
الضوابط االجتماعٌة وتعدٌل السلوكٌات 

الدخٌلة



مفهوم الضبط االجتماعً

أن مفهوم ( E. A. Ross)روس  العالم األمرٌكً ٌرى 

تواإم تصرفات األفراد : هو Social Controlالضبط االجتماعً 

وفق المعاٌٌر السائدة فً المجتمع سواء كانت تلك المعاٌٌر 

كالقٌم والعادات أو كانت وضعٌة وسٌاسٌة , تلقائٌة النشؤة

النشؤة كالقواعد المتشكلة من القانون التً تختص بإقرارها 

ص , الخمٌسً)الهٌئات المتخصصة صاحبة السلطة فً المجتمع 

242.)



الضبط االجتماعً فً األسرة

وٌقصد به كل ما ٌقوم به الفرد من ”

,  عادات وسلوكٌات وقٌم وأفكار

وقدراته على ضبط كل هذه األشٌاء 

“  بعد زواجه من أجل صالح األسرة
(.176ص , م 2005, منصور)



الضبط 

االجتماعً 

فً األسرة

:ضبط العادات الشخصٌة

. النظافة وعادات النوم, الملبس, المأكل

.ضبط الوقت ما بٌن البٌت والعمل

ضبط العالقات االجتماعٌة بٌن األهل واألقارب واألصحاب والمشاركة 

.االجتماعٌة فً المؤسسات االجتماعٌة المختلفة



الضبط المدرسً

النظم 

والقوانين 

واللوائح 

المدرسية



للصف الخامس



بعض عوامل الضبط االجتماعً

.الدٌن وهو أهم وأعظم األركان الكفٌلة بتنظٌم شئون البشر•

.األخالق وهً منظومة تنبثق من الدٌن وطبٌعة المجتمع•

وهً كبت الشهوات ومجاهدة النفس واستحضار عظمة  الرقابة الذاتٌة•

.هللا وقدرته

العرف وهو ثمرة تجارب الناس فٌرتضون أعرافهم وفق معتقداتهم •

.ومصالحهم وأنشطتهم 

.الرأي العام الذي ٌتشكل من تراكمات وتفاعل المواطنٌن والمقٌمٌن•

القانون الذي ٌإخذ شكل القوة والسلطة التً تردع المخالفٌن وتكفل •

.(الدستور) الحقوق للجمٌع وتوفر األمن



لٌس كل دخٌل " •

."ٌستراب فٌه

المسرح)•

الرٌاضة  ,الفنون•

صاالت , والموضة

اللوائح , األفراح

... والقواعد المرورٌة

طالما أنها ال تتعارض 

مع ضوابطنا 

( .االجتماعٌة

.قابلٌة التقلٌد األعمى •

من أشهر : قابلٌة االستعمار

المفاهٌم التً أطقها مالك بن 

( م 1973 -م 1905), نبً

وهو بمعنى الضعف الحضاري 

الذي أصاب المسلمٌن فً 

العصور األخٌرة مما جعل 

عدوهم ٌتغلب علٌهم 

وٌستعمرهم وٌفرض علٌهم 

(.80م ص 2006, العبدة) مدنٌته

الكبت •
.الضبط •

مفاهٌم 

تجرٌدٌة

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://islamonline.net/Arabic/history/1422/12/images/pic34.jpg&imgrefurl=http://islamonline.net/Arabic/history/1422/12/article34.shtml&h=218&w=180&sz=11&tbnid=rOJwRjINWP61VM:&tbnh=102&tbnw=84&hl=ar&start=3&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%2B%25D8%25A8%25D9%2586%2B%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%258A%26svnum%3D10%26hl%3Dar%26lr%3D
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://islamonline.net/Arabic/history/1422/12/images/pic34.jpg&imgrefurl=http://islamonline.net/Arabic/history/1422/12/article34.shtml&h=218&w=180&sz=11&tbnid=rOJwRjINWP61VM:&tbnh=102&tbnw=84&hl=ar&start=3&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%2B%25D8%25A8%25D9%2586%2B%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%258A%26svnum%3D10%26hl%3Dar%26lr%3D
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://islamonline.net/Arabic/history/1422/12/images/pic34.jpg&imgrefurl=http://islamonline.net/Arabic/history/1422/12/article34.shtml&h=218&w=180&sz=11&tbnid=rOJwRjINWP61VM:&tbnh=102&tbnw=84&hl=ar&start=3&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%2B%25D8%25A8%25D9%2586%2B%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%258A%26svnum%3D10%26hl%3Dar%26lr%3D
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://islamonline.net/Arabic/history/1422/12/images/pic34.jpg&imgrefurl=http://islamonline.net/Arabic/history/1422/12/article34.shtml&h=218&w=180&sz=11&tbnid=rOJwRjINWP61VM:&tbnh=102&tbnw=84&hl=ar&start=3&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%2B%25D8%25A8%25D9%2586%2B%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%258A%26svnum%3D10%26hl%3Dar%26lr%3D


خصائص الضبط االجتماعً

إنسانً•

ٌحقق النظام•

(تكنولوجً, دٌمقراطً, تقلٌدي)ات متفاوتة حسب المجتمع•

, وغٌر رسمٌة الجزاءات, القواعد العامة) لها أسالٌب رسمٌة•

(.  الموضة, العادات, التقالٌد

بالثورة التكنولوجٌة ٌتؤثر•

مساٌرة الفرد للمعاٌٌر , المكافآت)ٌتضمن أسالٌب إٌجابٌة •

(السخرٌة, التهدٌد, العقاب) وسلبٌة( االجتماعٌة



أهداف الضبط االجتماعً

تعزٌز الوعً الدٌنً الصحٌح وتكرٌس القٌم فً: دٌنً•

 .المجتمع

تقوٌة العالقة بٌن وسائط التربٌة فً التنشئة : تربوي•

االجتماعٌة وتقدٌم كل ما هو مناسب لضبط سلوك األفراد فً 

.المجتمع

.االهتمام بثقافة المجتمع والقٌم السائدة ونبذ الخرافات: ثقافً•

ومحاربة الفساد , المحافظة على األمن واألمان: أمنً•

.والرشوة واالنحراف فً مإسسات المجتمع



ماذا ٌحدث عندما ٌضعف الضبط االجتماعً



مشكالت سلوكٌة عند الطفل

مشكالت سلوكٌة عند المراهق



المخدرات•

.لتكنولوجٌااالستخدام السلبً ل•

(.والسلوك, اللغة, الثقافة)االعتماد الكلً على المربٌات •
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أسباب السلوكٌات السلبٌة عند الطفل والمراهق

 -اإلعالم-الوالدان)تقلٌد اآلخرٌن واإلقتداء بسلوكهم الذي ٌشاهده من •

(.الُمدرس -األصدقاء

.اإلحباط والحرمان والقهر الذي ٌعٌشه•

.تفسخ رباط القٌم من مثل عدم احترام األكبر سنا وعلما وفضال•



أسباب السلوكٌات السلبٌة عند الطفل والمراهق

التساهل فً تطبٌق القوانٌن وعدم تدرٌب الطفل على ذلك من احترام •

.قوانٌن األسرة والمدرسة

أنت )الصورة السلبٌة لألبوٌن فً نظرتهم لسلوك الطفل والمراهق •

(.انطوائً -ولدي عنٌد -دائما مشاغب

األفكار الخاطئة التً تصل لذهن الطفل والمراهق عندما ٌفهم أن •

الطفل القوي الشجاع هو الذي ٌصرع اآلخرٌن وٌؤخذ حقوقه بٌده ال 

(.ال ٌزال الضرر بمثله)والجهل بالقواعد الفقهٌة من مثل . بالحسنى

انتشار القنوات الفضائٌة ذات البرامج اإلباحٌة أو المناظر المخلة •

.باآلداب
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عن المخدرات  إحصاءات وأرقام 

.ملٌون مدمن 200فً العالم الٌوم نحو •

.منهم من المدخنٌن للسجائر%  70أكثر من •

.لهم تجربة سابقة مع تعاطً الخمور%  82•

من حجم التداول فً التجارة % 8تحتل تجارة المخدرات على •
.ملٌار دوالر 400العالمٌة بما ٌقارب 

َرات وتتعامل قرابة  134تعانً •  170دولة من ظاهرة إِْدَمان الُمَخدِّ
.دولة بالمخدرات تجارٌا



ألف مدمن على  20فً الكوٌت ورغم الجهود الحثٌثة لعالج المشكلة فإن هناك •
المخدرات وٌموت أكثر من أربعٌن شخص سنوٌا بسبب هذا السم الزعاف وكثٌر 

َبابِ  َعاِن الشَّ ٌْ .  منهم فًِ َر

أخذوا الحبة األولى مجانا %  90أن معظم المتعاطٌن من المتزوجٌن وأكثر من •
من أصحاب السوء وغٌرهم 

من المدمنٌن %  40سنة و 40إلى  17معظم المدمنٌن تقع أعمارهم ما بٌن •
.السجناء ٌقلعون نهائٌا عن المخدرات

ومنظومة القٌم تعمل (  Glasser Wiliamوٌلم جالسر )نظرٌة االختٌار •
.منظومة القٌم على مساعدة الفرد فً التعامل مع اآلخرٌن

(.المدمن واإلدمان)

المخدرات



عندما تضٌع الضوابط 

ٌبدأ االستفزاز



قال أمٌر الشعراء أحمد شوقً

َصالُح أَمرَِك ِلأَلخالِق َمرِجُعُه       فَ َقوِِّم الَنفَس بِاأَلخالِق َتسَتِقمِ 
َوالَنفُس ِمن َخريِها يف َخرِي عاِفَيٍة       َوالَنفُس ِمن َشرِّها يف َمرَتٍع َوِخمِ 



تقسٌم اتجاهات األسر ثقافٌا

أسرة سلبٌة

أسرة صامتة

أسرة إٌجابٌةأسرة متقلبة



تقسٌم اتجاهات األسر ثقافٌا

أسرة ذات ثقافة سلبٌة ال تبالً بمستقبل األبناء أخالقٌا بل تسعى •

لتحقٌق مكاسب مادٌة وتحصٌل اللذات بدون ضوابط وتعطً 

حرٌات شبه مطلقة ألفرادها فً السهر والسفر والتنقل وتفرط فً 

إن . الثقة بؤبنائها وبناتها وترفع عنهم دفء المتابعة وبصٌرة التوجٌه

الذي ٌثق بؤسرته ال ٌتركهم مع صحبة سٌئة وكم من غرور أغرق 

.أصحابه؟ وكم من إهمال أهلك أباه؟ 



أسرة ذات ثقافة صامتة مشغولة بؤمور الدنٌا ال تهتم بمحاربة •
وال تشغل نفسها بتحصٌن أفرادها ومجتمعها  السلوكٌات الدخٌلة

.هاضد

أسر ذات ثقافة متقلبة تارة تنهج نهج االنفتاح التام فتترك المجال •
ألفرادها فً تحدٌد سلوكٌاتهم وتوجهاتهم وتارة أخرى توازن بٌن 

األمور وتتابع المجرٌات وتحاول تقوٌم السلوكٌات وهذه األسر 
تنقصها خبرات الحزم فً األمور وغٌاب األهداف والحرص على 

.قٌم الصحة والدٌن



 ةالمتفشٌ األخطارأسر ذات ثقافة اٌجابٌة تعد العدة لمواجهة •

بانتظام  لسلوك السلبًبالمجتمع فتحذر األبناء والبنات من خبث ا

ومن باب الوقاٌة تحتاط تمام االحتٌاط كً ال تنقاد النفوس إلى 

والعاقل ال ٌتبع خطوات الشٌطان  ةاآلسن اتالسقوط فً المستنقع

ثقافة هذه األسر الكرٌمة أشبه ما تكون . فضال عن الشٌطان نفسه

عندها القدرة على نفع غٌرها وتحتاج إلٌه ( +O)بفصٌلة الدم 

.الفصائل األخرى فٌحق لها أن تتبرع لها فتنفعها



اتِِع فٌَِها َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَهُموا َعلَى ):  عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ِ َوالره َمَثلُ اْلَقائِِم فًِ ُحُدوِد هللاه

وا َعلَى ِء َسفٌَِنٍة َفأََصاَب َبْعُضُهْم أَْعالَها َوَبْعُضُهْم أَْسَفلََها َفَكاَن الهِذي فًِ أَْسَفلَِها إَذا اْسَتَقْوا ِمْن اْلَما َمرُّ

ا َخَرْقَنا فًِ َنِصٌبَِنا َخْرًقا َولَْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا , َفإِْن َتَرُكوُهْم َومَ  َراُدوا َهلَُكوا َجِمًٌعا ا أَ َمْن َفْوَقُهْم َفَقالُوا لَْو أَنه

ِدٌِهْم َنَجْوا َوَسلُِموا َجِمًٌعا  ٌْ . {, َوإِْن أََخُذوا َعلَى أَ )اْلُبَخاِريُّ اه ور)

المجتمعالسفٌنة

وضوح الرإٌة•وضوح الهدف•

.نهتدي بتعالٌم هللا والسماء•.تهتدي بمواقع النجوم•

.الحٌاة لٌست دار بقاء•.الكل على متنها مسافر•

.التراحم والتالحم•.التعاون والتكاتف•

توجد حولنا مجتمعات•.ٌوجد حولها سفن•

.المجتمع جزء من الكون•.نقطة فً بحر•

الشراع والدقل ٌثبت وٌنظم •

.مسٌرة السفٌنة

, والعادات, والقانون, الدٌن•

والضمٌر , والرأي العام, والعرف

(.الضبط االجتماعً)من عوامل 

تتعرض لرٌاح عاتٌة وعواصف •

.وبرق ورعد
.ٌتعرض للمحن وصنوف البالء•

.تتعدد فٌها الوظائف والمهن•.تختلف فٌها الوظائف والمهن•



وقفت عند هذا الحدٌث فكان له ”( م1937 -م  1880)ٌقول الرافعً •

وال ... فً نفسً كالم طوٌل عن هإالء الذٌن ٌخوضون معنا البحر

ٌزال أحدهم ٌنقر موضعه من سفٌنة دٌننا وأخالقنا وآدابنا بفؤسه وقلمه 

وقراراته وأعماله  زاعما أن موضعه من الحٌاة االجتماعٌة ٌصنع فٌه 

ما ٌشاء  موجها وجوها من المعاذٌر والحجج من المدنٌة والحداثة 

لٌس لها إال معنى واحد هو أوسع ( أصغر خرق)وهنا لفظة . والفلسفة

(.وحً القلم)قبر 



جاسم ملك. د, مفكرة صناع النجاح



جاسم ملك. د, مفكرة صناع النجاح     



أهم التوصٌات
تطبٌق خالصة المإتمرات والحلقات النقاشٌة الخاصة بقضاٌا األسرة وتحوٌل توصٌاتها إلى واقع •

.ملموس

إعادة الهٌبة لتطبٌق القوانٌن ونشر مقاصدها وٌبدأ تدرٌب الطفل على ذلك من احترام قوانٌن األسرة •
.والمدرسة

فتح قنوات التحاور مع شرٌحة الشباب على المستوٌٌن األسري والمجتمعً لتلبٌة حاجٌاتهم, ورعاٌة •
.مواهبهم, ومعرفة معاناتهم

حث اإلعالم على انتقاء برامجها وفق منظور تربوي واضح وراسخ والتحذٌر من اإلعالم الماجن •
.الموجه إلى شرٌحة الشباب وغٌرهم

إتاحة الفرص الكافٌة لتوظٌف الشباب وغٌرهم فإن البطالة من أسباب االنحراف والقلق االجتماعً •
ذائل .وكما قال بعضهم الَبطالُة أُمُّ الرُّ

.إجراء الدراسات المٌدانٌة عن السلوكٌات السلبٌة فً المجتمع بغرض رصدها وإصالح المسار•

والعمل على التعامل, إٌجاد مإسسات متخصصة لرصد المشاكل السلوكٌة لدى األطفال والمراهقٌن•
.معها بصورة منظمة

الحوار اإلٌجابً, , المساواة, الصداقة, احترام اآلخرٌن, التسامح)غرس مفهوم المهارات الحٌاتٌة •
(.  فً نفوس األبناء والبنات.الثقة والتحكم بالنفس ...االعتذار, االعتراف بالخطؤ

العمل على الحد من جلب المربٌات األجنبٌات وإنشاء حضانات متخصصة فً أماكن العمل لرعاٌة •
.أطفال النساء العامالت



اآلداب عفٌفة وكلما كانت

. والسلوكٌات مستقٌمة• والتربٌة حصٌنة أصبحت األفكار حصٌفة



أهم المراجع

مكتبة : بٌروت. الضبط االجتماعً فً المجتمع العربً من منظور تربوي(. م 2005 -هـ  1426)السٌد سالمة , الخمٌسً•

.الرشد

.مإسسة الكوٌت للتقدم العلمً: الكوٌت. الموسوعة العلمٌة للتربٌة(. م 2004)بشٌر صالح , الرشٌدي•

.دار القلم: دمشق. مفكر اجتماعً ورائد إصالحً: مالك بن نبً(/ م 2006 -هـ 1427)محمد , العبدة•

.  دار فرحة: المنٌة. دراسات تربوٌة فً البٌئة الخلٌجٌة(. م 2003)سمٌر , عبدالوهاب•
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