المجتمع بدرجات ضعيفة حيث بلغـت نسـبتهم            



 ١٣٩

ألفالم والبرامج  وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن مشاهدة ا           

التي تبث عبر القنوات الفضائية تسهم في عمليات االنحراف فـي المجتمـع             

وقد بلغت قيمة المتوسط الحسـابي      % ١٠بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم      

  .٢,٨٢ وبلغ قيمة االنحراف ٢,١٨

وبذلك نستنتج أن مشاهدة األفالم والبرامج التي تبـث عبـر القنـوات              

 عمليات االنحراف فـي المجتمـع بـدليل أن درجـات     الفضائية ال تسهم في  

 % . ٧٣الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٣(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن انتقال ثقافات المجتمعات الغربية عبر القنوات الفضائية يحـد مـن             

بلغت نسـبتهم   تأصيل القيم األصيلة في نفوس األفراد بدرجات ضعيفة حيث          

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن انتقـال ثقافـات              % ٨٤

المجتمعات الغربية عبر القنوات الفضائية يحد من تأصيل القيم األصيلة فـي            

وقد بلغت قيمة المتوسط    % ٦نفوس األفراد بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم        

  .٣,١٢ وبلغ قيمة االنحراف ١,٨٨الحسابي 

ذلك نستنتج أن انتقال ثقافات المجتمعات الغربيـة عبـر القنـوات            وب 

الفضائية يحد من تأصيل القيم األصيلة في نفوس األفراد بـدليل أن درجـات              

 % . ٨٤الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٤(وفي الفقرة رقم     

شباب وتنمية قيمهم بدرجات ضعيفة     أفادوا أن للبرامج الدينية دور في تثقيف ال       

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن          % ٩٣حيث بلغت نسبتهم    

للبرامج الدينية دور في تثقيف الشباب وتنمية قيمهم بدرجة متوسـطة حيـث             

 وبلـغ قيمـة     ١,٥٩وقد بلغت قيمة المتوسـط الحسـابي        % ٧بلغت نسبتهم   

  .٣,٤١االنحراف 



 ١٤٠

نه ال دور للبرامج الدينية في تثقيف الشـباب وتنميـة           وبذلك نستنتج أ   

 % . ٩٣قيمهم بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٥(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن الصحافة تسهم في بث الوعي لدى األفراد بدرجات ضعيفة حيـث             

ن حجم العينة مـن الـذين أفـادوا أن          وكانت أقل نسبة م   % ٩٨بلغت نسبتهم   

الصحافة تسهم في بث الوعي لدى األفراد بدرجة متوسطة حيث بلغت نسبتهم            

  .٣,٤٢ وبلغ قيمة االنحراف ١,٥٨وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ٢

وبذلك نستنتج أن الصحافة ال تسهم في بث الوعي لدى األفراد بـدليل              

 % . ٩٨أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٦(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن لإلعالم دور أمني في الوقاية من الجريمة بدرجات ضعيفة حيـث             

وكانت أقل نسبة من حجم العينة مـن الـذين أفـادوا أن             % ٨٤بلغت نسبتهم   

غت نسبتهم  لإلعالم دور أمني في الوقاية من الجريمة بدرجات كبيرة حيث بل          

  .٢,٩٢ وبلغ قيمة االنحراف ٢,٠٨وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ٦

وبذلك نستنتج أن ال دور أمني لإلعالم في الوقاية من الجريمة بـدليل              

 % . ٨٤أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

ومن خالل العرض السابق يتضح أن اإلعالم يسهم بدرجة ضئيلة من            

غرس القيم بدليل أن المتوسط العـام آلراء السـجناء          وجهة نظر السجناء في     

، وهو متوسط ضعيف نسبياً مما      ١,٨٥حول دور اإلعالم في غرس القيم بلغ        

كمـا بلـغ    . يبرز عدم قناعة السجناء بأهمية دور اإلعالم في غرس القـيم            

 وهو انحراف عالي يبين قيمة التشـتت فـي آراء           ٣,١٤االنحراف المعياري   

ية اإلعالم في غرس القيم للحد من ارتكاب الجرائم وعـدم           السجناء حول أهم  

 . التزامهم بها 



 ١٤١

א)٣٨( א א א :א
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 ف

إن تعويد الشباب على األمانة 
 يحد من االنحراف

٠,٨٣ ٤,١٧ - - %١ ٤ %٨ ٣٢%٦٤ ٢٥٦%٢٧ ١٠٨ 

لألسرة دور في إكساب الشباب 
 القيم االجتماعية 

٠,٤١ ٤,٥٩ - - %٤ ١٦ %٧ ٢٨%١٥ ٦٠%٧٤ ٢٩٦ 

إن احترام الجيران يسهم في 
 الوقاية من الجريمة 

٠,٨٣ ٤,١٧ %١ ٤ %٢ ٨ %٤ ١٦%٦٥ ٢٦٠%٢٨ ١١٢ 

إن احترام الجار يجعلني أحافظ 
 على حرمته 

٠,٣٧ ٤,٦٣ - - - -%١١ ٤٤%١٥ ٦٠%٧٤ ٢٩٦ 

إن االلتزام بآداب السلوك يدفع 
 اآلخرين إلي احترامي  

٠,٦٨ ٤,٣٢ %٢ ٨ %٦ ٢٤ %٤ ١٦%٣٤ ١٣٦%٥٤ ٢١٦ 

إن احترام ممتلكات الدولة يحد 
 من االنحراف  

١,١٤ ٣,٨٦ %٣ ١٢ %٥ ٢٠ %٣ ١٢%٨١ ٣٢٤ %٨ ٣٢ 

تسهم البرامج التلفزيونية في 
تنمية ثقافات الفرد ومفاهيمه تجاه 

 . دينه 

٠,٦١ ٤,٣٩ - - %٢ ٨%٢٠ ٨٠%١٥ ٦٠%٦٣ ٢٥٢ 

إظهار الغضب ال يعطي هيبة 
 . عند اآلخرين 

٠,٩٧ ٤,٠٣ - - - -%١٥ ٦٠%٦٧ ٢٦٨%١٨ ٧٢ 

العمل طريق غير فعال لتحقيق 
 .ات الفرد طموح

- - ٣,٥١ ١,٤٩%٧٠ ٢٨٠%١٦ ٦٤ %٩ ٣٦ %٥ ٢٠ 

مكانة اإلنسان بين الناس تعتمد 
 .كثيراً على عمله 

- - - - ٣,٣٦ ١,٦٤%٤٢ ١٦٨%٥٢ ٢٠٨ %٦ ٢٤ 

إن االنتماء للوطن يحد من 
 السلوك االجرامي 

٠,٦٥ ٤,٣٥ - - %٣ ١٢ %٧ ٢٨%٤٢ ١٦٨%٤٨ ١٩٢ 

لألسرة دور كبير في تربية 
 الد على القيم األخالقية األو

٠,٧٣ ٤,٢٧ %٤ ١٦ %١ ٤%١١ ٤٤%٣٢ ١٢٨%٥٢ ٢٠٨ 

إن االلتزام باألخالق الكريمة 
 يحد من السلوك اإلجرامي 

٠,٤٧ ٤,٥٣ - - %٥ ٢٠ %٩ ٣٦%١٤ ٥٦%٧٢ ٢٨٨ 

يسهم علماء الدين في توجيه 
 الشباب بتجنب الجريمة 

١,٠٠ ٤,٠٠ %٢ ٨ %٦ ٢٤%١٥ ٦٠%٤٤ ١٧٦%٣٣ ١٣٢ 



 ١٤٢

آراء الطالب واتجاهاتهم حول    يتضح من خالل الجدول والذي يوضح        

يتضح أن إجمالي درجات الموافقة     ) ١(، فبالنسبة للفقرة رقم     القيم االجتماعية   

أمـا  % ٩١على إن تعويد الشباب على األمانة يحد من اإلنحـراف بلغـت             

نحـراف  درجات غير الموافقة على إن تعويد الشباب على األمانة يحد من اإل           

 وبلغ قيمة االنحـراف     ٤,١٧وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ١فقد بلغت   

٠,٨٣.  

وبذلك نستنتج إن تعويد الشباب على األمانة يحد من اإلنحراف بـدليل             

 % . ٩١أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن إجمالي درجات الموافقة على أن لألسرة ) ٢(وفي الفقرة رقم   

أمـا درجـات غيـر      % ٨٩ب الشباب القيم االجتماعية بلغـت       دور في إكسا  

الموافقة على أن لألسرة دور في إكساب الشباب القيم االجتماعية فقد بلغـت             

  .٠,٤١ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٥٩وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ٤

وبذلك نستنتج أن لألسرة دور في إكساب الشباب القيم االجتماعية بدليل            

 % . ٨٩ت الموافقة على ذلك بلغت أن درجا

يتضح أن إجمالي درجات الموافقة على أن احترام        ) ٣(وفي الفقرة رقم     

أما درجات غير الموافقـة     % ٩٣الجيران يسهم في الوقاية من الجريمة بلغت        

وقـد  % ٣على أن احترام الجيران يسهم في الوقاية من الجريمة فقد بلغـت             

  .٠,٨٣ وبلغ قيمة االنحراف ٤,١٧بلغت قيمة المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن احترام الجيران يسهم في الوقاية من الجريمة بـدليل             

 % . ٩٣أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن إجمالي درجات الموافقة على أن احترام        ) ٤(وفي الفقرة رقم     

غير أما درجات   % ٨٩الجار يجعل أفراد العينة يحافظون على حرمته بلغت         

الموافقة على أن احترام الجار يجعل أفراد العينة يحافظون على حرمته فقـد             



 ١٤٣

 وبلغ قيمـة االنحـراف      ٤,٦٣وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ١١بلغت  

٠,٣٧.  

وبذلك نستنتج أن احترام الجار يجعل أفراد العينـة يحـافظون علـى              

 % . ٨٩حرمته بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن إجمالي درجـات الموافقـة علـى أن          ) ٥(ي الفقرة رقم    وف 

أما % ٨٨االلتزام بآداب السلوك يدفع اآلخرين إلى احترام أفراد العينة بلغت           

درجات غير الموافقة على أن االلتزام بآداب السلوك يـدفع اآلخـرين إلـى              

 ٤,٣٢وقد بلغت قيمة المتوسط الحسـابي       % ٨احترام أفراد العينة فقد بلغت      

  .٠,٦٨وبلغ قيمة االنحراف 

وبذلك نستنتج أن االلتزام بآداب السلوك يدفع اآلخرين إلى احترام أفراد            

 % . ٨٨العينة بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن إجمالي درجات الموافقة على أن احترام        ) ٦(وفي الفقرة رقم     

درجات غير الموافقة على    أما  % ٨٩ممتلكات الدولة يحد من االنحراف بلغت       

وقد بلغت قيمـة    % ٨أن احترام ممتلكات الدولة يحد من االنحراف فقد بلغت          

  .١,١٤ وبلغ قيمة االنحراف ٣,٨٦المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن احترام ممتلكات الدولة يحد من االنحراف بـدليل أن             

 % . ٨٩درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن إجمالي درجـات الموافقـة علـى أن          ) ٧(وفي الفقرة رقم     

البرامج التلفزيونية تسهم في تنمية ثقافات الفرد ومفاهيمه تجاه دينـه بلغـت             

أما درجات غير الموافقة على أن البرامج التلفزيونية تسهم في تنميـة            % ٧٨

وقد بلغـت قيمـة المتوسـط       % ٢ثقافات الفرد ومفاهيمه تجاه دينه فقد بلغت        

  .٠,٦١بلغ قيمة االنحراف  و٤,٣٩الحسابي 



 ١٤٤

وبذلك نستنتج أن البرامج التلفزيونية تسهم في تنميـة ثقافـات الفـرد              

 % . ٧٨ومفاهيمه تجاه دينه بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن إجمالي درجات الموافقة على أن إظهار        ) ٨(وفي الفقرة رقم     

ما درجات غير الموافقـة     أ% ٨٥الغضب ال يعطي هيبة عند اآلخرين بلغت        

لمـن  % ١٥على أن إظهار الغضب ال يعطي هيبة عند اآلخرين فقد بلغـت             

 وبلغ قيمة االنحـراف     ٤,٠٣أجاب بمحايد وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي        

٠,٩٧.  

وبذلك نستنتج أن إظهار الغضب ال يعطي هيبة عند اآلخرين بدليل أن             

 % . ٨٥درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن إجمالي درجات غير الموافقة علـى أن         ) ٩(في الفقرة رقم    و 

أمـا درجـات    % ٨٦العمل طريق غير فعال لتحقيق طموحات الفرد بلغـت          

الموافقة على أن العمل طريق غير فعال لتحقيق طموحات الفرد فقـد بلغـت              

  .٣,٥١ وبلغ قيمة االنحراف ١,٤٩وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ٥

تنتج أن أفراد العينة غير موافقين بأن العمل طريق غير فعال           وبذلك نس  

 % . ٨٦لتحقيق طموحات الفرد بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن إجمالي درجات غير الموافقة على أن        ) ١٠(وفي الفقرة رقم     

أمـا درجـات    % ٩٤مكانة اإلنسان بين الناس تعتمد كثيراً على عمله بلغت          

 على أن مكانة اإلنسان بين الناس تعتمد كثيراً على عمله فقد بلغـت              الموافقة

 وبلـغ قيمـة     ١,٦٤لمن أجاب بمحايد وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي         % ٦

  .٣,٣٦االنحراف 

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة غير موافقين أن مكانة اإلنسان بين الناس             

 % . ٩٤ة على ذلك بلغت تعتمد كثيراً على عمله بدليل أن درجات الموافق



 ١٤٥

يتضح أن إجمالي درجات الموافقـة علـى أن         ) ١١(وفي الفقرة رقم     

أمـا درجـات غيـر      % ٩٠االنتماء للوطن يحد من السلوك اإلجرامي بلغت        

وقد % ٣الموافقة على أن االنتماء للوطن يحد من السلوك اإلجرامي فقد بلغت      

  .٠,٦٥حراف  وبلغ قيمة االن٤,٣٥بلغت قيمة المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن االنتماء للوطن يحد من السلوك اإلجرامي بـدليل أن             

 % . ٩٠درجات الموافقة على ذلك بلغت 
يتضح أن إمجايل درجات املوافقة على أن لألسرة دور كبري  يف تربية األوالد على القيم األخالقية ) ١٢(ويف الفقرة رقم  
وقد بلغت % ٥لى أن لألسرة دور كبري  يف تربية األوالد على القيم األخالقية فقد بلغت أما درجات غري املوافقة ع% ٨٤بلغت 

  .٠,٧٣ وبلغ قيمة االحنراف ٤,٢٧قيمة املتوسط احلسايب 

وبذلك نستنتج أن لألسرة دور كبير  في تربيـة األوالد علـى القـيم                

 % . ٨٤األخالقية بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن إجمالي درجات الموافقـة علـى أن         ) ١٣(قرة رقم   وفي الف  

أما درجات  % ٨٦االلتزام باألخالق الكريمة يحد من السلوك اإلجرامي بلغت         

غير الموافقة على أن االلتزام باألخالق الكريمة يحد من السلوك اإلجرامـي            

 وبلغ قيمة االنحـراف     ٤,٢٧وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٥فقد بلغت   

٠,٧٣.  

وبذلك نستنتج أن االلتزام باألخالق الكريمة يحد من السلوك اإلجرامي           

 % . ٨٦بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن إجمالي درجات الموافقـة علـى أن         ) ١٤(وفي الفقرة رقم     

أمـا  % ٧٧علماء الدين يسهمون في توجيه الشباب بتجنب الجريمـة بلغـت            

 أن علماء الدين يسهمون في توجيه الشباب بتجنب         درجات غير الموافقة على   

 وبلـغ قيمـة   ٤,٠٠وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي  % ٨الجريمة فقد بلغت    

  .١,٠٠االنحراف 



 ١٤٦

وبذلك نستنتج أن علماء الدين يسهمون في توجيـه الشـباب بتجنـب              

 % . ٧٧الجريمة بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

آراء الطـالب واتجاهـاتهم حـول القـيم         ق يتضح   ومن خالل العرض الساب   

تعتبر مرتفعة حيـث    )  موافق   –موافق بشدة   ( بدرجات الموافقة   االجتماعية  

آراء الطـالب واتجاهـاتهم حـول القـيم         بلغت متوسطات إجمالي درجات     

من ، وهذا يدل على تمسك الطالب بالقيم االجتماعية وهي          % ٧٥االجتماعية  

صم الطالب من الوقـوع فـي الجريمـة بـدليل أن            المقومات الهامة التي تع   

 ، وهو متوسط قوي نسبياً ويدل علـى آراء          ٣,٨٨المتوسط العام لآلراء بلغ     

الطالب واتجاهاتهم حول القيم االجتماعية وقد بلغ متوسط االنحراف المعياري      

، وهو يبين تشتت واضح في اآلراء إال  أنه يؤكد على أهميـة القـيم                ١,١١

 .ى الطالب في الوقاية من الجريمة االجتماعية لد



 ١٤٧

א)٣٩( א א א א
:א

بدرجة كبيرة 
 جداً

 بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة
بدرجة ضعيفة 

 جداً
 

 القيمة

 ةنسب تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

سط
تو
الم

ف 
را
نح
اال

 

 ٠,٣٠ ٤,٧٠ - - - - %٤ ١٦%٢٢ ٨٨%٧٤ ٢٩٦ تقوى اهللا واإليمان به عز وجل 

 ٠,٩٢ ٤,٠٨ - - %٩ ٣٦%٢١ ٨٤%٢٣ ٩٢%٤٧ ١٨٨ األمانة والصدق واإلخالص

 ٠,٨٠ ٤,٢٠ %٦ ٢٤ %٤ ١٦%١٣ ٥٢%١٨ ٧٢%٥٩ ٢٣٦ الجهاد والشهادة في سبيل اهللا 

 ٢,٧٤ ٢,٢٦%٢٥ ١٠٠%٤٨ ١٩٢%١٥ ٦٠ - -%١٢ ٤٨ بر الوالدين

 ٣,٤٨ ١,٥٢%٥٨ ٢٣٢%٣٢ ١٢٨%١٠ ٤٠ - - - - العدل والمساواة

 ٢,٩٥ ٢,٠٥%٢٤ ٩٦%٥٦ ٢٢٤%١٣ ٥٢ %٥ ٢٠ %٢ ٨ الجرأة في قول الحق 

 ٢,٣٠ ٢,٣٠%١٠ ٤٠%٦٦ ٢٦٤%١٤ ٥٦ %٤ ١٦ %٦ ٢٤ الصبر والمثابرة

 ٢,٨٦ ٢,١٤%١٤ ٥٦%٦٨ ٢٧٢%١٣ ٥٢ - - %٥ ٢٠ رد السالم وصلة األرحام

والصحابة ) ص(حب الرسول 
 واالقتداء بهم

٣,١٧ ١,٨٣ %١ ٤ %١ ٤ %٨ ٣٢%١٣ ٥٢%٧٧ ٣٠٨ 

األمر بالمعروف والنهي عن 
 المنكر

- - - - ٣,٠٠ ٢,٠٠%٤٧ ١٨٨%٢٣ ٩٢%٣٠ ١٢٠ 

 ٠,٩٥ ٤,٠٥%٣٧ ١٤٨%٣٨ ١٥٢%١٨ ٧٢ %٢ ٨ %٥ ٢٠ الوفاء بالعهود وحفظ اللسان

 ٣,٣٢ ١,٦٨ %٢ ٨ %٨ ٣٢%١٥ ٦٠%٣٣ ١٣٢%٤٢ ١٦٨ء والمرسلين احترام جميع األنبيا

 ٣,٢١ ١,٧٩%٤٣ ١٧٢%٥١ ٢٠٤ %٣ ١٢ %١ ٤ %٢ ٨ التسامح

العمل الجماعي واحترام حقوق 
 اآلخرين

- - - - ٣,٤٨ ١,٥٢%٢٩ ١١٦%٦٣ ٢٥٢ %٨ ٣٢ 

 ٢,٦٨ ٣,٣٢%١٦ ٦٤%٣٨ ١٥٢%٤٥ ١٨٠ - - %١ ٤ تحمل المسئولية والثقة بالنفس

 ٣,٣٢ ١,٦٨%٥٤ ٢١٦%٣٤ ١٣٦ %٦ ٢٤ %٢ ٨ %٤ ١٦ اتخاذ القرار والتفكير العلمي

 ٣,٤٨ ١,٥٢%٥٨ ٢٣٢%٣٢ ١٢٨%١٠ ٤٠ - - - - االنتماء لألسرة

 ١,٠٨ ٣,٩٢ %١ ٤ %٣ ١٢%١٤ ٥٦%٦٧ ٢٦٨%١٥ ٦٠ التضحية

 ٣,٣٠ ١,٧٠%٦٥ ٢٦٠%١٧ ٦٨ %٩ ٣٦ %١ ٤ %٨ ٣٢ تقدير الوقت

 ٣,١٢ ١,٨٨%٣٨ ١٥٢%٤٦ ١٨٤%١٠ ٤٠ %٢ ٨ %٤ ١٦ ئة والنظافةالمحافظة على البي

 ١,٢١ ٣,٧٩ - - %٢ ٨%٣٥ ١٤٠%٤٥ ١٨٠%١٨ ٧٢ الكرم

 ٢,٩٧ ٢,٠٣%٣٣ ١٣٢%٤٨ ١٩٢%١٠ ٤٠ %١ ٤ %٨ ٣٢ احترام الكبار

 ٣,٣٢ ١,٦٨%٤٣ ١٧٢%٥١ ٢٠٤ %٣ ١٢ %١ ٤ %٢ ٨ التكامل االجتماعي

 ٣,٢٩ ١,٧١%٤٨ ١٩٢%٣٥ ١٤٠%١٦ ٦٤ - - %١ ٤ المحافظة على األموال العامة 

 ٣,٥٨ ١,٤٢%٥٨ ٢٣٢%٤٢ ١٦٨ - - - - - - العمل المنظم 

االهتمام باألرض والثروات 
 األخرى

٢,٩٩ ٢,٠١%١٨ ٧٢%٧١ ٢٨٤ %٦ ٢٤ %٢ ٨ %٣ ١٢ 

 ٠,٦٨ ٤,٣٢ - - - -%٢٠ ٨٠%٢٨ ١١٢%٥٢ ٢٠٨ االنتماء لإلسالم

 ٢,٨٦ ٢,١٤%٣٥ ١٤٠%٣٤ ١٣٦%٢١ ٨٤ %٢ ٨ %٨ ٣٢ االنتماء للوطن



 ١٤٨

ومن خالل العرض السابق يتضح أن اتجاهات السـجناء نحـو القـيم              

االجتماعية والدينية تعتبر متوسطة وتميل إلي الضعف حيث بلـغ المتوسـط            

، وهو متوسط ضعيف نسبياً     ٢,٤٧العام للقيم االجتماعية والدينية لدى السجناء       

انحراف عالي في اتجاهات وآراء السجناء حول       ، أما االنحراف العام فيعتبر      

 .٢,٥٤االلتزام بالقيم االجتماعية والدينية حيث بلغ 



 ١٤٩

א)٤٠( א א א
א א א א א :א

 أوافق أوافق بشدة 
 

 حيادي
 

 ال أوافق 
 

 أوافق بشدة ال
 

 العبارة
سط نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

تو
الم

 

 ف

إن عدم وجود ضوابط للبرامج 
التي تبث عبر القنوات الفضائية 

 تحد من ترسيخ القيم 
٠,٥١ ٤,٤٩ - - %١ ٤ %٨ ٣٢%٣٢ ١٢٨%٥٩ ٢٣٦ 

إن التربية المتردية تحد من 
 ترسيخ القيم 

٠,٥٧ ٤,٤٣ - - %٥ ٢٠%١٥ ٦٠%١٢ ٤٨%٦٨ ٢٧٢ 

إن عدم تعويد الشباب على 
الحالل والحرام يحد من ترسيخ 

 القيم 
٠,٤٦ ٤,٥٤ - - - - %٢ ٨%٤٢ ١٦٨%٥٦ ٢٢٤ 

إن التفكك األسري يحد من 
 ترسيخ القيم

٠,٦٤ ٤,٣٦ %٣ ١٢ %٥ ٢٠ %٧ ٢٨%٢٣ ٩٢%٦٢ ٢٤٨ 

التي تحد من ترسـيخ     يتضح من خالل الجدول والذي يبين المعوقات         

يتضـح أن إجمـالي     ) ١(القيم االجتماعية في المجتمع ، فبالنسبة للفقرة رقم         

درجات الموافقة على إن عدم وجود ضوابط للبرامج التي تبث عبر القنـوات             

أما درجات غير الموافقة على إن      % ٩١الفضائية تحد من ترسيخ القيم بلغت       

القنوات الفضائية تحد من ترسـيخ      عدم وجود ضوابط للبرامج التي تبث عبر        

 وبلـغ قيمـة     ٤,٤٩وقد بلغت قيمة المتوسط الحسـابي       % ١القيم فقد بلغت    

  .٠,٥١االنحراف 

وبذلك نستنتج إن عدم وجود ضوابط للبرامج التي تبث عبر القنـوات             

الفضائية تحد من ترسيخ القيم بدليل أن درجات الموافقة علـى ذلـك بلغـت               

٩١ . % 

يتضح أن إجمالي درجات الموافقة على إن التربية        ) ٢(م  وفي الفقرة رق   

أما درجات غير الموافقة على إن      % ٨٠المتردية تحد من ترسيخ القيم بلغت       

وقد بلغت قيمة المتوسط    % ٥التربية المتردية تحد من ترسيخ القيم فقد بلغت         

  .٠,٥٧ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٤٣الحسابي 



 ١٥٠

ردية تحد من ترسـيخ القـيم بـدليل أن          وبذلك نستنتج إن التربية المت     

 % . ٨٠درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن إجمالي درجات الموافقة على إن عـدم         ) ٣(وفي الفقرة رقم     

أمـا  % ٩٨تعويد الشباب على الحالل والحرام يحد من ترسيخ القيم بلغـت            

حـد  درجات غير الموافقة على إن عدم تعويد الشباب على الحالل والحرام ي           

وذلك لمن أجاب بمحايد وقـد بلغـت قيمـة          % ٢من ترسيخ القيم فقد بلغت      

  .٠,٤٦ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٥٤المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج إن عدم تعويد الشباب على الحالل والحرام يحـد مـن              

 % . ٩٨ترسيخ القيم بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

إجمالي درجات الموافقة على أن التفكك      يتضح أن   ) ٤(وفي الفقرة رقم     

أما درجات غير الموافقة علـى أن       % ٨٥األسري يحد من ترسيخ القيم بلغت       

وقد بلغت قيمة المتوسـط     % ٨التفكك األسري يحد من ترسيخ القيم فقد بلغت         

  .٠,٦٤ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٣٦الحسابي 

 بدليل أن درجات  وبذلك نستنتج أن التفكك األسري يحد من ترسيخ القيم         

 % . ٨٥الموافقة على ذلك بلغت 

المعوقات التي تحد من ترسيخ القيم      ومن خالل العرض السابق يتضح      

)  موافـق    –موافق بشدة   ( درجات الموافقة   االجتماعية في المجتمع حيث أن      

المعوقات التي تحد مـن     تعتبر مرتفعة حيث بلغت متوسطات إجمالي درجات        

، وهـذا   % ٨٨ية في المجتمع من وجهة نظر الطالب        ترسيخ القيم االجتماع  

أن المتوسط  يدل على أن هذه المعوقات لها تأثير كبير في ترسيخ القيم بدليل             

، مما يؤكد على موافقة الطالب على هذه المعوقـات          ٤,٤٥٥العام لآلراء بلغ    

، ٠,٥٤٥ومدى تأثيرها في غرس القيم ، كما بلغ متوسط االنحراف المعياري            

ين تشتت واضح بسيط جداً في اآلراء وذلك دليل مصـداقية الطـالب             وهو يب 

 . حول موافقتهم على المعوقات التي تحد من غرس القيم 



 ١٥١

א)٤١( א א א
א :א

 
 أوافق أوافق بشدة 

 
 حيادي
 

 ال أوافق 
 

أوافق بشدة ال 
 

 العبارة
سط نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

تو
الم

 

 ف

إن عدم وجود ضوابط للبرامج 
التي تبث عبر القنوات الفضائية 

 تحد من ترسيخ القيم 

٣,٠٨ ١,٩٢%٣٤ ١٣٦%٥٤ ٢١٦ %٤ ١٦ %٢ ٨ %٦ ٢٤ 

إن التربية المتردية تحد من 
 ترسيخ القيم 

٣,١٢ ١,٨٨%٣٨ ١٥٢%٤٦ ١٨٤%١٠ ٤٠ %٢ ٨ %٤ ١٦ 

إن عدم تعويد الشباب على 
الحالل والحرام يحد من ترسيخ 

 القيم 

٣,٢٦ ١,٧٤%٤٢ ١٦٨%٤٨ ١٩٢ %٧ ٢٨ - - %٣ ١٢ 

إن التفكك األسري يحد من 
 ترسيخ القيم

٣,٥٧ ١,٤٣%٨١ ٣٢٤ %٨ ٣٢ %٣ ١٢ %٣ ١٢ %٥ ٢٠ 

) ١(وقات اليت حتد من ترسيخ القيم االجتماعية يف اجملتمع ، فبالنسبة للفقرة رقم يتضح من خالل اجلدول والذي يوضح املع 
يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين غري موافقني على أن عدم وجود ضوابط للربامج اليت تبث عرب القنوات الفضائية 

ة من الذين وافقوا أن عدم وجود ضوابط وكانت أقل نسبة من حجم العين% ٨٨حتد من ترسيخ القيم حيث بلغت نسبتهم 
 ١,٩٢وقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب % ٨للربامج اليت تبث عرب القنوات الفضائية حتد من ترسيخ القيم حيث بلغت نسبتهم 

  .٣,٠٨وبلغ قيمة االحنراف 

وبذلك نستنتج أن عدم وجود ضوابط للبرامج التي تبث عبر القنـوات             

القيم بدليل أن درجات الموافقة علـى ذلـك بلغـت           الفضائية يحد من ترسيخ     

٨٨ .% 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٢(وفي الفقرة رقم     

غير موافقين على أن التربية المتردية تحد من ترسيخ القيم حيث بلغت نسبتهم             

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين وافقـوا علـى أن التربيـة               % ٨٤

وقـد بلغـت قيمـة      % ٦د من ترسيخ القيم حيث بلغت نسـبتهم         المتردية تح 

  .٣,١٢ وبلغ قيمة االنحراف ١,٨٨المتوسط الحسابي 



 ١٥٢

وبذلك نستنتج أن التربية المتردية تحد من ترسـيخ القـيم بـدليل أن               

 % . ٨٨درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٣(وفي الفقرة رقم     

ير موافقين على أن عدم تعويد الشباب على الحالل والحرام يحد من ترسيخ             غ

وكانت أقل نسبة من حجم العينة مـن الـذين          % ٩٠القيم حيث بلغت نسبتهم     

وافقوا على أن عدم تعويد الشباب على الحالل والحرام يحد من ترسيخ القـيم           

لغ قيمـة    وب ١,٧٤وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٣حيث بلغت نسبتهم    

  .٣,٢٦االنحراف 

وبذلك نستنتج أن عدم تعويد الشباب على الحالل والحرام يحـد مـن              

 % . ٩٠ترسيخ القيم بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٤(وفي الفقرة رقم     

 بلغت نسبتهم   غير موافقين على أن التفكك األسري يحد من ترسيخ القيم حيث          

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين وافقـوا علـى أن التفكـك               % ٨٩

وقد بلغت قيمة المتوسط    % ٨األسري يحد من ترسيخ القيم حيث بلغت نسبتهم         

  .٣,٥٧ وبلغ قيمة االنحراف ١,٤٣الحسابي 

وبذلك نستنتج أن التفكك األسري يحد من ترسيخ القيم بدليل أن درجات           

 % .٨٩على ذلك بلغت الموافقة 

א)٤٢( א א א
א :א

 
 أوافق أوافق بشدة 

 
 حيادي
 

 ال أوافق 
 

ال أوافق بشدة 
 

 العبارة
سط نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

تو
الم

 

 ف

انة إن تعويد الشباب على األم
 يحد من االنحراف

٢,٧٠ ٢,٣٠%١٠ ٤٠%٦٦ ٢٦٤%١٤ ٥٦ %٤ ١٦ %٦ ٢٤ 



 ١٥٣

لألسرة دور في إكساب الشباب 
 القيم االجتماعية 

٢,٦٨ ٢,٣٢%١٦ ٦٤%٣٨ ١٥٢%٤٥ ١٨٠ - - %١ ٤ 

إن احترام الجيران يسهم في 
 الوقاية من الجريمة 

٢,٩٨ ٢,٠٢%١٨ ٧٢%٧٠ ٢٨٠ %٧ ٢٨ %٢ ٨ %٣ ١٢ 

ر يجعلني أحافظ إن احترام الجا
 على حرمته 

٢,٩٥ ٢,٠٥%٢٤ ٩٦%٥٦ ٢٢٤%١٣ ٥٢ %٥ ٢٠ %٢ ٨ 

إن االلتزام بآداب السلوك يدفع 
 اآلخرين إلي احترامي  

- - - - ٢,٩٦ ٢,٠٤%١٢ ٤٨%٧٢ ٢٨٨%١٦ ٦٤ 

إن احترام ممتلكات الدولة يحد 
 من االنحراف  

٢,٩٥ ٢,٠٥%٢٣ ٩٢%٦٢ ٢٤٨ %٧ ٢٨ %٣ ١٢ %٥ ٢٠ 

لبرامج التلفزيونية في تسهم ا
تنمية ثقافات الفرد ومفاهيمه تجاه 

 . دينه 

٢,٨١ ٢,١٩%١٨ ٧٢%٥٩ ٢٣٦%١٣ ٥٢ %٦ ٢٤ %٤ ١٦ 

إظهار الغضب ال يعطي هيبة 
 . عند اآلخرين 

٢,٨٦ ٢,١٤%١٤ ٥٦%٦٨ ٢٧٢%١٣ ٥٢ - - %٥ ٢٠ 

العمل طريق غير فعال لتحقيق 
 .طموحات الفرد 

٢,٩٦ ٢,٠٤%١٥ ٦٠%٧٤ ٢٩٦ %٧ ٢٨ - - %٤ ١٦ 

مكانة اإلنسان بين الناس تعتمد 
 .كثيراً على عمله 

٢,٨٦ ٢,١٤%٣٥ ١٤٠%٣٤ ١٣٦%٢١ ٨٤ %٢ ٨ %٨ ٣٢ 

إن االنتماء للوطن يحد من 
 السلوك االجرامي 

٢,٨٢ ٢,١٨%١٢ ٤٨%٦٨ ٢٧٢%١٥ ٦٠ - - %٥ ٢٠ 

لألسرة دور كبير في تربية 
 األوالد على القيم األخالقية 

٣,٠٩ ١,٩١%٤٤ ١٧٦%٣١ ١٢٤%١٨ ٧٢ %٤ ١٦ %٣ ١٢ 

إن االلتزام باألخالق الكريمة 
 يحد من السلوك اإلجرامي 

٣,٠٠ ٢,٠٠%١٣ ٥٢%٧٧ ٣٠٨ %٨ ٣٢ %١ ٤ %١ ٤ 

يسهم علماء الدين في توجيه 
 الشباب بتجنب الجريمة 

٢,٩٢ ٢,٠٨%١٧ ٦٨%٦٨ ٢٧٢%١٠ ٤٠ - - %٥ ٢٠ 

 

وضح آراء السجناء واتجاهاتهم حول     يتضح من خالل الجدول والذي ي      

يتضح أن أعلى نسبة مـن حجـم        ) ١(القيم االجتماعية ، فبالنسبة للفقرة رقم       

العينة من الذين أفادوا أن تعويد الشباب على األمانة يحـد مـن االنحـراف               

وكانت أقل نسبة من حجم العينـة       % ٧٦بدرجات ضعيفة حيث بلغت نسبتهم      

شباب على األمانة يحد من االنحـراف بـدرجات         من الذين أفادوا أن تعويد ال     



 ١٥٤

 وبلغ  ٢,٣٠وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ١٠كبيرة حيث بلغت نسبتهم     

  .٢,٧٠قيمة االنحراف 

وبذلك نستنتج أن تعويد الشباب على األمانة ال يحد من االنحراف بدليل         

 % . ٧٦أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

 أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       يتضح) ٢(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن لألسرة دور في إكساب الشباب القيم االجتماعية بدرجات ضـعيفة            

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن          % ٥٤حيث بلغت نسبتهم    

لألسرة دور في إكساب الشباب القيم االجتماعية بدرجات كبيرة حيث بلغـت            

 وبلغ قيمـة االنحـراف      ٢,٣٢ قيمة المتوسط الحسابي     وقد بلغت % ١نسبتهم  

٢,٦٨.  

وبذلك نستنتج أن ال دور لألسرة في إكساب الشباب القيم االجتماعيـة             

 % . ٥٤بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٣(وفي الفقرة رقم     

لوقاية من الجريمة بدرجات ضعيفة حيث      أفادوا أن احترام الجيران يسهم في ا      

وكانت أقل نسبة من حجم العينة مـن الـذين أفـادوا أن             % ٨٨بلغت نسبتهم   

احترام الجيران يسهم في الوقاية من الجريمة بدرجات كبيرة حيـث بلغـت             

 وبلغ قيمـة االنحـراف      ٢,٠٢وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٥نسبتهم  

٢,٩٨.  

م الجيران ال يسهم في الوقاية من الجريمة بدليل         وبذلك نستنتج أن احترا    

 % . ٨٨أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٤(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن احترام الجار يجعلهم يحافظون على حرمته بدرجات ضعيفة حيـث            

ـ       % ٨٠بلغت نسبتهم    ن الـذين أفـادوا أن      وكانت أقل نسبة من حجم العينة م



 ١٥٥

احترام الجار يجعلهم يحافظون على حرمته بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم           

  .٢,٩٥ وبلغ قيمة االنحراف ٢,٠٥وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ٧

وبذلك نستنتج أن احترام الجار ال يجعلهم يحافظون على حرمته بدليل            

 % . ٨٠أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٥(الفقرة رقم   وفي   

أفادوا أن االلتزام بآداب السلوك يدفع اآلخرين إلى احترامهم بدرجات ضعيفة           

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن          % ٨٤حيث بلغت نسبتهم    

حيـث  االلتزام بآداب السلوك يدفع اآلخرين إلى احترامهم بدرجة متوسـطة           

 وبلـغ قيمـة     ٢,٠٤وقد بلغت قيمة المتوسط الحسـابي       % ١٦بلغت نسبتهم   

  .٢,٩٦االنحراف 

وبذلك نستنتج أن االلتزام بآداب السلوك ال يدفع اآلخرين إلى احترامهم            

 % . ٨٤بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٦(وفي الفقرة رقم     

ادوا أن احترام ممتلكات الدولة يحد من االنحراف بدرجات ضـعيفة حيـث          أف

وكانت أقل نسبة من حجم العينة مـن الـذين أفـادوا أن             % ٨٥بلغت نسبتهم   

احترام ممتلكات الدولة يحد من االنحراف بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم           

 . ٢,٩٥ وبلغ قيمة االنحراف ٢,٠٥وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ٨

وبذلك نستنتج أن احترام ممتلكات الدولة ال يحد من االنحراف بدليل أن          

 % . ٨٥درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٧(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن البرامج التلفزيونية تسهم في تنمية ثقافات الفرد ومفاهيمه تجاه دينه            

وكانت أقل نسبة من حجم العينـة       % ٧٧ث بلغت نسبتهم    بدرجات ضعيفة حي  

من الذين أفادوا أن البرامج التلفزيونية تسهم في تنمية ثقافات الفرد ومفاهيمه            



 ١٥٦

وقد بلغت قيمة المتوسـط     % ١٠تجاه دينه بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم        

  .٢,٨١ وبلغ قيمة االنحراف ٢,١٩الحسابي 

زيونية ال تسهم في تنمية ثقافات الفـرد        وبذلك نستنتج أن البرامج التلف     

 % . ٧٧ومفاهيمه تجاه دينه بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٨(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن إظهار الغضب ال يعطي هيبة عند اآلخرين بدرجات ضعيفة حيـث             

من حجم العينة مـن الـذين أفـادوا أن          وكانت أقل نسبة    % ٨٢بلغت نسبتهم   

إظهار الغضب ال يعطي هيبة عند اآلخرين بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم            

  .٢,٨٦ وبلغ قيمة االنحراف ٢,١٤وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ٥

وبذلك نستنتج أن إظهار الغضب يعطي هيبة عند اآلخرين بـدليل أن             

  % .٨٢درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة مـن الـذين       ) ٩(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن العمل طريق غير فعال لتحقيق طموحات الفرد بـدرجات ضـعيفة             

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن          % ٨٩حيث بلغت نسبتهم    

العمل طريق غير فعال لتحقيق طموحات الفرد بدرجات كبيرة حيـث بلغـت            

 وبلغ قيمـة االنحـراف      ٢,٠٤وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٤نسبتهم  

٢,٩٦.  

وبذلك نستنتج أن العمل طريق فعال لتحقيق طموحات الفرد بـدليل أن             

 % . ٨٩درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة من الـذين          ) ١٠(وفي الفقرة رقم     

ن الناس تعتمد كثيراً على عمله بدرجات ضـعيفة         أفادوا أن مكانة اإلنسان بي    

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن          % ٦٩حيث بلغت نسبتهم    

مكانة اإلنسان بين الناس تعتمد كثيراً على عمله بدرجات كبيرة حيث بلغـت             



 ١٥٧

 وبلغ قيمة االنحـراف     ٢,١٤وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ١٠نسبتهم  

٢,٨٦. 

 نستنتج أن مكانة اإلنسان بين الناس ال تعتمد كثيراً على عملـه             وبذلك 

 % . ٦٩بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة من الـذين          ) ١١(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن االنتماء للوطن يحد من السلوك اإلجرامي بدرجات ضـعيفة حيـث       

 نسبة من حجم العينة مـن الـذين أفـادوا أن            وكانت أقل % ٨٠بلغت نسبتهم   

االنتماء للوطن يحد من السلوك اإلجرامي بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم           

  .٢,٨٢ وبلغ قيمة االنحراف ٢,١٨وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ٥

وبذلك نستنتج أن االنتماء للوطن ال يحد من السلوك اإلجرامي بدليل أن       

 % . ٨٠ذلك بلغت درجات الموافقة على 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة من الـذين          ) ١٢(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن لألسرة دور كبير في تربية األوالد على القيم األخالقيـة بـدرجات              

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الـذين         % ٧٥ضعيفة حيث بلغت نسبتهم     

لى القيم األخالقيـة بـدرجات      أفادوا أن لألسرة دور كبير في تربية األوالد ع        

 وبلـغ   ١,٩١وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٧كبيرة حيث بلغت نسبتهم     

  .٣,٠٩قيمة االنحراف 

وبذلك نستنتج أن ال دور كبير لألسرة في تربية األوالد علـى القـيم               

 % . ٧٥األخالقية بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

ن أعلى نسبة من حجم العينة من الـذين         يتضح أ ) ١٣(وفي الفقرة رقم     

أفادوا أن االلتزام باألخالق الكريمة يحد من السـلوك اإلجرامـي بـدرجات             

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الـذين         % ٩٠ضعيفة حيث بلغت نسبتهم     

أفادوا أن االلتزام باألخالق الكريمة يحد من السلوك اإلجرامي بدرجات كبيرة           



 ١٥٨

 وبلغ قيمـة    ٢,٠٠وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٢حيث بلغت نسبتهم    

  .٣,٠٠االنحراف 

وبذلك نستنتج أن االلتزام باألخالق الكريمـة ال يحـد مـن السـلوك               

 % . ٩٠اإلجرامي بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى نسبة من حجم العينة من الـذين          ) ١٤(وفي الفقرة رقم     

ن يسهمون في توجيه الشباب بتجنب الجريمة بـدرجات         أفادوا أن علماء الدي   

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الـذين         % ٨٥ضعيفة حيث بلغت نسبتهم     

أفادوا أن علماء الدين يسهمون في توجيه الشباب بتجنب الجريمة بـدرجات            

 وبلـغ   ٢,٠٨وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٥كبيرة حيث بلغت نسبتهم     

  .٢,٩٢قيمة االنحراف 

وبذلك نستنتج أن علماء الدين ال يسهمون في توجيه الشـباب بتجنـب              

 % . ٨٥الجريمة بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

ومن خالل العرض السابق يتضح أن اتجاهات السجناء حول دور القيم            

، وهـو   ٢,١٠في الحد من الجرائم يعتبر محدود بدليل أن المتوسط العام بلغ            

، وهذا يدل على وجود     ٢,٨٩يف كما أن االنحراف المعياري بلغ       متوسط ضع 

 .تشتت واضح في اتجاهات السجناء حول دور القيم في الحد من الجرائم 

א)٤٣( א א :א
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 ٠,٦٨ ٤,٣٢ - - - -%٢٠ ٨٠%٢٨ ١١٢%٥٢ ٢٠٨ تقوى اهللا واإليمان به عز وجل 

 ٠,٤٥ ٤,٥٥ - - - - %٨ ٣٢%٢٩ ١١٦%٦٣ ٢٥٢ األمانة والصدق واإلخالص

 ٠,٣٠ ٤,٧٠ - - - - %٤ ١٦%٢٢ ٨٨%٧٤ ٢٩٦ الجهاد والشهادة في سبيل اهللا 

 ٠,٥٨ ٤,٤٢ - - - - - -%٥٨ ٢٣٢%٤٢ ١٦٨ بر الوالدين

 ٠,٧٨ ٤,٢٢ - - - -%١٠ ٤٠%٥٨ ٢٣٢%٣٢ ١٢٨ العدل والمساواة



 ١٥٩

 ١,٠٧ ٣,٩٣ - - - -%٣٠ ١٢٠%٤٧ ١٨٨%٢٣ ٩٢ الجرأة في قول الحق 

 ٠,٩٢ ٤,٠٨ %٣ ١٢ %٧ ٢٨ %٤ ١٦%٥١ ٢٠٤%٣٥ ١٤٠ الصبر والمثابرة

 ٠,٦٢ ٤,٣٨ - - - - %٧ ٢٨%٤٨ ١٩٢%٤٥ ١٨٠ رد السالم وصلة األرحام

والصحابة ) ص(حب الرسول 
 واالقتداء بهم

٠,٥٥ ٤,٤٥ - - - - %٣ ١٢%٤٩ ١٩٦%٤٨ ١٩٢ 

األمر بالمعروف والنهي عن 
 المنكر

٠,٦٧ ٤,٣٣ - - - -%١٦ ٦٤%٣٥ ١٤٠%٤٩ ١٩٦ 

 ٠,٤١ ٤,٥٩ - - - -%١٠ ٤٠%٢١ ٨٤%٦٩ ٢٧٦ الوفاء بالعهود وحفظ اللسان

 ٠,٤٤ ٤,٥٦ - - - -%١٦ ٦٤%١٢ ٤٨%٧٢ ٢٨٨احترام جميع األنبياء والمرسلين 

 ٠,٤٩ ٤,٥١ %٢ ٨ %٣ ١٢ %٧ ٢٨%١٨ ٧٢%٧٠ ٢٨٠ التسامح

العمل الجماعي واحترام حقوق 
 اآلخرين

٠,٤٨ ٤,٥٢ - - - -%١٩ ٧٦%١٠ ٤٠%٧١ ٢٨٤ 

 ٠,٤٤ ٤,٥٦ - - - -%١٦ ٦٤%١٢ ٤٨%٧٢ ٢٨٨ فستحمل المسئولية والثقة بالن

 ٠,٣٧ ٤,٦٣ - - - -%١٠ ٤٠%١٧ ٦٨%٧٣ ٢٩٢ اتخاذ القرار والتفكير العلمي

 ١,١٢ ٣,٨٨ %٤ ١٦ %٦ ٢٤%١٢ ٤٨%٥٤ ٢١٦%٢٤ ٩٦ االنتماء لألسرة

 ٠,٩٦ ٤,٠٤ %٢ ٨ %٣ ١٢%١٨ ٧٢%٤٣ ١٧٢%٣٤ ١٣٦ التضحية

 ٠,٤٨ ٤,٥٢ - - - - %٢ ٨%٤٤ ١٧٦%٥٤ ٢١٦ تقدير الوقت

 ١,٠٢ ٣,٩٨ - - - -%١٦ ٦٤%٧٠ ٢٨٠%١٤ ٥٦ المحافظة على البيئة والنظافة

 ٠,٩٠ ٤,١٠ - - - - %٥ ٢٠%٨٠ ٣٢٠%١٥ ٦٠ الكرم

 ٠,٨٧ ٤,١٣ - - %٢ ٨%١٨ ٧٢%٤٥ ١٨٠%٣٥ ١٤٠ احترام الكبار

 ٠,٥٥ ٤,٤٥ - - - - - -%٥٥ ٢٢٠%٤٥ ١٨٠ التكامل االجتماعي

 ٠,٧٨ ٤,٢٢ %٢ ٨ %٤ ١٦%١٠ ٤٠%٣٨ ١٥٢%٤٦ ١٨٤ محافظة على األموال العامة ال

 ٠,٩٢ ٤,٠٨ - - %٩ ٣٦%٢١ ٨٤%٢٣ ٩٢%٤٧ ١٨٨ العمل المنظم 

االهتمام باألرض والثروات 
 األخرى

٠,٨١ ٤,١٩ %١ ٤ %٨ ٣٢%١٠ ٤٠%٣٣ ١٣٢%٤٨ ١٩٢ 

 ٠,٥١ ٤,٤٩ - - - - - -%٥١ ٢٠٤%٤٩ ١٩٦ االنتماء لإلسالم

 ٠,٥٠ ٤,٥٠ - - - - %١ ٤%٤٨ ١٩٢%٥١ ٢٠٤ االنتماء للوطن

يتضح من خالل الجدول والذي يبين التزام أفراد العينة ببعض القـيم ،             

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفراد العينة         ) ١(فبالنسبة للفقرة رقم    

 نسـبتهم   ملتزمين بتقوى اهللا واإليمان به عز وجل بدرجات كبيرة حيث بلغت          

أما درجات الذين أفادوا أنهم ملتزمين بتقوى اهللا واإليمان به عز وجل            % ٨٠

 ٤,٣٢وقد بلغت قيمة المتوسـط الحسـابي        % ٢٠بدرجة متوسطة فقد بلغت     

  .٠,٦٨وبلغ قيمة االنحراف 



 ١٦٠

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين بتقوى اهللا واإليمان به عز وجل             

 % . ٨٠ على ذلك بلغت بدليل أن درجات الموافقة

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ٢(وفي الفقرة رقم     

العينة ملتزمين باألمانة والصدق واإلخالص بدرجات كبيـرة حيـث بلغـت            

أما درجات الذين أفادوا أنهـم ملتـزمين باألمانـة والصـدق            % ٩٢نسبتهم  

لمتوسط الحسابي  وقد بلغت قيمة ا   % ٨واإلخالص بدرجة متوسطة فقد بلغت      

  .٠,٤٥ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٥٥

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين باألمانة والصدق واإلخـالص           

 % .٩٢بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ٣(وفي الفقرة رقم     

 بدرجات كبيرة حيـث بلغـت       العينة ملتزمين بالجهاد والشهادة في سبيل اهللا      

أما درجات الذين أفادوا أنهم ملتزمين بالجهاد والشـهادة فـي           % ٩٦نسبتهم  

وقد بلغت قيمة المتوسـط الحسـابي      % ٤سبيل اهللا بدرجة متوسطة فقد بلغت       

  .٠,٣٠ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٧٠

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين بالجهاد والشهادة في سـبيل اهللا             

 % .٩٦دليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت ب

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ٤(وفي الفقرة رقم     

وقـد  % ١٠٠العينة ملتزمين ببر الوالدين بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم          

  .٠,٥٨ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٤٢بلغت قيمة المتوسط الحسابي 

ملتزمين ببر الوالدين بدليل أن درجـات       وبذلك نستنتج أن أفراد العينة       

 % .١٠٠الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ٥(وفي الفقرة رقم     

أما % ٩٠العينة ملتزمين بالعدل والمساواة بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم          



 ١٦١

 فقد بلغت   درجات الذين أفادوا أنهم ملتزمين بالعدل والمساواة بدرجة متوسطة        

  .٠,٧٨ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٢٢وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ١٠

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين بالعـدل والمسـاواة بـدليل أن              

 % .٩٠درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ٦(وفي الفقرة رقم     

 في قول الحق بدرجات كبيرة حيـث بلغـت نسـبتهم            العينة ملتزمين بالجرأة  

أما درجات الذين أفادوا أنهم ملتزمين بالجرأة في قول الحـق بدرجـة             % ٧٠

 وبلغ قيمـة  ٣,٩٣وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي   % ٣٠متوسطة فقد بلغت    

  .١,٠٧االنحراف 

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين بالجرأة في قول الحق بدليل أن             

 % .٧٠درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ٧(وفي الفقرة رقم     

أما % ٨٦العينة ملتزمين بالصبر والمثابرة بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم          

درجات غير الموافقة على أن أفراد العينة ملتزمين بالصبر والمثـابرة فقـد             

 وبلغ قيمـة االنحـراف      ٤,٠٨لمتوسط الحسابي   وقد بلغت قيمة ا   % ١٠بلغت  

٠,٩٢.  

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين بالصـبر والمثـابرة بـدليل أن            

 % .٨٦درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ٨(وفي الفقرة رقم     

 حيث بلغت نسـبتهم     العينة ملتزمين برد السالم وصلة األرحام بدرجات كبيرة       

أما درجات الذين أفادوا أنهم ملتزمين برد السـالم وصـلة األرحـام             % ٩٣

 وبلغ  ٤,٣٨وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٧بدرجة متوسطة فقد بلغت     

 .٠,٦٢قيمة االنحراف 



 ١٦٢

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين برد السالم وصلة األرحام بدليل            

 % .٩٣ذلك بلغت أن درجات الموافقة على 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ١٠(وفي الفقرة رقم     

العينة ملتزمين بحب الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة واالقتداء بهـم            

أما درجـات الـذين أفـادوا أنهـم         % ٩٧بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم      

قتداء بهم بدرجـة    ملتزمين بحب الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة واال        

 وبلغ قيمـة    ٤,٤٥وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي      % ٣متوسطة فقد بلغت    

  .٠,٥٥االنحراف 

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين بحب الرسول صلى اهللا عليـه             

وسلم والصحابة واالقتداء بهم بدليل أن درجات الموافقة علـى ذلـك بلغـت              

٩٧. % 

 أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         يتضح) ١١(وفي الفقرة رقم     

العينة ملتزمين باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدرجات كبيـرة حيـث            

أما درجات الذين أفادوا أنهم ملتزمين باألمر بـالمعروف         % ٨٤بلغت نسبتهم   

وقد بلغت قيمة المتوسط    % ١٦والنهي عن المنكر بدرجة متوسطة فقد بلغت        

  .٠,٦٧ة االنحراف  وبلغ قيم٤,٣٣الحسابي 

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين باألمر بالمعروف والنهي عـن            

 % .٨٤المنكر بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ١٢(وفي الفقرة رقم     

غـت  العينة ملتزمين بالوفاء بالعهود وحفظ اللسان بدرجات كبيـرة حيـث بل           

أما درجات الذين أفادوا أنهم ملتزمين بالوفاء بـالعهود وحفـظ           % ٩٠نسبتهم  

وقد بلغت قيمة المتوسـط الحسـابي       % ١٠اللسان بدرجة متوسطة فقد بلغت      

  .٠,٤١ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٥٩



 ١٦٣

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين بالوفاء بالعهود وحفظ اللسـان            

 % .٩٠لى ذلك بلغت بدليل أن درجات الموافقة ع

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ١٣(وفي الفقرة رقم     

العينة ملتزمين باحترام جميع األنبياء والمرسلين بدرجات كبيرة حيث بلغـت           

أما درجات الذين أفادوا أنهم ملتزمين باحترام جميـع األنبيـاء           % ٨٤نسبتهم  

د بلغت قيمة المتوسط الحسابي     وق% ١٦والمرسلين بدرجة متوسطة فقد بلغت      

  .٠,٤٤ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٥٦

وبذلك نستنتج أن أفراد العينـة ملتـزمين بـاحترام جميـع األنبيـاء               

 % .٨٤والمرسلين بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ١٤(وفي الفقرة رقم     

أما درجات  % ٨٨ح بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم       العينة ملتزمين بالتسام  

وقد بلغت  % ٥غير الموافقة على أن أفراد العينة ملتزمين بالتسامح فقد بلغت           

  .٠,٤٩ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٥١قيمة المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين بالتسـامح بـدليل أن درجـات              

 .% ٨٨الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ١٥(وفي الفقرة رقم     

العينة ملتزمين بالعمل الجماعي واحترام حقوق اآلخرين بدرجات كبيرة حيث          

أما درجات الذين أفادوا أنهم ملتزمين بالعمل الجمـاعي         % ٨١بلغت نسبتهم   

يمـة  وقد بلغـت ق   % ١٩واحترام حقوق اآلخرين بدرجة متوسطة فقد بلغت        

  .٠,٤٨ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٥٢المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين بالعمل الجماعي واحترام حقوق           

 % .٨١اآلخرين بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 



 ١٦٤

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ١٦(وفي الفقرة رقم     

ولية والثقة بالنفس بدرجات كبيرة حيـث بلغـت         العينة ملتزمين بتحمل المسئ   

أما درجات الذين أفادوا أنهم ملتزمين بتحمل المسئولية والثقـة          % ٨٤نسبتهم  

وقد بلغت قيمة المتوسـط الحسـابي       % ١٦بالنفس بدرجة متوسطة فقد بلغت      

  .٠,٤٤ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٥٦

ية والثقة بـالنفس    وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين بتحمل المسئول        

 % .٨٤بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ١٧(وفي الفقرة رقم     

العينة ملتزمين باتخاذ القرار والتفكير العلمي بدرجات كبيـرة حيـث بلغـت             

يـر  أما درجات الذين أفادوا أنهم ملتزمين باتخاذ القرار والتفك        % ٩٠نسبتهم  

وقد بلغت قيمة المتوسـط الحسـابي       % ١٠العلمي بدرجة متوسطة فقد بلغت      

  .٠,٤٩ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٥١

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين باتخاذ القرار والتفكير العلمـي            

 % .٩٠بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

 على أن أفـراد     يتضح أن أعلى درجات الموافقة    ) ١٨(وفي الفقرة رقم     

أما % ٧٨العينة ملتزمين باالنتماء لألسرة بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم          

درجات غير الموافقة على أن أفراد العينة ملتزمين باالنتماء لألسرة فقد بلغت            

  .٠,٤٤ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٥٦وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ١٠

ين باالنتمـاء لألسـرة بـدليل أن        وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزم      

 % .٧٨درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ١٩(وفي الفقرة رقم     

أمـا  % ٧٧العينة ملتزمين بالتضحية بدرجات كبيرة حيـث بلغـت نسـبتهم         



 ١٦٥

% ٥درجات غير الموافقة على أن أفراد العينة ملتزمين بالتضحية فقد بلغت            

  .٠,٣٧ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٦٣د بلغت قيمة المتوسط الحسابي وق

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين بالتضحية بـدليل أن درجـات             

 % .٧٧الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ٢٠(وفي الفقرة رقم     

أمـا  % ٩٨بلغت نسـبتهم    العينة ملتزمين بتقدير الوقت بدرجات كبيرة حيث        

درجات الذين أفادوا أنهم ملتزمين بتقدير الوقت بدرجة متوسطة فقـد بلغـت             

  .١,١٢ وبلغ قيمة االنحراف ٣,٨٨وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ٢

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين بتقدير الوقت بدليل أن درجـات            

 % .٩٨الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ٢١( رقم   وفي الفقرة  

العينة ملتزمين بالمحافظة على البيئة والنظافة بدرجات كبيرة حيـث بلغـت            

أما درجات الذين أفادوا أنهم ملتزمين بالمحافظة علـى البيئـة           % ٨٤نسبتهم  

وقد بلغت قيمة المتوسط الحسـابي      % ١٦والنظافة بدرجة متوسطة فقد بلغت      

  .٠,٩٦وبلغ قيمة االنحراف  ٤,٠٤

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين بالمحافظة على البيئة والنظافـة            

 % .٨٤بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ٢٢(وفي الفقرة رقم     

ا درجـات   أم% ٩٥العينة ملتزمين بالكرم بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم         

وقـد بلغـت   % ٥الذين أفادوا أنهم ملتزمين بالكرم بدرجة متوسطة فقد بلغت  

  .٠,٤٨ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٥٢قيمة المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين بالكرم بدليل أن درجات الموافقة            

 % .٩٥على ذلك بلغت 



 ١٦٦

لموافقة على أن أفـراد     يتضح أن أعلى درجات ا    ) ٢٣(وفي الفقرة رقم     

أمـا  % ٨٠العينة ملتزمين باحترام الكبار بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم          

درجات غير الموافقة على أن أفراد العينة ملتزمين باحترام الكبار فقد بلغـت             

  .١,٠٢ وبلغ قيمة االنحراف ٣,٩٨وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ٢

زمين باحترام الكبار بدليل أن درجات      وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملت      

 % .٨٠الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ٢٤(وفي الفقرة رقم     

% ١٠٠العينة ملتزمين بالتكامل االجتماعي بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم          

  .٠,٩٠ وبلغ قيمة االنحراف ٤,١٠وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي 

بذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين بالتكامل االجتماعي بـدليل أن           و 

 % .١٠٠درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ٢٥(وفي الفقرة رقم     

العينة ملتزمين بالمحافظة على األموال العامة بدرجات كبيرة حيـث بلغـت            

افقة علـى أن أفـراد العينـة ملتـزمين          أما درجات غير المو   % ٨٤نسبتهم  

وقد بلغـت قيمـة المتوسـط       % ٦بالمحافظة على األموال العامة فقد بلغت       

  .٠,٨٧ وبلغ قيمة االنحراف ٤,١٣الحسابي 

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين بالمحافظة على األموال العامـة            

 % .٨٤بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ٢٦( رقم   وفي الفقرة  

أمـا  % ٧٠العينة ملتزمين بالعمل المنظم بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم          

درجات غير الموافقة على أن أفراد العينة ملتزمين بالعمل المنظم فقد بلغـت             

  .٠,٥٥ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٤٥وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي % ٩



 ١٦٧

ك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين بالعمل المنظم بدليل أن درجات           وبذل 

 % .٧٠الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ٢٧(وفي الفقرة رقم     

العينة ملتزمين باالهتمام باألرض والثروات األخرى بدرجات كبيـرة حيـث           

على أن أفراد العينة ملتـزمين      أما درجات غير الموافقة     % ٨١بلغت نسبتهم   

وقد بلغت قيمة المتوسط    % ٩باالهتمام باألرض والثروات األخرى فقد بلغت       

  .٠,٧٨ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٢٢الحسابي 

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين باالهتمام بـاألرض والثـروات            

 % .٨١األخرى بدليل أن درجات الموافقة على ذلك بلغت 

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ٢٨(قرة رقم   وفي الف  

% ١٠٠العينة ملتزمين باالنتماء لإلسالم بدرجات كبيرة حيث بلغت نسـبتهم           

  .٠,٨١ وبلغ قيمة االنحراف ٤,١٩وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي 

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين باالنتمـاء لإلسـالم بـدليل أن              

 % .١٠٠وافقة على ذلك بلغت درجات الم

يتضح أن أعلى درجات الموافقة على أن أفـراد         ) ٢٩(وفي الفقرة رقم     

أمـا  % ٩٩العينة ملتزمين باالنتماء للوطن بدرجات كبيرة حيث بلغت نسبتهم          

درجات الذين أفادوا أنهم ملتزمين باالنتماء للوطن بدرجة متوسطة فقد بلغت           

  .٠,٥٠ وبلغ قيمة االنحراف ٤,٥٠بي وقد بلغت قيمة المتوسط الحسا% ١

وبذلك نستنتج أن أفراد العينة ملتزمين باالنتمـاء للـوطن بـدليل أن              

 % .٩٩درجات الموافقة على ذلك بلغت 

ومن خالل العرض السابق يتضح مدى التزام الطالب ببعض القـيم الهامـة             

مالي بدرجة كبيرة جداً وبدرجة كبيرة تعتبر مرتفعة حيث بلغت متوسطات إج          

، وهـذا   % ٨٨درجات التزام الطالب ببعض القيم الهامة االجتماعية والدينية         



 ١٦٨

االلتزام بالقيم االجتماعية والدينية من المقومـات الهامـة التـي          يدل على أن    

تعصم الطالب من الوقوع في الجريمة بدليل أن المتوسط العام لـآلراء بلـغ              

بالقيم الدينية واالجتماعيـة     ، وهو متوسط قوي يدل على تأثير االلتزام          ٤,٣٣

، مما يبين   ٠,٦٦وقد بلغ متوسط االنحراف المعياري      . في الحد من الجريمة     

عدم وجود تشتت واضح في اآلراء وهذا يؤكـد علـى أن االلتـزام بـالقيم                

 .االجتماعية والدينية لدى الطالب يحد من الجريمة 



 ١٦٩

 البيانات األولية
 

:א)٤٤(
 

 نسبة تكرار بيان

 %٥٥ ٢٢٠ سعودي

 %٤٥ ١٨٠ غير سعودي

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 
وكانت % ٥٥يتضح من خالل اجلدول أن أعلى نسبة من حجم العينة كانوا من اجلنسية السعودية حيث بلغت نسبتهم  

 % . ٤٥أقل نسبة من حجم العينة من اجلنسيات غري السعودية حيث بلغت نسبتهم 

 



 ١٧٠

א)٤٥( :א
 

 نسبة تكرار بيان

 %٢٥ ١٠٠  سنة ٢٠أقل من 

 %٥٠ ٢٠٠  سنة ٢٥ سنة إلى أقل من ٢٠من 

 %١٧ ٦٨  سنة ٣٠ سنة إلى أقل من ٢٥من 

 %٨ ٣٢  سنة ٣٠أكثر من 

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 
 سنة ٢٥ سنة إىل أقل من ٢٠ن يف الفئة العمرية من يتضح من خالل اجلدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين يقعو 

مث % ٢٥ سنة حيث بلغت نسبتهم ٢٠وجاءت بعد ذلك نسبة الذين يقعون يف الفئة العمرية أقل من % ٥٠حيث بلغت نسبتهم 
ن حجم وكانت أقل نسبة م% ١٧ سنة حيث بلغت نسبتهم ٣٠ سنة إىل أقل من ٢٥تلتها نسبة الذين يقعون يف الفئة العمرية من 

 % . ٨ سنة حيث بلغت نسبتهم ٣٠العينة من الذين يعقون يف الفئة العمرية أكثر من 

 



 ١٧١

א)٤٦( :א
 

 نسبة تكرار بيان

 %٤٨ ١٩٢ أمي

 %٢١ ٨٤ يقرأ ويكتب

 %١٢ ٤٨ ابتدائي

 %٩ ٣٦ متوسط

 %٦ ٢٤ ثانوي 

 %٤ ١٦ جامعة 

 - - دراسات عليا 

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين دون              

وتلتها نسـبة الـذين يقـرأون       % ٤٨أي مستوى تعليمي حيث بلغت نسبتهم       

وجاءت بعد ذلك نسبة الـذين مسـتواهم        % ٢١ويكتبون حيث بلغت نسبتهم     

ين مسـتواهم   ثم تلتها نسـبة الـذ     % ١٢التعليمي ابتدائي حيث بلغت نسبتهم      

ثم تلتها نسبة الذين مستواهم التعليمي % ٩التعليمي متوسط حيث بلغت نسبتهم 

وكانت أقل نسبة من حجم العينة مـن الـذين          % ٦ثانوي حيث بلغت نسبتهم     

 % . ٤مستواهم التعليمي جامعي حيث بلغت نسبتهم 

 



 ١٧٢

:)א(א)٤٧(
 

 نسبة تكرار بيان

 %٢ ٨ عمل تجاري

 %١ ٤ موظف حكومي

 %١٥ ٦٠ متسبب

 %٤ ١٦ عمل صناعي

 %١ ٤ رجل أعمال

 %٣ ١٢ عسكري

 %٧٤ ٢٩٦ ال أعمل 

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الـذين ال               

ن وجاءت بعد ذلك نسبة الذين مهنتهم متسببي      % ٧٤يعملون حيث بلغت نسبتهم     

وتلتها نسبة العمال الصناعيين حيث بلغت نسـبتهم        % ١٥حيث بلغت نسبتهم    

ثم تلتهـا نسـبة     % ٣وجاءت بعدها نسبة العسكريين حيث بلغت نسبتهم        % ٤

وكانت أقل نسبة مـن     % ٢الذين يعملون في عمل تجاري حيث بلغت نسبتهم         

حيث حجم العينة متساوية بين الذين يعملون موظفين حكوميين ورجال أعمال           

 % . ١بلغت نسبة كل منهم 
 



 ١٧٣

א)٤٨( א :א
 

 نسبة تكرار بيان

 %٨٨ ٣٥٢  ريال٣٠٠٠أقل من 

 %٧ ٢٨  ريال٦٠٠٠ إلى أقل من ٣٠٠٠من 

 %٤ ١٦  ريال٩٠٠٠ إلى أقل من ٦٠٠٠من 

 %١ ٤  ريال٩٠٠٠أكثر من 

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 

ل أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين دخل          يتضح من خالل الجدو    

ثم تلتها نسبة   % ٨٨ ريال حيث بلغت نسبتهم      ٣٠٠٠أسرهم الشهري أقل من     

 ريال حيث بلغـت     ٦٠٠٠ إلى أقل من     ٣٠٠٠الذين دخل أسرهم الشهري من      

 إلى  ٦٠٠٠وجاءت بعد ذلك نسبة الذين دخل أسرهم الشهري من          % ٧نسبتهم  

وكانت أقل نسبة من حجم العينة      % ٤ نسبتهم    ريال حيث بلغت   ٩٠٠٠أقل من   

 % . ١ ريال حيث بلغت نسبتهم ٩٠٠٠من الذين دخل أسرهم أكثر من 

 



 ١٧٤

:א)٤٩(
 

 نسبة تكرار بيان

 %٨٢ ٣٢٨ بيت شعيب

 %١٣ ٥٢ شقة

 %٥ ٢٠ فيال

 - - قصر

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 

 من حجم العينـة مـن الـذين         يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة       

وجاءت بعد ذلك نسبة الذين     % ٨٢يسكنون في بيت شعبي حيث بلغت نسبتهم        

وكانت أقل نسبة من حجم العينـة       % ١٣يسكنون في شقة حيث بلغت نسبتهم       

 % . ٥من الذين يسكنون في فيال حيث بلغت نسبتهم 

 



 ١٧٥

:א)٥٠(
 

 نسبة تكرار بيان

 %١٦ ٦٤ ملك

 %٦٥ ٢٦٠ مؤجر

 %١٩ ٧٦ سكن حكومي

 - - أخرى

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين كان              

وجاءت بعد ذلك نسبة الذين أفـادوا       % ٦٥سكنهم مؤجر حيث بلغت نسبتهم      

ا بـأن   ثم تلتها نسبة الـذين أفـادو      % ١٦بأن سكنهم ملك حيث بلغت نسبتهم       

 % . ١٩سكنهم حكومي حيث بلغت نسبتهم 
 



 ١٧٦

א)٥١( :א
 

 نسبة تكرار بيان

 %٦٧ ٢٦٨  أفراد٥أقل من 

 %١٥ ٦٠  أفراد٧ : ٥من 

 %١٥ ٦٠  أفراد١٠ : ٧من 

 %٣ ١٢  أفراد ١٠أكثر من 

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 

 حجم العينة من الذين أفادوا      يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من        

وجاءت بعد  % ٦٧ أفراد حيث بلغت نسبتهم      ٥بأن عدد أفراد أسرتهم أقل من       

 أفـراد  ٧ : ٥ذلك النسبة متساوية بين الذين أفادوا بأن عدد أفراد أسرتهم من          

وكانت أقل نسـبة مـن      % ١٥ أفراد حيث بلغت نسبة كل منهم        ١٠ : ٧ومن  

أفراد حيث  % ١٠ن عدد أفراد أسرهم أكثر من       حجم العينة من الذين أفادوا بأ     

 % . ٣بلغت نسبتهم 

 

 

 



 ١٧٧

א)٥٢( א א
א :א

 

 

 نسبة تكرار بيان

 %٢ ٨ كافي جداً

 %١ ٤ كافي

 %٩٠ ٣٦٠ غير كافي

 %٧ ٢٨ غير كافي على اإلطالق

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ٣,٩١ طالمتوس

 ١,٠٩ االنحراف

 

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا              

أن الدخل غير كافي لتأمين احتياجاتهم واحتياجات أسرهم حيث بلغت نسبتهم           

ثم تلتها نسبة الذين أفادوا بأن الدخل غير كافي على اإلطالق لتـأمين             % ٩٠

وجاءت بعـدها نسـبة   % ٧بلغت نسبتهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم حيث     

الذين أفادوا أن الدخل كافي جداً لتأمين احتياجاتهم واحتياجات أسرهم حيـث            

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن الدخل           % ٢بلغت نسبتهم   

وقد بلـغ   % ١كافي لتأمين احتياجاتهم واحتياجات أسرهم حيث بلغت نسبتهم         

  . ١,٠٩ وبلغت قيمة االنحراف ٣,٩١المتوسط الحسابي 
 



 ١٧٨

א)٥٣( א א א
:א

 نسبة تكرار بيان
 %٢ ٨ سرقة 
 %٢٨ ١١٢ أخالقية

 %١٥ ٦٠ قتل
 %١٢ ٤٨ إدمان وتعاطي المخدرات

 %٩ ٣٦ مضاربة
 %٢٦ ١٠٤ تزوير

 %٣ ١٢ نصب واحتيال
 %٥ ٢٠ مسكرات

 - - رى تذكرأخ
 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع
 ٤,٠٥ المتوسط
 ٠,٩٥ االنحراف

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفـادوا              

أن الجريمة التي ارتكبوها ودخل السجن بسببها هي أخالقية حيث بلغت نسبتهم            

خـل  وجاءت بعد ذلك نسبة الذين أفادوا أن الجريمة التي ارتكبوهـا ود           % ٢٨

ثم تلتها نسبة الذين أفادوا أن      % ٢٦السجن بسببها هي تزوير حيث بلغت نسبتهم        

% ١٥الجريمة التي ارتكبوها ودخل السجن بسببها هي قتل حيث بلغت نسـبتهم          

وجاءت بعد ذلك نسبة الذين أفادوا أن الجريمة التي ارتكبوها ودخـل السـجن              

وجاءت بعد ذلك   % ١٢م  بسببها هي إدمان وتعاطي المخدرات حيث بلغت نسبته       

نسبة الذين أفادوا أن الجريمة التي ارتكبوها ودخل السجن بسببها هي مضـاربة          

وكانت أقل النسبة للـذين أفـادوا أن الجريمـة التـي            % ٩حيث بلغت نسبتهم    

ارتكبوها ودخل السجن بسببها هي مسكرات ونصب واحتيـال وسـرقة حيـث             

 وبلغـت   ٤,٠٥لمتوسط الحسابي   وقد بلغ ا  % ٢إلى  % ٥تراوحت النسبة ما بين     

  .٠,٩٥قيمة االنحراف 



 ١٧٩

א)٥٤( א  :א
 

 نسبة تكرار بيان

 %٨٨ ٣٥٢ نعم

 %١٢ ٤٨ ال

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ١,٥٨ المتوسط

 ٠,٤٢ االنحراف

 

ا يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادو             

وكانت أقل  % ٨٨أن أحد أصدقائهم أتهم في بعض القضايا حيث بلغت نسبتهم           

نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا بأنه ال يوجد لديهم أي أصدقاء أتهمـوا               

 وبلغت  ١,٥٨وقد بلغ المتوسط الحسابي     % ١٢في قضايا حيث بلغت نسبتهم      

  .٠,٤٢قيمة االنحراف 

 



 ١٨٠

אא)٥٥( א
:
 نسبة تكرار بيان

 %٥ ١٨ سرقة 
 %٢٦ ٩١ أخالقية

 %١٤ ٤٩ قتل
 %٢٠ ٧٠ إدمان وتعاطي المخدرات

 %٧ ٢٦ مضاربة
 %٢٣ ٨١ تزوير

 %٣ ١٠ نصب واحتيال
 %٢ ٧ مسكرات

 - - أخرى تذكر

 %١٠٠ ٣٥٢ المجموع

 ٤,٤٢ المتوسط

 ٠,٥٨ االنحراف

ل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا           يتضح من خال   

وتلتهـا  % ٢٦أن أحد أصدقائهم أتهم في قضايا أخالقية حيث بلغت نسـبتهم            

نسبة الذين أفادوا أن أحد أصدقائهم أتهم في قضايا تزوير حيث بلغت نسبتهم             

وجاءت بعدها نسبة الذين أفادوا أن أحد أصدقائهم أتهـم فـي قضـايا              % ٢٣

وجاءت بعدها نسبة الـذين  % ٢٠ن وتعاطي مخدرات حيث بلغت نسبتهم     إدما

وكانت % ١٤أفادوا أن أحد أصدقائهم أتهم في قضايا قتل حيث بلغت نسبتهم            

أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن أحد أصدقائهم أتهم فـي قضـايا      

% ٧سرقة ومضاربة ونصب واحتيال ومسكرات حيث تراوحت النسبة مـن           

  .٠,٥٨ وبلغت قيمة االنحراف ٤,٤٢وقد بلغ المتوسط الحسابي % ٢ إلى



 ١٨١

:א)٥٦(
 

 نسبة تكرار بيان

 %٣٨ ١٥٢ قوية جداً

 %٤٥ ١٨٠ قوية

 %١٤ ٥٦ عادية

 %٣ ١٢ ضعيفة

 - - ضعيفة جداً

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ٣,٩١ المتوسط

 ١,٠٩ االنحراف

 

 خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا            يتضح من  

وجاءت بعدها نسبة % ٤٥أن العالقة مع هذا الصديق قوية حيث بلغت نسبتهم    

ثم % ٣٨الذين أفادوا أن العالقة مع هذا الصديقة قوية جداً حيث بلغت نسبتهم             

لغت نسـبتهم   تلتها نسبة الذين أفادوا أن العالقة مع هذا الصديقة عادية حيث ب           

وكانت اقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا أن العالقة مـع هـذا               % ١٤

 ٣,٩١وقد بلغ المتوسـط الحسـابي       % ٣الصديق ضعيفة حيث بلغت نسبتهم      

 .١,٠٩وبلغت قيمة االنحراف 

 



 ١٨٢

א)٥٧( :א
 

 نسبة تكرار بيان

 %٧٦ ٣٠٤ نعم

 %٢٤ ٩٦ ال

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ١,٠٣ المتوسط

 ٠,٩٧ االنحراف

 

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينـة مـن الـذين                

وكانت أقل نسـبة    % ٧٦يقومون بتأدية الصالة في أوقاتها حيث بلغت نسبتهم         

من حجم العينة من الذين ال يؤدون الصالة في أوقاتها حيث بلغـت نسـبتهم               

  .٠,٩٧ وبلغت قيمة االنحراف ١,٠٣ بلغ المتوسط الحسابي وقد% ٢٤

 



 ١٨٣

א)٥٨( א
:א
 

 نسبة تكرار بيان

 %٣٨ ١٥٢ دائماً

 %٣٠ ١٢٠ غالباً

 %٢٦ ١٠٤ أحياناً

 %٦ ٢٤ نادراً

 %١٠٠ ٣٠٤ المجموع

 ٤,٥٩ المتوسط

 ٠,٤١ االنحراف

 

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا              

بأنه دائماً يحافظون على صالة الجماعة في المسجد بصفة مسـتمرة حيـث             

ثم تلتها نسبة الذين أفادوا بأنه غالباً ما يحـافظون علـى            % ٣٨بلغت نسبتهم   

 الذين أفـادوا    ثم تلتها نسبة  % ٣٠صالة الجماعة في المسجد بصفة مستمرة       

بأنه أحياناً ما يحافظون على صالة الجماعة في المسجد بصفة مستمرة حيث            

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفـادوا بأنـه            % ٢٦بلغت نسبتهم   

نادراً ما يحافظون على صالة الجماعة في المسجد بصفة مستمرة حيث بلغت            

  .٠,٤١ت قيمة االنحراف  وبلغ٤,٥٩وقد بلغ المتوسط الحسابي % ٦نسبتهم 

 



 ١٨٤

:א)٥٩(
 

 نسبة تكرار بيان

 %٢٥ ١٠٠ دائماً

 %٦٠ ٢٤٠ غالباً

 %١٣ ٥٢ أحياناً

 %٢ ٨ نادراً

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ٤,٤٩ المتوسط

 ٠,٥١ االنحراف

 

 الذين أفادوا   يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من           

ثم تلتها نسبة   % ٦٠بأنه غالباً ما يتعرضون ألزمات مالية حيث بلغت نسبتهم          

% ٢٥الذين أفادوا بأنهم دائماً يتعرضون ألزمات مالية حيث بلغـت نسـبتهم             

وجاءت بعد ذلك نسبة الذين أفادوا بأنهم أحياناً ما يتعرضون ألزمات ماليـة             

من حجم العينة من الذين أفـادوا       وكانت أقل نسبة    % ١٣حيث بلغت نسبتهم    

وقـد بلـغ    % ٢بأنهم نادراً ما يتعرضون ألزمات مالية حيث بلغت نسـبتهم           

  .٠,٥١ وبلغت قيمة االنحراف ٤,٤٩المتوسط الحسابي 

 



 ١٨٥

א)٦٠( א א
: 

 

 نسبة تكرار بيان

 %١٥ ٦٠ االستدانة من صديق

 %٥٧ ٢٢٨ اللجوء إلى السرقة 

 %٢٦ ١٠٤ القيام ببعض األعمال المخلة

 %٢ ٨ أخرى تذكر

 %١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ٤,٠٧ المتوسط

 ٠,٩٣ االنحراف

 

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا              

جوء إلى  بأنهم يحصلون على المال عند تعرضهم ألزمات مالية عن طريق الل          

ثم تلتها نسبة الذين أفادوا بأنهم يحصـلون        % ٥٧السرقة حيث بلغت نسبتهم     

على المال عند تعرضهم ألزمات مالية عن طريق القيـام بـبعض األعمـال         

ثم تلتها نسبة الذين أفادوا بـأنهم يحصـلون         % ٢٦المخلة حيث بلغت نسبتهم     

من صديق حيث   على المال عند تعرضهم ألزمات مالية عن طريق االستدانة          

وكانت أقل نسبة من حجم العينة من الذين أفادوا بـأنهم           % ١٥بلغت نسبتهم   

يحصلون على المال عند تعرضهم ألزمات مالية من طرق أخرى كأخذها من            

وقـد بلـغ المتوسـط      % ٢أحد أفراد األسرة أو غير ذلك حيث بلغت نسبتهم          

  .٠,٩٣ وبلغت قيمة االنحراف ٤,٠٧الحسابي 



 ١٨٦

 أهم النتائج
 : من خالل الدراسة نستنتج ما يلي  

א:
تتفاوت اتجاهات الطالب عن السجناء نحو القـيم حيـث أن الطـالب              .١

يتمسكون بالقيم االجتماعية ، أما السجناء فإن تمسكهم بالقيم يعتبر بسيط أو            

 . محدود 

ط إجمالي  اتجاهات الطالب نحو األمانة تعتبر مرتفعة حيث بلغت متوس         .٢

 ٤,٣٥، كما يتضح أن المتوسط العام لقيمة األمانة بلغ          %٨٦,٥٧النسبتين  

  .٠,٦٤٨، أما االنحراف العام فقد بلغ 

اتجاهات الطالب نحو أهمية قيمة احترام حقوق الجار في الحـد مـن              .٣

كما يتضح أن المتوسط العام     % ٧٥,٥٧الجرائم تعتبر مرتفعة حيث بلغت      

 . ١,٢١ ، أما االنحراف العام فقد بلغ ٣,٧٨الجار بلغ لقيمة إحترام حقوق 

اتجاهات الطالب نحو أهمية قيمة حب العمل في الحد من الجرائم تعتبر             .٤

كما يتضح أن المتوسط العام لقيمـة حـب         % ٨٠,٢٥مرتفعة حيث بلغت    

 .٠,٨٤٥ ، أما االنحراف العام فقد بلغ ٤,١٥٥العمل بلغ 

ة قيمة الوالء الوطني تعتبر مرتفعة حيـث        اتجاهات الطالب نحو أهمي    .٥

، كما يتضح أن المتوسط العـام لقيمـة الـوالء           %٥٧بلغت إجمالي نسبة    

 . ١,٦٢٦، أما االنحراف العام فقد بلغ ٣,٣٧٣الوطني بلغ 

اتجاهات الطالب نحو أهمية احترام الممتلكات العامة تعتبـر مرتفعـة            .٦

م لقيمة احترام الممتلكـات     ، كما يتضح أن المتوسط العا     %٨٠حيث بلغت   

  .٠,٧٠٧، أما االنحراف العام فقد بلغ ٤,٢٩٢العامة بلغ 

أن لإلعالم دور هام في غرس القيم بدليل أن إجمالي درجات اتجاهات             .٧

يتضح أن المتوسط العـام     ، كما   % ٧٨الطالب تعتبر مرتفعة حيث بلغت      



 ١٨٧

لعام فقـد بلـغ     ، أما االنحراف ا   ٤,٢٥٥بلغ  دور اإلعالم في غرس القيم      ل

٠,٧٤٥ ، . 

إن التزام الطالب ببعض القيم الهامة تعتبـر مرتفعـة حيـث بلغـت               .٨

متوسطات إجمالي درجات التزام الطالب ببعض القيم الهامة االجتماعيـة          

 ، أمـا متوسـط      ٤,٣٣المتوسط العـام لـآلراء      كما بلغ   % ٨٨والدينية  

 .٠,٦٦االنحراف المعياري فقد بلغ 

تعتبر مرتفعة حيـث    ب واتجاهاتهم حول القيم االجتماعية      إن آراء الطال   .٩

 %٧٥بلغت 

تعتبـر  المعوقات التي تحد من ترسيخ القيم االجتماعية في المجتمع          إن   .١٠

، ٤,٤٥٥المتوسـط العـام لـآلراء       ، كما بلـغ     %٨٨مرتفعة حيث بلغت    

 .٠,٥٤٥ومتوسط االنحراف المعياري 

א:
ت السجناء نحو قيمة األمانة تعتبر ضـئيلة جـداً بـدليل أن             أن اتجاها  .١

  .٣,٣٠٥، أما االنحراف المعياري فقد بلغ ١,٦٩٤متوسط آرائهم بلغ 

أن اتجاهات السجناء نحو قيمة احترام حقوق الجار تعتبر ضئيلة جـداً             .٢

، أما االنحراف المعياري فقد بلغ      ١,٨٨بدليل أن متوسط آراء السجناء بلغ       

٣,١١.  

أن اتجاهات السجناء نحو قيمة حب العمل تعتبر متوسـطة بـدليل أن              .٣

 .٢,٥٨٨كما بلغ االنحراف المعياري . ،٢,٤١١متوسط آراء السجناء بلغ 

أن اتجاهات السجناء نحو قيمة الوالء الوطني تعتبر ضئيلة جداً بـدليل             .٤

ري ، كما بلغ االنحـراف المعيـا  ١,٨٠أن متوسط آراء السجناء حيث بلغ     

٣,١٩٨.  



 ١٨٨

أن اتجاهات السجناء نحو قيمة احترام الممتلكات العامة تعتبر ضـئيلة            .٥

، كمـا بلـغ     ٢,٠٢من وجهة نظر السجناء بدليل أن المتوسط العام بلـغ           

  . ٢,٩٨االنحراف المعياري 

أن اإلعالم يسهم بدرجة ضئيلة من وجهة نظر السجناء في غرس القيم             .٦

  .٣,١٤، كما بلغ االنحراف المعياري ١,٨٥غ بدليل أن المتوسط العام بل

أن اتجاهات السجناء نحو القيم االجتماعية والدينيـة تعتبـر متوسـطة             .٧

، أما االنحراف العام فقد ٢,٤٧وتميل إلي الضعف حيث بلغ المتوسط العام    

 . ٢,٥٤بلغ 

أن اتجاهات السجناء حول دور القيم في الحد من الجرائم يعتبر محدود             .٨

، كما أن االنحـراف المعيـاري بلـغ         ٢,١٠يل أن المتوسط العام بلغ      بدل

٢,٨٩ . 



 ١٨٩

 أهم التوصيات 
 : من خالل الدراسة نقترح التوصيات التالية  

تفعيل الدور اإلعالمي عبر وسائل اإلعالم المختلفة ببـث الـوعي لـدى أرد               �

 . ضل مما هو حاصل عليه اآلن المجتمع بالقيم االجتماعية والدينية بصورة أف

عمل ندوات ومؤتمرات لعلماء االجتماع والتربية وعلماء النفس وعلماء الـدين            �

وإثارة موضوع القيم بصورة تحث جميع أفراد المجتمع بأهمية غرس القيم في            

 . نفوس األفراد كمقوم أساسي للوقاية من ارتكاب الجرائم 

واإلرشاد والعمل على نشرها بكافة مناطق      ضرورة تفعيل دور مكاتب التوجيه       �

المملكة بالصورة التي تكفل قيام العاملين بتوجيه أنظار المجتمع حول أهميـة            

 . القيم 

تفعيل دور المؤسسات التربوية والمدارس حتى يتم تدارك موضـوعات القـيم             �

بصورها المختلفة في مناهجنا بصورة تكفل استمرار الدعم القيمي لدى الطالب           

 . حتى يتم الحد من الجرائم 

إظهار بشاعة الجرم واآلثار المترتبة عليه مع ربط حدوثه بعدم توافر عمليات             �

 . غرس القيم في نفوس أبنائنا 

تفعيل دور أئمة المساجد نحو حث الشباب واألفراد بضرورة االلتـزام بـالقيم              �

 . للحد من الجرائم 

احتياجاتهم المادية والمعنوية واسـتخدام     دراسة أحوال السجناء والوقوف على       �

المعززات المختلفة وتنمية مفاهيمهم نحو قيمهم ودينهم بصورة تكفـل غـرس            

 . القيم في نفوسهم للحد من الجريمة 

א:
 : إجراء المزيد من الدراسات والبحوث العلمية حول القيم مثل  �

 . لقيم االجتماعية وأثرها في مواجهة الغزو الفكري اتجاهات الشباب نحو ا–أ 

 .  دراسة دور األسرة في تربية القيم لدى الشباب –ب 



 ١٩٠

 : قائمة المراجع 
א: א :א
، دار النهضـة    ٢ج/أبو النيل ، محمود السيد ، علم النفس االجتمـاعي          .١

 .م١٩٨٥العربية ، بيروت 

 – الكويـت    –لجريمة ودوافعهـا ، دار القلـم        أحمد ، حمد ، مقومات ا      .٢

 .م١٤٠٣

آل سعود ، عبد الرحمن بن سعد ، اإلجرام دراسة تطبيقية تقويميـة ،               .٣

 .هـ١٤١٠المركز العربي للدراسات األمنية، الرياض ،

التابعي ، كمال ، االتجاهات المعاصرة فـي دراسـة القـيم والتنميـة               .٤

 . م ١٩٩٩رف ، دار المعا: االجتماعية ، القاهرة 

الحمادي ، عبد العزيز أحمد عبد اهللا ، التبـاين القيمـي بـين اآلبـاء                 .٥

 م  ١٩٩٩واألبناء، جامعة الملك سعود ، الرياض ، 

الـذكاء االجتمـاعي والقـيم االجتماعيـة        ( الداهري ، صالح حسن ،       .٦

 . م١٩٩٧، جامعة تعز ، اليمن ، ) وعالقتهما بالتوافق النفسي واالجتماعي

الرشدان ، عبد اهللا زاهي ، المدخل إلى التربية ، دار الفرقان ، األردن               .٧

 . م١٩٩١، 

 –الساعاتي ، سامية حسن ، الجريمة والمجتمع ، دار النهضة العربيـة              .٨

 .م١٩٨٣ –بيروت 

العوجي ، مصطفى، االتجاهات الحديثة للوقاية من الجريمة ، المركـز            .٩

 .هـ ١٤٠٧ الرياض ، العربي للدراسات األمنية ،

العيسوي ، عبد الرحمن محمد ، علم النفس الجنائي أسسـه وتطبيقاتـه              .١٠

 .  اإلسكندرية–العملية ، الدار الجامعية 



 ١٩١

المصري ، محمد خالد ، التربية الشبابية وأنماط التنشئة، مجلة النبـأ،             .١١

 .م٢٠٠١ آذار ٥٥العدد

في رحاب اإلسالم فـي البيـت       الناصر ، محمد حامد ، تربية األطفال         .١٢

 . م١٩٩١والروضة ، مكتبة السوادي، جدة ، 

النحالوي ، عبد الرحمن، التربية اإلسـالمية فـي البيـت والمدرسـة              .١٣

 .م ١٩٩٥والمجتمع ، دار الفكر ، دمشق ، 

جابر عبد الحميد جابر ، علم النفس االجتماعي ، عالم الكتب ، القاهرة              .١٤

 ،١٩٩١ . 

 ، كمال ، االجتماع ودراسة المجتمع ، القاهرة ، مكتبة األنجلـو       دسوقي .١٥

 . م ٢٠٠٠المصرية ، 

دويدار، عبد الفتاح ، علم النفس االجتماعي، دار النهضـة العربيـة ،              .١٦

 .م١٩٩٤بيروت 

دار الكتـاب   : دياب ، فوزية ، القيم والعادات االجتماعيـة ، القـاهرة             .١٧

 .م١٩٩٨العربي ، 

 حسين عبد الحميد، الجريمة دراسة في علم االجتماع الجنائي ،           رشوان، .١٨

 .م١٩٩٥المكتب الجامعي الحديث ، 

 –رمضان ، محمد ، الجريمة والمجرمون ، المكتب الجامعي الحـديث             .١٩

 .م ١٩٨٥ –اإلسكندرية 

مؤسسة الخلـيج   : زاهر ، ضياء ، القيم في العملية التربوية ، القاهرة            .٢٠

 .  م٢٠٠١العربي ، 

مكتبـة  : سرحان ، منير المرسي ، في اجتماعات التربيـة ، القـاهرة              .٢١

 . م ٢٠٠٢األنجلو المصرية ، 



 ١٩٢

التغير القيمي لدى طلبة علم النفس في جامعـة         (سفيان ، نبيل صالح ،       .٢٢

 . م ١٩٩٠، دراسة تتبعية عبر ثالث سنوات ، جامعة تعز ، اليمن ،) تعز

دراسة تحليلية لواقع القيم فـي عينـة مـن           ( صوالحة ، محمد أحمد،    .٢٣

، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلـم الـنفس ،           )قصص األطفال 

 . م٢٠٠١، عام ٣المجلد 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

 إستبيانة

 أخي الطالب 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

المملكة العربية السعودية جاهدة إلي أن توفر لك األمن واألمان تسعى حكومة  

والرعاية الكاملة وتعدك إعداداً طيباً لتأمين مستقبلك ومستقبل البلد المعطاء الذي 

ومن . تعيش فيه من خالل المحافظة على القيم األصيلة التي تسهم في نمو مجتمعنا 

ر القيم االجتماعية في الوقاية من هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تهتم بموضوع دو

الجريمة،  لذلك يرجى التكرم باإلجابة على األسئلة المرفقة في هذه االستبانه وذلك 

 ألن الهدف منها إثراء البحث العلمي بما يعود  في الخانة المناسبة✔ بوضع عالمة

 نضمن لك سرية المعلومات التي تدلي بها حيث  ، ونحنعلى الجميع بالنفع والفائدة

 . أنها كما سبق وأن نوهنا لغرض البحث العلمي فقط ودون أدنى مسؤولية عليكم 

 

 مع تقبل خالص شكري وتقديري لتعاونكم الصادق

 

                                                        الباحث
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 البيانات األولية: أوالً 
 بة الجنسي �

 �     غير سعودي �سعودي        
 

 العمر   �

 �     سنة        ٢٠أقل من 
  �   سنة  ٢٥ سنة الى أقل من  ٢٠من 

  �   سنة  ٣٠ سنة الى اقل من ٢٥من 

 �     سنة٣٠أكثر من 
 

 : المستوى الدراسي للطالب  �
 � المستوى  الثالث  � المستوى  الثاني � المستوى األول

 � المستوى السادس � المستوى  الخامس � الرابعالمستوى  
   � المستوى  الثامن � المستوى  السابع

 

 الدخل الشهري لألسرة �
 �  ريال٦٠٠٠ إلى أقل من ٣٠٠٠من  �  ريال٣٠٠٠أقل من 

 �  ريال٩٠٠٠أكثر من  �  ريال٩٠٠٠ إلى أقل من  ٦٠٠٠من 
 

 السكن  �
 � فيال � شقة � بيت شعبي

     � قصر

 

 ملكية السكن �
 �           مؤجر � ملك

 �           أخرى � سكن حكومي
 

 عدد أفراد األسرة ؟ �
 �  أفراد ١٠ : ٧من  �  أفراد ٧ : ٥من  �  أفراد  ٥أقل من 



 ١٩٦

     �  أفراد ١٠أآثر من 
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 البيانات األساسية : ثانياً 
 

 مستوى الطالب الدراسي ؟ �

 � جيد  � جيدا جداً � ممتاز 

   � ضعيف  � مقبول 

 

 هل دخل األسرة من وجهة نظرك يكفيكم في تامين احتياجاتكم  ؟ �

 � أحياناً  � غالباً  � دائماً 

   � ال يكفي � نادرًا 

 
 

 هل لك وقت محدد للمذاكرة ؟ �

 � أحياناً  � غالباً  � دائماً 

     � نادرًا 

 

 

 د القضايا ؟ هل لك أحد األصدقاء اتهم في أح �
 � ال  � نعم 

 

 

 في حالة اإلجابة بنعم فما هي نوع القضية ؟  �

� قتل  � أخالقية  � سرقة 
� تزوير � مضاربة  � إدمان وتعاطي المخدرات 

� أخرى تذكر � مسكرات � نصب واحتيال
 

 

 هل تشاهد القنوات الفضائية ؟  �
 � أحياناً  � غالباً  � دائماً 
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   � ال أشاهد  � نادرًا 

 
 

 ما هي نوعية البرامج التي تشاهدها ؟  �
 � دينية  � ندوات  � ثقافية 

 � مسابقات  � برامج تعليمية  � أفالم 

     � أخرى تذآر 

 

 إذا عرفت أن أحد أصدقائك يتعاطى مخدرات فما هو موقفك ؟  �
 � أتجنبه  � أرشده بخطورة المخدرات  � أقوم باإلبالغ عنه 

   � أخرى تذكر  � أشارآه 

 

 هل تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها في المسجد ؟  �
 � أحياناً  � غالباً  � دائماً 

   � ال أحافظ  � نادرًا 

 

 

 إذا لم يكن لديك المال الكافي وتحتاج شراء شيء معين ماذا تفعل ؟   �

استغني عن هذا الشـيء     � أؤجل شراء هذا الشيء 
ــد  � اً نهائي ــن أح ــتدين م أس

 � األصدقاء 

راد     د األف ن أح ب م أطل
 مساعدتي 

أقوم بتدبير المال الالزم    �
 � أسرق � بأي وسيلة 

     � أخرى تذآر 
 

 

 كيف تقضي اإلجازات األسبوعية ؟ �
 � الذهاب للحدائق � مع األصدقاء  � مع األسرة 
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   � أخرى تذكر  �مشاهدة برامج تلفزيونية 

 

 إذا علمت أن أحد أصدقائك ال يصلي فماذا تفعل ؟ �
 � أعلم عنه الهيئة  � أتجنبه � أنصحه

     � أخرى تذآر 

 

 

 :العبارات التالية تقيس قيمة األمانة لدى المبحوثين 

 العبارة
بدرجة كبيرة 

 جداً

)٥( 

 بدرجة كبيرة

)٤( 

بدرجة 

 متوسطة

)٣( 

 بدرجة ضعيفة

)٢( 

بدرجة ضعيفة 

 جداً

)١( 

م األمانة في عصمة اإلنسان من الوقـوع        تسه

 .في االنحراف 

     

      تساعد األمانة على أداء حقوق اآلخرين
      تسهم األمانة في الحفاظ على ممتلكات الغير

تزيد األمانة من احترام اآلخـرين لإلنسـان        

 األمين 

     

األمانة تحتم على اإلنسـان الحفـاظ علـى         

 .أعراض اآلخرين 

     

تدفع األمانة صاحبها في التحلـي بـاألخالق        

 الكريمة 

     

     تساهم األمانة على معاملة الناس معاملة حسنة 
 :العبارات التالية تقيس آراء المبحوثين حول احترام حقوق الجار 

 العبارة

بدرجة كبيرة 

 جداً

)٥( 

 بدرجة كبيرة

)٤( 

بدرجة 

 متوسطة

)٣( 

بدرجة 

 ضعيفة

)٢( 

بدرجة 

 داًضعيفة ج

)١( 

إن احترام حقوق الجار تعصم من ارتكـاب        

 الجرائم 

     

إن احترام حقوق الجار تدفعني على الحفـاظ        

 على محارمه
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إن احترام حقوق الجار تجعلني أؤدي األمانة       

 إليه 

     

إن احترام حقوق الجار تحد من المشاكل التي        

 بيننا 

     

      ذاؤه إن احترام حقوق الجار يبعدني عن إي

      إن احترام حقوق الجار يجعلني أبره 

إن احترام حقوق الجار تعتبر قيد اجتمـاعي        

 أحاول أن أتخلص منه

     

 :العبارات التالية تقيس قيمة حب العمل  

 العبارة

بدرجة كبيرة 

 جداً

)٥( 

 بدرجة كبيرة

)٤( 

بدرجة 

 متوسطة

)٣( 

بدرجة 

 ضعيفة

)٢( 

بدرجة 

 ضعيفة جداً

)١( 

ن مكانة اإلنسان بين الناس تعتمد آثيرًا على إ
 عمله 

     

      إن اإلنسان الذي ال يعمل يشعر بنقص شديد 

      يسهم العمل في إشباع حاجات الفرد 

      يسهم العمل في البعد عن أصدقاء السوء 

      يسهم العمل في شغل أوقات الفراغ 

لوك إن اإلنسان يقوم بالعمل ألن آداب الس
 تفرضه 

     

      الرغبة في المال هي الدافع األساسي للعمل 

      يشعر اإلنسان بسعادة آبيرة أثناء العمل 

 :العبارات التالية تقيس قيمة الوالء الوطني 
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 العبارة

بدرجة كبيرة 
 جداً

)٥( 

 بدرجة كبيرة
)٤( 

ــة  بدرجــ
 متوسطة

)٣( 

ــة  بدرجــ
 ضعيفة

)٢( 

ــة  بدرجــ
 ضعيفة جداً

)١( 

النتماء للوطن يسهم في تعويد المواطن إن ا
 على الحفاظ على ممتلكات الوطن 

     

إن االنتماء للوطن يساعد في دعم األمن 
 واألمان للمواطنين 

     

إن االنتماء للوطن يساعد على احترام القوانين 
 واألنظمة 

     

إن اإلنسان الذي يتبع األنظمة في تصرفاته هو 
 قوبة اإلنسان يخاف من الع

     

إن التصرف حسب األنظمة يحد آثيرًا من 
 نجاح اإلنسان 

     

إن تنشئة الشباب تنشئة سليمة وتنمية النواحي 
الوجدانية لديهم تعمل على غرس الوالء 
 الوطني لدى الشباب  مما يحد من الجريمة

     

 

 :العبارات التالية تقيس قيمة احترام الممتلكات العامة 

 العبارة

جة كبيرة بدر

 جداً

)٥( 

 بدرجة كبيرة

)٤( 

ــة  بدرجــ

 متوسطة

)٣( 

ــة  بدرجــ

 ضعيفة

)٢( 

ــة  بدرجــ

 ضعيفة جداً

)١( 

إن احترامي لممتلكات الدولة يحد من االستيالء 
 .عليها 

     

إن احترامي لممتلكات الدولة يدفعني إلى 
 .التمسك بالقيم 

     

إن احترامي لممتلكات الدولة يدفعني إلى 
 .ظمة احترام األن

     

إن احترامي لممتلكات الدولة يدفعني إلى عدم 
 .العبث بهذه الممتلكات 

     

 

 : ما مدى موافقتك على العبارات التالية 
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 العبارة

بدرجة كبيرة 
 جداً

)٥( 

 بدرجة كبيرة
)٤( 

ــة  بدرجــ
 متوسطة

)٣( 

ــة  بدرجــ
 ضعيفة

)٢( 

ــة  بدرجــ
 ضعيفة جداً

)١( 

لقيم تسهم المؤسسات اإلعالمية في غرس ا
 . لدى األفراد 

     

إن مشاهدة األفالم والبرامج التي تبث عبر 
القنوات الفضائية تسهم في عمليات االنحراف 

 .في المجتمع 

     

إن انتقال ثقافات المجتمعات الغربية عبر 
القنوات الفضائية يحد من تأصيل القيم األصيلة 

 .في نفوس األفراد 

     

تثقيف الشباب وتنمية للبرامج الدينية دور في 
 . قيمهم 

     

      تسهم الصحافة في بث الوعي لدى األفراد 

      لإلعالم دور أمني في الوقاية من الجريمة 

 

 : ما مدى التزامك بالقيم التالية 

 القيمة

بدرجة كبيرة 
 جداً

)٥( 

 بدرجة كبيرة
 
)٤( 

ــة  بدرجــ
 متوسطة

)٣( 

ــة  بدرجــ
 ضعيفة

 
)٢( 

ــة  بدرجــ
 ضعيفة جداً

)١( 

      تقوى اهللا واإليمان به عز وجل 

      األمانة والصدق واإلخالص

      الجهاد والشهادة في سبيل اهللا 

      بر الوالدين

      العدل والمساواة

      الجرأة في قول الحق 

      الصبر والمثابرة

      رد السالم وصلة األرحام

       بهموالصحابة واالقتداء) ص(حب الرسول 
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      األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

      الوفاء بالعهود وحفظ اللسان

      احترام جميع األنبياء والمرسلين 

      التسامح

      العمل الجماعي واحترام حقوق اآلخرين

      تحمل المسئولية والثقة بالنفس

      اتخاذ القرار والتفكير العلمي

      سرةاالنتماء لأل

      التضحية

      تقدير الوقت

      المحافظة على البيئة والنظافة

      الكرم

      احترام الكبار

      التكامل االجتماعي

      المحافظة على األموال العامة 

      العمل المنظم 

      االهتمام باألرض والثروات األخرى

      االنتماء لإلسالم

      اء للوطناالنتم

 : ما مدى موافقتك على العبارات التالية 

 العبارة 
أوافق بشدة 

)٥( 

 أوافق

)٤( 

 حيادي

)٣( 

 ال أوافق 

)٢( 

ال أوافق 

 بشدة 

)١( 

      إن تعويد الشباب على األمانة يحد من االنحراف

      لألسرة دور في إكساب الشباب القيم االجتماعية 

     في الوقاية من الجريمة إن احترام الجيران يسهم 

      إن احترام الجار يجعلني أحافظ على حرمته 

إن االلتزام بآداب السلوك يدفع اآلخـرين إلـي         

 احترامي  

     

      إن احترام ممتلكات الدولة يحد من االنحراف  

تسهم البرامج التلفزيونية في تنمية ثقافات الفـرد        

 . ومفاهيمه تجاه دينه 
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      . إظهار الغضب ال يعطي هيبة عند اآلخرين 

      .العمل طريق غير فعال لتحقيق طموحات الفرد 

     .مكانة اإلنسان بين الناس تعتمد كثيراً على عمله 

      إن االنتماء للوطن يحد من السلوك االجرامي 

لألسرة دور كبير في تربية األوالد علـى القـيم          

 األخالقية 

     

إن االلتزام باألخالق الكريمة يحد مـن السـلوك         

 اإلجرامي 

     

يسهم علماء الدين في توجيـه الشـباب بتجنـب          

 الجريمة 

     

 



 ٢٠٥

العبارات التالية توضح المعوقات التي تحد من ترسـيخ القـيم االجتماعيـة فـي               

 المجتمع؟ 

 العبارة 
أوافق بشدة 

)٥( 

 أوافق

)٤( 

 حيادي

)٣( 

 ال أوافق 

)٢( 

أوافق ال 

 بشدة 

)١( 

إن عدم وجود ضوابط للبرامج التـي تبـث عبـر           

 القنوات الفضائية تحد من ترسيخ القيم 

     

      إن التربية المتردية تحد من ترسيخ القيم 

إن عدم تعويد الشباب على الحالل والحرام يحد من         

 ترسيخ القيم 

     

      إن التفكك األسري يحد من ترسيخ القيم
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 استبيانة

 : أخي الكريم 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 

تسهم القيم في إثراء المجتمعات واستتباب األمن فيها حيث يعتبر األمن أحد 

الضرورات الهامة التي تسعى إلي توفيرها جميع الشعوب وال شك أن تحقيق دعائم 

ها الشباب الذي يقوم بدور فعال في تحقيق دعائم األمن يرتبط بالعديد من العوامل أهم

األمن حيث أن الشباب يعتبر الدرع الواقي لألمم ووسيلتها في تحقيق دعائم األمن وال 

يمكن أن ترقى المجتمعات بانتشار الجرائم ، ومن هذا المنطلق فإن موضوع دراستنا 

تكرم باإلجابة على األسئلة يرجى ال) دور القيم االجتماعية في الوقاية من الجريمة ( عن 

نظراً لما تتطلبه الدراسة من الحصول على المعلومات التي سوف يتم التعامل المرفقة 

معها بسرعة تامة وفقاً ألغراض البحث العلمي لذلك تأمل منكم التكرم مشكورين 

 ✔باإلجابة على األسلة التي تتضمنها هذه االستمارة بكل صدق وذلك بوضع عالمة 
 ألن الهدف منها إثراء البحث العلمي بما يعود على الجميع بالنفع في المكان المناسب

 ونحن نضمن لكم سرية المعلومات حيث كما سبق وأن نوهنا أن هذه الدراسة والفائدة

 . لغرض البحث العلمي ودون أدنى مسؤولية عليكم 

 

 لتعاونكم الصادقمع تقبل خالص شكري وتقديري 

                   

                                      الباحث



 ٢٠٧

 البيانات األولية: أوًال 
 الجنسية •

 �  غير سعودي   �سعودي        
 

 العمر   �

 �     سنة        ٢٠أقل من 
  �   سنة  ٢٥ سنة الى أقل من  ٢٠من 

  �   سنة  ٣٠ سنة الى اقل من ٢٥من 

 �     سنة٣٠ثر من أك
 

 : المستوى التعليمي  �
 � ابتدائي � يقرأ ويكتب � أمي

 � جامغة � ثانوي � متوسط
     � دراسات عليا

 

         ) المهنة ( العمل  �
 � متسبب � موظف حكومي � عمل تجاري
 � عسكري � رجل أعمال � عمل صناعي

     � ال أعمل 

 

 الدخل الشهري لألسرة �
 �  ريال٦٠٠٠ إلى أقل من ٣٠٠٠من  �  ريال٣٠٠٠ من أقل
 �  ريال ٩٠٠٠أكثر من  �  ريال٩٠٠٠ إلى أقل من  ٦٠٠٠من 

 

 السكن  �
 � فيال  � شقة  � بيت شعبي 

     � قصر

 

 ملكية السكن �
 �           مؤجر � ملك

 �           أخرى � سكن حكومي
 

 عدد أفراد األسرة ؟ �
 �  أفراد ١٠ : ٧من  �  أفراد ٧ : ٥من  � راد   أف٥أقل من 



 ٢٠٨

     �  أفراد ١٠أآثر من 

 
 

 البيانات األساسية: ثانياً 
 

 ما مدى كفاية الدخل لتأمين احتياجاتك واحتياجات أسرتك  ؟ �

 � غير كافي � كافي � كافي جداً

     � غير آافي على اإلطالق

 

 

 ت بسببها السجن  ؟ما نوع الجريمة التي ارتكبتها ودخل �

� قتل  � أخالقية  � سرقة 
� تزوير � مضاربة  � إدمان وتعاطي المخدرات 

� أخرى تذكر � مسكرات � نصب واحتيال
 

 هل أتهم أحد أصدقائك في أحد القضايا ؟ �

 � ال � نعم
 

 في حالة اإلجابة بنعم فما هي القضية ؟ �

� قتل  � أخالقية  � سرقة 
� تزوير � مضاربة  � طي المخدرات إدمان وتعا

� أخرى تذكر � مسكرات � نصب واحتيال
 

 كيف تصف عالقتك بهذا الصديق ؟ �

 � عادية  � قوية  � قوية جداً 

    ضعيفة جداً � ضعيفة 

 



 ٢٠٩

 هل تقوم بتأدية الصالة في أوقاتها ؟ �

 � ال � نعم

 

 تمرة ؟هل تحافظ على صالة الجماعة في المسجد بصفة مس �

 � أحياناً  � غالباً  � دائماً 

     � نادرًا

 

 هل تتعرض بصفة مستمرة ألزمات مالية ؟ �

 � أحياناً  � غالباً  � دائماً 

     � نادرًا

 

 كيف تحصل على المال عند تعرضك لألزمات المالية ؟ �

� القيام ببعض األعمال المخلة � اللجوء إلي السرقة � االستدانة من صديق
   � أخرى تذكر 

 
 

 

 :العبارات التالية تقيس قيمة األمانة لدى المبحوثين 

 العبارة
بدرجة كبيرة 

 جداً

)٥( 

 بدرجة كبيرة

)٤( 

بدرجة 

 متوسطة

)٣( 

 بدرجة ضعيفة

)٢( 

بدرجة ضعيفة 

 جداً

)١( 

تسهم األمانة في عصمة اإلنسان من الوقـوع        

 .في االنحراف 

     

      حقوق اآلخرينتساعد األمانة على أداء 
      تسهم األمانة في الحفاظ على ممتلكات الغير

تزيد األمانة من احترام اآلخـرين لإلنسـان        

 األمين 

     

األمانة تحتم على اإلنسـان الحفـاظ علـى         

 .أعراض اآلخرين 

     

     تدفع األمانة صاحبها في التحلـي بـاألخالق        



 ٢١٠

 الكريمة 

     الناس معاملة حسنة تساهم األمانة على معاملة 
 



 ٢١١

 :العبارات التالية تقيس آراء المبحوثين حول احترام حقوق الجار 

 العبارة

بدرجة كبيرة 

 جداً

)٥( 

 بدرجة كبيرة

)٤( 

بدرجة 

 متوسطة

)٣( 

بدرجة 

 ضعيفة

)٢( 

بدرجة 

 ضعيفة جداً

)١( 

إن احترام حقوق الجار تعصم من ارتكـاب        

 الجرائم 

     

جار تدفعني على الحفـاظ     إن احترام حقوق ال   

 على محارمه

     

إن احترام حقوق الجار تجعلني أؤدي األمانة       

 إليه 

     

إن احترام حقوق الجار تحد من المشاكل التي        

 بيننا 

     

      إن احترام حقوق الجار يبعدني عن إيذاؤه 

      إن احترام حقوق الجار يجعلني أبره 

ر قيد اجتمـاعي    إن احترام حقوق الجار تعتب    

 أحاول أن أتخلص منه

     

 :العبارات التالية تقيس قيمة حب العمل  



 ٢١٢

 العبارة

بدرجة كبيرة 

 جداً

)٥( 

 بدرجة كبيرة

)٤( 

بدرجة 

 متوسطة

)٣( 

بدرجة 

 ضعيفة

)٢( 

بدرجة 

 ضعيفة جداً

)١( 

إن مكانة اإلنسان بين الناس تعتمد آثيرًا على 
 عمله 

     

      ل يشعر بنقص شديد إن اإلنسان الذي ال يعم

      يسهم العمل في إشباع حاجات الفرد 

      يسهم العمل في البعد عن أصدقاء السوء 

      يسهم العمل في شغل أوقات الفراغ 

إن اإلنسان يقوم بالعمل ألن آداب السلوك 
 تفرضه 

     

      الرغبة في المال هي الدافع األساسي للعمل 

      بسعادة آبيرة أثناء العمل يشعر اإلنسان 

 :العبارات التالية تقيس قيمة الوالء الوطني 



 ٢١٣

 العبارة

بدرجة كبيرة 
 جداً

)٥( 

 بدرجة كبيرة
)٤( 

ــة  بدرجــ
 متوسطة

)٣( 

ــة  بدرجــ
 ضعيفة

)٢( 

ــة  بدرجــ
 ضعيفة جداً

)١( 

إن االنتماء للوطن يسهم في تعويد المواطن 
 على الحفاظ على ممتلكات الوطن 

     

نتماء للوطن يساعد في دعم األمن إن اال
 واألمان للمواطنين 

     

إن االنتماء للوطن يساعد على احترام القوانين 
 واألنظمة 

     

إن اإلنسان الذي يتبع األنظمة في تصرفاته هو 
 اإلنسان يخاف من العقوبة 

     

إن التصرف حسب األنظمة يحد آثيرًا من 
 نجاح اإلنسان 

     

الشباب تنشئة سليمة وتنمية النواحي إن تنشئة 
الوجدانية لديهم تعمل على غرس الوالء 
 الوطني لدى الشباب  مما يحد من الجريمة

     

 

 :العبارات التالية تقيس قيمة احترام الممتلكات العامة 

 العبارة

بدرجة كبيرة 

 جداً

)٥( 

 بدرجة كبيرة

)٤( 

ــة  بدرجــ

 متوسطة

)٣( 

ــة  بدرجــ

 ضعيفة

)٢( 

ــة  بدرجــ

 ة جداًضعيف

)١( 

إن احترامي لممتلكات الدولة يحد من االستيالء 
 .عليها 

     

إن احترامي لممتلكات الدولة يدفعني إلى 
 .التمسك بالقيم 

     

إن احترامي لممتلكات الدولة يدفعني إلى 
 .احترام األنظمة 

     

إن احترامي لممتلكات الدولة يدفعني إلى عدم 
 .العبث بهذه الممتلكات 

     

 



 ٢١٤

 : ما مدى موافقتك على العبارات التالية 

 

 العبارة

بدرجة كبيرة 
 جداً

)٥( 

 بدرجة كبيرة
)٤( 

ــة  بدرجــ
 متوسطة

)٣( 

ــة  بدرجــ
 ضعيفة

)٢( 

ــة  بدرجــ
 ضعيفة جداً

)١( 

تسهم المؤسسات اإلعالمية في غرس القيم 
 . لدى األفراد 

     

إن مشاهدة األفالم والبرامج التي تبث عبر 
فضائية تسهم في عمليات االنحراف القنوات ال

 .في المجتمع 

     

إن انتقال ثقافات المجتمعات الغربية عبر 
القنوات الفضائية يحد من تأصيل القيم األصيلة 

 .في نفوس األفراد 

     

للبرامج الدينية دور في تثقيف الشباب وتنمية 
 . قيمهم 

     

      تسهم الصحافة في بث الوعي لدى األفراد 

      لإلعالم دور أمني في الوقاية من الجريمة 

 

 : ما مدى التزامك بالقيم التالية 

 القيمة

بدرجة كبيرة 
 جداً

)٥( 

 بدرجة كبيرة
 
)٤( 

ــة  بدرجــ
 متوسطة

)٣( 

ــة  بدرجــ
 ضعيفة

 
)٢( 

ــة  بدرجــ
 ضعيفة جداً

)١( 

      تقوى اهللا واإليمان به عز وجل 

      األمانة والصدق واإلخالص

       والشهادة في سبيل اهللا الجهاد

      بر الوالدين

      العدل والمساواة

      الجرأة في قول الحق 

      الصبر والمثابرة

      رد السالم وصلة األرحام



 ٢١٥

      والصحابة واالقتداء بهم) ص(حب الرسول 

      األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

      الوفاء بالعهود وحفظ اللسان

      احترام جميع األنبياء والمرسلين 

      التسامح

      العمل الجماعي واحترام حقوق اآلخرين

      تحمل المسئولية والثقة بالنفس

      اتخاذ القرار والتفكير العلمي

      االنتماء لألسرة

      التضحية

      تقدير الوقت

      المحافظة على البيئة والنظافة

      الكرم

      احترام الكبار

      التكامل االجتماعي

      المحافظة على األموال العامة 

      العمل المنظم 

      االهتمام باألرض والثروات األخرى

      االنتماء لإلسالم

      االنتماء للوطن

 
 
 

 : ما مدى موافقتك على العبارات التالية 

 العبارة 
 أوافق بشدة

)٥( 

 أوافق

)٤( 

 حيادي

)٣( 

 ال أوافق 

)٢( 

ال أوافق 

 بشدة 

)١( 

      إن تعويد الشباب على األمانة يحد من االنحراف

      لألسرة دور في إكساب الشباب القيم االجتماعية 

     إن احترام الجيران يسهم في الوقاية من الجريمة 

      إن احترام الجار يجعلني أحافظ على حرمته 

إن االلتزام بآداب السلوك يدفع اآلخـرين إلـي         

 احترامي  

     



 ٢١٦

      إن احترام ممتلكات الدولة يحد من االنحراف  

تسهم البرامج التلفزيونية في تنمية ثقافات الفـرد        

 . ومفاهيمه تجاه دينه 

     

      . إظهار الغضب ال يعطي هيبة عند اآلخرين 

      . طموحات الفرد العمل طريق غير فعال لتحقيق

     .مكانة اإلنسان بين الناس تعتمد كثيراً على عمله 

      إن االنتماء للوطن يحد من السلوك االجرامي 

لألسرة دور كبير في تربية األوالد علـى القـيم          

 األخالقية 

     

إن االلتزام باألخالق الكريمة يحد مـن السـلوك         

 اإلجرامي 

     

دين في توجيـه الشـباب بتجنـب        يسهم علماء ال  

 الجريمة 

     

 

العبارات التالية توضح المعوقات التي تحد من ترسـيخ القـيم االجتماعيـة فـي               

 المجتمع؟ 

 العبارة 
أوافق بشدة 

)٥( 

 أوافق

)٤( 

 حيادي

)٣( 

 ال أوافق 

)٢( 

ال أوافق 

 بشدة 

)١( 

إن عدم وجود ضوابط للبرامج التـي تبـث عبـر           

 حد من ترسيخ القيم القنوات الفضائية ت

     

      إن التربية المتردية تحد من ترسيخ القيم 

إن عدم تعويد الشباب على الحالل والحرام يحد من         

 ترسيخ القيم 

     

      إن التفكك األسري يحد من ترسيخ القيم
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