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  مؤشرات الرابط االجتماعي عند هيرشي وعالقته
 بالحد من الجريمة في المجتمع األردني

املعايطة مو سلطان العساسفة،1خالد هللا عودة   .رامي
  .جامعة مؤتة، الكرك، األردن، قسم علم االجتماع 

يد1 يال و   khaledsmaaitah@gmail.com :لك

:المستخلص  
جتمــا   الـرابط مؤشــرات توافـق مــستو ـ ع التعــرف س ئـ ل ــش اسـة الد ىـدفت ر ر

ة طبيعة" "نظر وتحديد ي، د املجتمع مة ر ا من د ا جتما رالضبط

ــــة نظر ــــ جتمــــا الــــرابط مؤشــــرات ن بــــ غمــــاس،" (ــــ"العالقــــة تبــــاط، رعتقــــاد،

ام ل ي)  و د املجتمع مة ر ا من د املــــن .روا ا ــــداف أ لتحقيـــق اســــة الد راســـتخدمت

ــا تطبيق تـم ـ ال بانة سـ أداة واسـتخدام بالعينـة، جتمـا املـ بأسـلوب ـ التحلي الوصـفي

من ونة امل اسة الد عينة تد) 472(رع يئة جامعـاترعضو ثالثة من م اختيا تم والذين رس

ــ دنيـــة، ا وميــة ـــ: رح ع البيانــات تحليـــل ــ اســـة الد واســتخدمت ومؤتـــة، مــوك، وال ردنيـــة، ر

ـ والتحلي الوصـفي حـصاء ـة    .أساليب نظر اضـات الف وداعمـة مؤكـدة اسـة الد نتـائج رجـاءت

ـــــ مـــــة ر ا مـــــن ـــــد ا ـــــ جتماعيـــــة ابط الـــــر ـــــ نتـــــائجوـــــ ـــــت بي فقـــــد ـــــي، د راملجتمـــــع

مـة ر ا مـن ـد ا ـ ـ عند جتما الرابط مؤشرات لتوافق العام املستو أن اسة ىالد ر

ي حـــسا بمتوســـط مرتفـــع، بمـــستو جـــاءت ـــي د املجتمـــع ىـــ وجـــود)3.793(ر النتـــائج ـــرت وأظ ،

داللــــة مــــستو عنــــد إحــــصائية داللــــة وذات طرديــــة ن) 0.05(ىعالقــــة ملؤشــــراتبــــ ليــــة ال جــــة رالد

ام" املــــشاركة"غمــــاس" و" التعلــــق"رتبــــاط ــــ ل عتقــــاد" متثــــال"و ــــة" يمــــان"و ج مــــن

أخـــر ــة ج مـــن ـــي د املجتمـــع ـــ مـــة ر ا مـــن ــد ىوا اح."ر ـــ اق تـــم اســـة الد نتـــائج ـــ ع نـــاء رو ً

خــــــالل مــــــن مـــــة ر ا مــــــن ــــــد ا ـــــ ا ــــــدف ــــــ ال التوصـــــيات مــــــن ابطعـــــدد الــــــر مــــــستو ـــــز وعز ى

ــــــ الــــــسائدة بــــــالقيم ــــــم علق و م ومــــــشارك م تبــــــاط وا م امتثــــــال ــــــادة لز فــــــراد ن بــــــ رجتماعيــــــة

ي د   .راملجتمع

املفتاحية لمات ي :ال د املجتمع مة، ر ا من د ا جتماعية، ابط الر راملؤشرات،   .و
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Indicators of Hirschi's Social Bond and Its Correlation 
with  Crime Reduction in the Jordanian Society 

 
Khaled Sultan Musa Al-Maaytah1, Rami Odallah Al-Assafh. 
Department of Sociology, Mutah University, Karak, Jordan. 
1Email: khaledsmaaitah@gmail.com 

ABSTRACT 
The study mainly aimed to identify the level of compatibility of social 
bond indicators in Hirschi’s theory in social control with reduction of 
crime in the Jordanian society, and determine the nature of the 
correlation between social bond indicators in Hirschi’s theory (belief, 
attachment, involvement, and commitment) with crime reduction in 
Jordanian society. To achieve the research objectives, the study made 
use of the descriptive - analytical method, using a questionnaire 
instrument administered to the study sample consisting of (472) 
faculty members who were selected from three Jordanian government 
universities, namely: the University of Jordan, Yarmouk, and Mu'tah. 
For data analysis, the study used the descriptive and analytical 
statistics. The results of the study confirmed and supported the 
assumptions of Hirschi’s social bond theory in reducing crime in the 
Jordanian society. The results also showed that the general level of 
compatibility of Hirschi’s social bond indicators with reducing crime 
in Jordanian society came at a high level, with a mean of (3.793). The 
results also showed a positive and statistically significant correlation, 
with a level of significance (0.05), between the total score of 
attachment “affection”, involvement “participation”, commitment 
“compliance”, and belief “faith” indicators, and crime reduction in the 
Jordanian society. Based on the results of the study, a number of 
recommendations were proposed with an aim to reduce crime by 
enhancing the level of social bonds between individuals to increase 
their compliance, engagement, participation, attachment, involvement, 
and correlation to the prevailing values in Jordanian society. 

Keywords: Indicators, Social Bonds, Crime Reduction, Jordanian Society.
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:مقدمة  
م ســـــلوك لـــــضبط افـــــراده تجـــــاه املجتمـــــع ـــــا بع ي ـــــ ال الطـــــر أحـــــد جتمـــــا الـــــضبط قعـــــد

السلوك عن م وابتعاد وتقاليده وعاداتھ وقيمھ املجتمع لنظم م وامتثال م، ،وتصرفا نحرا
ع يطلـق كمــا جتماعيـة الرقابــة او جتمـا الــضبط ان ـ ا ــشار و ، الـسو الــسلوك ــايوإتبـاع ل

املجتمــع ــذا مــن جــزء او املجتمــع ا يتخــذ ــ ال ــود وا جــراءات افــة ــ خلــدو ابــن ناحيانــا
ً

دو ماعـــــة ا مــــن عليــــھ املــــصط املــــألوف او العــــادي املـــــستو ــــ ع الــــس ــــ ع فــــراد نمــــل ى
اســـاس وانـــھ جتمـــا الـــضبط ميـــة أل مقدمتـــھ ـــ خلـــدو ابـــن فطـــن وقـــد اعتـــداء، او نانحـــراف

يا اا لبقا واستمرار ا ألم وضمانا جتماعية ة
ً

.  

فقد      الـضبطولذلك أدوات تفعيـل ـ إ انـات وإم ات قـد مـن تملـك بمـا املجتمعـات افـة رسعت
مـن وذلك ه؛ واستقرا املجتمع أمن ع السلبية ا أثا تنعكس ال ختالل ة ومعا رجتما ر

و الــسلبية جتماعيــة ر الظــوا اســة د ا،رخــالل أســبا ــ إ والنفــاذ ــا، م جــزء مــة ر ا ــ عت ــ ال
الـــــــسلوكيات ـــــــة معا تكفـــــــل ـــــــ ال ســـــــاليب و الوســـــــائل ـــــــار وابت ـــــــا، ل املناســـــــبة لـــــــو ا ضـــــــع لو و

ــ اتيجية ســ طــة ا ضــع و ــا، وأعراف ا ومعتقــدا ا وتقاليــد ــا قيم عــن جــة ا ا وجتماعيــة ر
شية املع وضاع ن وتحس املستقبل   )2017،غنو(رسم

ــ كب تــأث ــا ل ــان وتكنولوجيــة وثقافيــة واجتماعيــة اقتــصادية ف بظــر يمــر ــي د وواملجتمــع ر
ـــادة ــ ع أيــضا ــ وا تــأث ــا ل ــان ــ وال أفــراده ن بــ جتمــا والتماســك ابط ــ ال جــة د ــ زع ر

ً

ان ـــ العـــالم أشـــار حيـــث ـــي، د املجتمـــع ـــ ـــا أنماط عـــدد و ـــرائم ا تبـــاطرأعـــداد ا جـــة رد ر
ـــ أك ـــان ـــة قو تباطـــھ ا جـــة د انـــت لمـــا ف انـــضباطھ جـــة د ـــ ع تـــؤثر جتمـــا بالنظـــام رالفـــرد ر ر

لالنحراف عرضة واك انضباطا اقل أصبح تباطھ ا جة د قلت لما و رانضباطا   .  )Hirschi ,1969(ر

بــ العالقــة طبيعــة ــ ع للتعــرف اســـة الد ــذه جــاءت فقــد املوضــوع ــذا ميــة مؤشـــراتروأل ن
ـ املتــضمنة جتمــا ــالـرابط ــي مر جتمـاع عــالم ــة ــد Hirschiنظر وا جانــب مـن

آخر جانب من ي د املجتمع مة ر ا   . رمن

ا وأسئل اسة الد لة   :رمش

أعـــداد ـــادة ـــ ا دن ـــ والتكنولوجيـــة قتـــصادية و جتماعيـــة ات ـــ والتغ ات التطـــو زأدت ر ر
ــــر تا أشـــــا فقـــــد ـــــا، وأنماط ا أعـــــداد ـــــ ة ـــــ كب ــــادة ة ـــــ خ الـــــسنوات ـــــ دت شـــــ حيـــــث رائم، ز

ـــــرائم ا أعـــــداد ـــــادة عـــــن دن ـــــ ـــــرائم ا بأعـــــداد اصـــــة ا الرســـــمية حـــــصاءات و ر زالتقـــــا ر ر
ـرائم ا ألعـداد العـام املجمـوع بلـغ فقـد ة، خ ة الف خالل متفاوتة سب اململكـة و ـ املرتكبـة

نحـو) 22595(نحو2016معا إ لتصل مة، عـامي) 26521(و) 24654(جر ـ مـة 2018جر
ــب2019و ت ال ــ ــ. ع ع خطــرا ل ــش ــ وال ة ــ كب ــادة ــة نحو ا ــرائم ا أيــضا دت شــ وقــد

ً
ز

من ا أعداد ادت فقد املجتم عـام ) 15883( زمن ـ نحـو2016جنحة ـ جنحـة) 19215(ا
العام،(م2020عام من ة   ).2020مدير

تواجـھ ـ ال والتكنولوجيـة والثقافية قتصادية التحديات ب س و نة، الرا ف الظر ووضمن
ابط الــــر خـــالل مـــن الرســـ ـــ غ جتمـــا الــــضبط آليـــات أخـــذت فقـــد ـــي، د املجتمـــع وأفـــراد ر

ـا وغ جتماعيـة ـشئة الت ومؤسـسات املجتمـع افـراد ن ب املجتمعيـةجتماعية املؤسـسات مـن
ـــ وال جتماعيــة، ابط الـــر ســطح ـــ ع ــا وطغيا الفرعيــة ونـــات للم الفرصــة عـــز ممــا اجع وبــال ز

املاديـة، املـصا مـن عة نا جتماعية ابط للر فراد ة ر فتصبح الفردية، املصا ا م أ ومن ؤ
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ي تــأ أن املؤكــد فمـن ا أساســ ــ متنــافرة املــصا ــذه انــت أيــضا،وملـا متنــافرة الــسلوك أنمــاط
ً

حيــــث املختلفــــة، املجتمعيــــة وســــاط ــــ مــــة ر وا لالنحــــراف يــــأة م جتماعيــــة يــــة الب وتــــصبح
فردية مصا من تحققھ ما خالل من جتماعية ابط للر فراد ة ر وتصبح   .ؤ

ــ ــي مر جتمــاع عــالم ــة نظر ميــة وأل عليــھ؛ نــاء الــHirschiًو جتمــاــ ضبط
ابط الــــــــر تمثلــــــــھ مـــــــا ميــــــــة وأل جتماعيـــــــة، ابط الــــــــر خـــــــالل مــــــــن مـــــــة ر وا نحــــــــراف ولتفـــــــس و
الـذي الوقـت ـ اسـباب، عـدة املـرتبط ـا اختالل او ا ضـعف حال حقيقي ديد من جتماعية

ا والـــر العالقـــات طبيعـــة حيـــث مـــن ـــة يو الب ات ـــ التغ مـــن جملـــة ـــي د املجتمـــع فيـــھ د وـــش بطر
ـــ تفـــاع ا مـــن ـــي د املجتمــع ـــ ـــرائم ا أعـــداد ده ـــش ملــا اإلضـــافة و فـــراد، ن بـــ رجتماعيــة ر
ــــ ع التعــــرف ــــ تكمــــن اســــة الد لة مــــش فــــإن ة، ــــ خ الــــسنوات ــــ ــــا ألنماط عــــدد و ا رمعــــدال

واملتمثلـ جتمـا الـضبط ـ ـ ـة نظر ـ املتـضمنة جتمـا الـرابط مؤشـرات ـعالقة ة
ام(مؤشـــرات ـــ ل و غمـــاس، تبـــاط، املجتمــــع) رعتقـــاد، ـــ مـــة ر ا مـــن ـــد وا ـــة ج مـــن

دنية امعات ا سية التد يئة ال أعضاء نظر ة وج من أخر ة ج من ي رد ر   .ىر

اسة الد   رأسئلة

التالية    سئلة عن جابة اسة الد رتحاو   :ل

الـراب-1 مؤشـرات توافـق مـستو عنـدىما جتمـا املجتمـع" ـ"ط ـ مـة ر ا مـن ـد ا ـ
الرسمية؟ دنية امعات ا س التد يئة أعضاء نظر ة وج من ي رد ر   ر

عنـــــد-2 جتمـــــا الـــــرابط مؤشـــــرات ن بـــــ عالقـــــة توجـــــد ـــــ"  ـــــ"ـــــل مـــــة ر ا مـــــن ـــــد وا
ام ا س التد يئة أعضاء نظر ة وج من ي د راملجتمع الرسمية؟ر دنية   رعات

اسة الد مية   : رأ

ي ما خالل من والتطبيقية ة النظر اسة الد مية أ ر   :رتظ

أوال 
ً

ة:  النظر   :مية

ــ وال مــة، ر ا علــم ــ ديــدة وا التقليديــة ــ غ املواضــيع مــن اليــة ا اســة الد موضــوع رعـد
املتـض جتما الرابط مؤشرات ن ب العالقة ناو ـةلت نظر ـ مـة"  ـ"منة ر ا مـن ـد وا

اســــــات د ـــــ إ اجــــــة ا مـــــن جـــــزءا ــــــ تل ســـــوف اســـــة الد ــــــذه فـــــإن ـــــذلك و ــــــي، د املجتمـــــع رـــــ ر ر
ً

يـــة، والعر دنيـــة ن تــ للمكت افـــدا عــد و مـــة، ر ا علــم ـــات نظر ــ متخصـــصة رسوســيولوجية ر
ً

 
ا مجال والنقص املعرفية الفجوة سد   . وس

ال مية أ ز يوست خالل من والتطبيقية ة النظر اسة   : رد

املجتمـــع .1 ــ مـــة ر ا رة ظــا ـــة ملعا نظــر تـــصو لتقــديم محاولـــة اســة الد ـــذه يعــد ر ر
مـــــن ـــــد ا ــــ ع مـــــستقل ــــ كمتغ جتماعيـــــة ابط الـــــر ــــ ع ـــــ ك ال خــــالل مـــــن ــــي ود ر
تكمـــــن لــــذا ـــــا، غ عــــن ة ـــــ مم اســــة الد ـــــذه يجعــــل مـــــا ــــذا و ع، تـــــا ــــ كمتغ مــــة ر را

ا مجال اسات الد ة وند ا أصال ة النظر ا مي رأ  .ر
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جتماعيــــة .2 ابط الــــر ـــ ــــ ــــة نظر اضـــات اف مــــن التحقــــق ـــ اســــة الد م ـــس وس ر
اسـات الد مـن ـد مز إجـراء يحفـز ـذا و ـي، د املجتمع مة ر ا من د با ا روعالق ر

مختلفة ئات ب  .والبحوث

من .3 الية ا اسة الد تضيفھ نرما بـ مـا طـت ـ ال اسـات الد لقلـة نظـرا علميـة رمعرفـة ر
مة ر ا من د وا عند جتما  الرابط

ثانيا
ً

التطبيقية:    : مية

وميــة .1 ا املؤســسات ــ ات القــرا صــا ســتمكن نتــائج مــن اســة الد إليــھ تتوصــل رمــا ر
وال طــــــــط، وا اتيجيات، ســــــــ ضــــــــع و الــــــــسياسات، ســــــــم مــــــــن العالقــــــــة ووذات امجر ــــــــ

النحــــــراف الــــــسلبية ثــــــار مــــــن ــــــد ل جرائيــــــة لــــــو ا وإيجــــــاد والعالجيــــــة، لالوقائيــــــة
ي د املجتمع   . رحداث

ذات .2 املجتمـــــــع ومؤســــــسات ن، تمــــــ وامل ن البـــــــاحث أنظــــــار ســــــتوجھ اســـــــة الد ــــــذه رنتــــــائج
ـــ جتماعيـــة ابط الـــر اســـة د نحـــو املجتمـــع، ـــ جراميـــة ر الظـــوا اســـة بد والعالقـــة ر ر

املالئمــــــة ض الفــــــر اشــــــتقاق خـــــالل مــــــن اليــــــة، ا اســــــة الد ـــــا إل تتطــــــر لــــــم ومواضـــــيع ر ق
ا مجال عمقا أك ألبحاث

ً
. 

ا .3 دو تــؤدي ـ وال جتماعيــة ابط الـر بموضـوع ــا بح ميـة أ مـن اســة الد ميـة أ ـر تظ
ً
ر و ر

املجــــــاالت مختلــــــف ــــــ املجتمــــــع وتقــــــدم واســــــتقرار وأمــــــن مــــــة ر ا مــــــن ــــــد ا ــــــ امــــــا
والثقافيةجتماعي قتصادية و    .ة

اسة الد داف   رأ

التالية داف تحقيق اسة الد رتحاو   :ل

ــــــة-1 نظر ــــــ جتمــــــا الــــــرابط مؤشــــــرات توافــــــق مــــــستو ــــــ ع الــــــضبط" ــــــ"ىالتعــــــرف ــــــ
مؤشـرات ـ واملتمثلـة ام(جتمـا ـ ل و غمـاس، تبــاط، مــة) رعتقـاد، ر ا مـن ـد ا ـ

ياملجتمع   .رد

ـــة-2 نظر ــ جتمــا الـــرابط مؤشــرات ن بــ العالقـــة طبيعــة ــ ع الـــضبط" ــ"التعــرف ــ
مؤشــرات ــ واملتمثلــة ام(جتمـا ــ ل و غمــاس، تبـاط، مــة)  رعتقــاد، ر ا مــن ــد وا

ي د   .راملجتمع

جرائية و يمية املفا فات   :التعر

  :املؤشرات

صــــ ــــف عنــــد:طالالتعر أو ن معــــ ء ــــ حــــدوث عنــــد ــــر تظ ــــ ال الــــدالالت مــــن مجموعــــة ّــــ

عنـــد غيـــب أو مـــا، جـــسم وجـــود ـــ ع يـــدل الـــذي والظـــل ، املـــس ـــ ع يـــدل الـــذي ـــاألثر ّوجـــوده، ّ ّ

مثـل املؤشـرات مــع واحـد فلـك ــ تـدو يم مفـا نالــك و غيابـھ، أو واملعـاي: روجـوده حــسن،(ثــار
2012.(  

ـ جرا ـف واملتعلقــة: يالتعر مـة ر ل املؤديــة العوامـل تحديــد ـ م ـسا ــ ال الـدالالت مجموعــة
ــة نظر ــ املتــضمنة جتماعيــة ابط مؤشـــرات" ـــ"وبــالر ــ واملتمثلــة جتمــا الــضبط ــ



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، ) 5(، الجزء )190: (العدد

 

 

261 

ام( ـــ ل و غمـــاس، تبـــاط، إلجابـــات)  رعتقـــاد، ـــسابية ا باملتوســـطات كميـــا ا قياســـ ـــتم و
ً

عي الغرضأفراد ذا ل أعدت ال اسة الد أداة ومحاو فقرات ع اسة الد رنة   .رر

ثانيا
ً

جتمــــا:    :الـــــرابط

اللغــو - ــف ن: يالتعر بـــ يــصل مــا ــل ــو اللغـــة ــ والــرابط ــط، الفعــل مـــن فاعــل اســم رالــرابط
ط الــــر ـــذا ـــ يرغبــــان الطرفـــان ــــذان يكـــن لـــم ولــــو ذلـــك دوام مــــع بقـــوة ن م(طـــرف ،ابـــن رنظــــو

2015.(  

صــــطال- ــــف ــــ: التعر و ايــــف بيــــار كتابــــھ) 2006-1923(ىيــــر جتمــــا"ــــ ان" الــــرابط
ا ـــــسط ا متعـــــددة ف عـــــا صـــــدقاء،" رللـــــرابط بالعائلـــــة، طنـــــا تر ـــــ ال العالقـــــات مجموعـــــة انـــــھ

ان وال،وا والقواعد باملعاي ا مر للتضامن ماعية ا مات ان املي ا دناوروصوال تز ال وقيم
ماعة ا ملع ى د د  .(Pierre, 2007)با

ــــــي- جرا ـــــف تبــــــاط: التعر باال متعلقــــــة التبــــــادل ــــــة اجبا اجتماعيــــــة وقيــــــود عالقــــــات رمجموعــــــة ر
انزمــــات املي ــــ ا وصــــوال ان، ــــ ا صــــدقاء، بالعائلــــة، طنــــا تر عتقــــاد، و غمــــاس و ام ــــ ل و

ً

عت حيــث للتـضامن، ماعيـة جتمــاا والـضبط جتماعيــة ـشئة الت ال ألشـ ــسيولوجيا س ـ
وال تـصرفاتھ ـ منـضبطا وتجعلھ املجتمع، ندماج و شئة الت علمية للفرد سمح وال معا،

ً ً

ــــــة الالمعيا مـــــن حالـــــة يحــــــدث ابط الـــــر ـــــذه ضــــــعف ان حيـــــث نـــــوح، ل ة ــــــ كب فرصـــــة رتمنحـــــھ و
حدوث) نومي( ا تقود وقد يوالتفكك د املجتمع مة ر   .را

ثالثا
ً

مة:  ــر   :ا

صـــــطال- ـــــف ـــــا: التعر عل عاقـــــب ـــــ وال ن بـــــاآلخر نـــــا ب ا ضـــــر تحـــــدث ـــــ ال الـــــسلوكيات ـــــ
ً ً

ر
ـــ ع ة القـــد لـــھ ائنـــا ـــسان مـــن تجعـــل ة ـــشر ال الطبيعـــة ان اتـــب ال ـــر و ي، نـــا ا رالقـــانو

ً
ى ن

ي ــــ ال الوســــائل احــــدى مــــة ر فا فالــــسلوكنحــــراف، ومنــــھ غباتــــھ، لتلبيــــة ــــسان ــــا ال رــــأ
ة ـشر ال الطبيعة صلب متجذر ي سا ا ميل و بـذلك. نحرا س لـ ـسان فاإل اخـر ة عبـا ىو ر

تلقائيـا نفـسھ يخـضع الـذي ائن ال
ً

اتوماتيكيـا(
ً

للرغبـات)  مقاومـھ دو بـالطبع ـو وال ن القـوان ـ نا
،(سانية   ).1985نوسو

ــــــف ــــــيالتعر س:  جرا املقــــــاي مــــــسار عــــــن نحــــــراف عــــــن ناتجــــــة ســــــلبية اجتماعيــــــة رة ظــــــا ــــــ
التقاليـــد رمـــة ـــاك وان ضـــر مـــن ـــا ف بمـــا ماعـــة، ا ترتـــضيھ ملـــا املخـــالف والـــسلوك معيـــة را

والعادات عراف وتـؤديو والقـانو الشرع عليھ ينص بما القيام عن متناع او بالعمل نوتتمثل
العالقــ ــ خلــل ــ مــةا ر وا نائيــة، ا ــات العقو ــ ا ــا مرتكب خــضع و جتماعيــة ابط والــر وات

بــضبط يتمتعــو الــذين اص ــ ان حيــث للفــرد، الــداخ للــضبط عــود ــ ا فــسر نكمــا
التــــا و املــــنخفض ي الــــذا الــــضبط ذو م ــــ غ مــــن مــــة ر وا لالنحــــراف مــــيال اقــــل مرتفــــع ــــي يذا ً

د املجتمع التفكك مةرحدوث ر ا ا يقود ه بدو الذي   .ري
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السابقة اسات والد النظر رطار   ي

بـأن ـايم ك دو ـوم ملف وصقال امتدادا ا ر جو لــ جتماعية ابط الر ة نظر رعد و
ً ً

ماعيــــــة ا العالقــــــات ــــــ ء ــــــ ل ــــــش ــــــم دمج يــــــتم عنــــــدما لالنحــــــراف عرضــــــة ــــــ أك اص ــــــ
ر. املستمرة ـوىو ـا ا ت ا مـن م يمـنع ومـا مة ر ا اب ت ا احرار الناس أن تھ رنظر ر

جتماعيـة ــم ابط ر أو م محمــد،( وعالقـ مخالفــا)2018بـن ــ الرئ ـة النظر ســؤال جـاء فقــد ،
ً

مـــن ـــرائم ا ـــاب ت ا عوامـــل عـــن جابـــة حاولــت ـــ ال ـــ املا القـــر مـــن يات مـــسي ا ــات رلنظر ن
ـــساؤ ال يرتكـــب: لخـــالل التـــاملـــاذا الـــسؤال ـــ طـــرح فيمـــا مـــة؟ ر ا يرتكـــب: النـــاس ال ملـــاذا

الفـــــرد عالقـــــة انــــت لمـــــا ف واملجتمــــع، الفـــــرد ن بــــ العالقـــــة ــــ جابـــــة انــــت و مـــــة؟ ر ا النــــاس
ة بالــضر س لــ ولكـن نحــراف فــرص قلــت لمــا ــة قو ــي. وربـاملجتمع مر املجتمــع أن قيقــة وا

ـ إ بحاجـة ـان قبة ا تـھتلك نظر جـاءت كـذا و حـداث، انحـراف لتفـس محافظـة ـة نظر
سنة عد فيما ت تطو مة1990روال ر ا العامة ة النظر ندلنج   .مع

أو عــــد ــــ ال نــــوح، ا بأســــباب ــــا وعالق جتمــــا للــــضبط نظــــره ــــة وج ــــ ــــشر لوقــــد
عـــــام ـــــ وذلـــــك جرامـــــي، التحقيـــــق ـــــ لـــــھ سباســـــتخدام1969فرصـــــة املـــــدا طـــــالب مـــــن رعينـــــة

ـان مـا جديـدة، نـوح ا ـشأن ـ ـار أف تكن لم اء، الو إ الرجوع و نيا، اليفو ة رالثانو ر
ـ ع ن جـرام علمـاء معظـم ـا ف ـ ع ة نظر وخلق ار ف ذه أخذ كيف و تمام لال ا ًمث

واسع   . نطاق

عمل بتجميع قام تحديدا، أك ل ش نتحـار،ًو ومنـع ة سر العالقات ايم ك ردو
واملجموعـات فراد تحديد ع التدين وتأث للطالب، الثقافة نقل ع قران و سة املد . روتأث

نــاي إيفــان بحــث أيــضا ــ اســتخدم ذلــك، ــ إ ــ) 1958(ًباإلضــافة ســرة بــدو يتعلــق رفيمــا
س ل وال وفكرة نحراف من) 1961(رمنع بوع ي ع عملو ن املحتمل ناة ا حتواء"نبأن

م" الــداخ ضـــم التجـــاه اســـتجابوا شـــيوعا، ـــ أك ل ـــش ـــار. ًأو أف ـــ أدرج ذلـــك، مـــن ـــ وأك
س لـــ وعمـــل ســـية، واملد العائليـــة ابط الـــر ـــشأن ونـــاي ـــايم ك ردو ر و الـــضم"ر بتـــأث يتعلـــق فيمـــا

ومـــاتزا ســـايكس ا)" 1957(وعــرض ـــط جتماعيـــة" ملجتمـــعر الرابطـــة وجـــود ض ــ أحـــد. واف ـــان و
ــا الختبا ـة املطلو ـساطة ال طبيعـة ـو جتمــا الـتحكم ـة لنظر الدائمـة وانـب  Cretacci). را

et al, 2018).  

ــ ع تــنص ــ ل جتمــا الــرابط ــة نظر فــإن صــل ـ انــضباطھ: " و أو الفــرد انحــراف أن
قــــوة ــــ ع عتمــــد املجتمــــعإنمــــا ــــ ــــ خال بالنظــــام تباطــــھ أن". را الــــصدد ــــذا ــــ ــــ ن ــــ و

لمـــا ف التقليـــدي، جتمـــا النظـــام مـــع النـــاس ـــا يملك ـــ ال العالقـــات ـــ ع جتمـــا رتبـــاط
الــــــسلوكيات عــــــن عيــــــدا و انــــــضباطا ــــــ أك فــــــراد ــــــان جتمــــــا بالنظــــــام ــــــة قو العالقــــــة انــــــت

تــضعف وعنــدما لالنحـــرافاملنحرفــة، ن يئــ م فــراد يــصبح العالقــات تلـــك تقطــع )Hirschi ,أو
ـ. (1969 ع نـا أو والـضم الذات املجتمع معاي استدماج عملية ر جو أن ؤكد و

جتمـا الـسلوك يع ـ ع عمل املعاي ذه قوة وأن ن باآلخر الفرد تباط با ممكنة و رت ن
طر. الطبي تم موقد سـلوكيا ـم ف ـ لألفـراد الذاتيـة املصا مية أ تؤكد ال تھ بر إذ. ؤحھ

يقــوم ن حــ ــ عظيمــة فوائــد ــ إ تــؤدي بطــر للتــصرف ســتعداد م لــد فــراد أن ــ قيــر ى
التصرفات من النوع ذا وقمع بكبح فـإن. املجتمع ـوان وال للـضعف ـوابح ال تلـك فبتعرض ولذا

قبـل مـن املوجـھ ـوالسلوك الظ ـ يأخـذ سـوف الذاتيـة ،(راملـصا الـصلة.)2010الفـا وألن
ض ـ تف ـة النظر فـإن الفرضـية، ـ ـة مركز عالقـة ـ للمجتمـع ك خال والنظام الفرد ن ب



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، ) 5(، الجزء )190: (العدد

 

 

263 

أو ضــــــعيفة بـــــاملجتمع الفــــــرد ابطـــــة ــــــو ت عنـــــدما احتمــــــاال ـــــ أك ــــو ــ ي نحـــــراف أو مـــــة ر ا رأن ن ًن

الـ.  منكسرة مـن واملجتمـع،وألنـھ الفـرد ن بـ الوظيفيـة العالقـة ـم ف يميـة املفا الناحيـة مـن صعب
العاديــة جتماعيــة العالقــات ا د ــش العمليــة الناحيــة مــن ــة الرمز الــصلة ــذه  Maria)فــإن

and  Kimberly ,2017)  

منفــــصلة   عناصـــر عـــة أ جتمـــا بـــالرابط ـــاص ا الـــسؤال عـــن لإلجابـــة ـــ ح ـــ اق روقـــد
  :و

أوال
ً

  Attachment) التعلق(رتباط: 

يعاب اســـ يكمـــن حيـــث التقليديـــة، واملؤســـسات ن خـــر ام ـــ واح املـــودة أنـــھ تبـــاط رعـــرف
ن بـــــاآلخر التعلـــــق ـــــ جتماعيـــــة ـــــ)Hirschi ,1969(املعـــــاي خال املـــــصدر تبـــــاط مثـــــل و ر،

ش . (Yinzhi and Zhong ,2018)لالمتثال تبـاطو يتـضمن والـذي التعلـق ـ ا كـذلك رتباط ر
قــــران و والــــزمالء الوالديــــة ــــصيات وال بــــاء مثـــل ن، مــــ امل ن خــــر مــــع ص للــــ العـــاطفي

جتماعية   .(Gengzhong et al 2019)والفئات

ض شو ـ يف ، ـ ل فقـا و واملجتمـع، ص ال ن ب افلية الت العالقة ا كذلك وتباط ر
ـاك الن عرضـة أقـل املجتمـع داخـل ن خـر مـع ومـستقرة ـة قو تباطـات ا م لد الذين فراد رأن

املجتمعيــــة ال. عـــراف ضــــعيفة تباطـــات ا لديــــھ الـــذي الفــــرد أن ض ـــ يف ذلــــك، مـــن العكــــس ـــ رع ُ

جتماعيــة التوقعـــات عــن نحــراف ـــ إ يميــل التــا و ن، خـــر برغبــات ـــا. ــتم إذا ، التــا نو
املجتمــــع ومؤســــسات وأصــــدقائھ، عائلتــــھ، مرتبطــــا الفــــرد

ً
ــــسة( الكن أن)مثــــل املــــر ــــ غ فمــــن ،

تباطـــات تــز أو تــضر أن ا شـــأ مــن ســـلوكيات ــ قــصد عـــن املــرء  Alston and) رينخــرط
Harley;1995)ن باآلخر الفرد تباط ا يكمن الضم أو املعاي يعاب اس ر جو فإن التا و " ر،

.(Randi, 2002)  

تبــــاط ان مـــا يم) التعلــــق(رو بمفــــا يــــرتبط أن يمكــــن ميــــة، أ ــــ ك جتمـــا تبــــاط رــــو
فكـــرة مثـــل خـــر جتماعيـــة ـــس(ىالرقابـــة ـــوم) ر ومف ـــ ال الـــتحكم للـــضوابط) نـــاي(عـــن
ـــــس مـــــن ـــــل جـــــادل حيـــــث نـــــاي) 1951(رالداخليـــــة، بالعائلـــــة) 1958(و التمـــــسك تحديـــــدا(بـــــأن

ً

بالوالـــدين طفـــال) التعلــق جنـــوح ضــد جتماعيـــة للــسيطرة ـــم م مـــصدر   Maria and) ــو
Kimberly ,2017)    . 

ثانيا
ً

   :  Involvement) املشاركة(غماس: 

غمــاس ــو جتمــا الــرابط عناصــر مــن ي الثــا الــذي)املــشاركة(العنــصر الوقــت ــ ع و ؛
املت ــــشطة ــــ الفــــرد ــــيقـــضيھ ــــ أك وقتــــا الفــــرد قــــ لمــــا ف ــــا، ف غمــــاس و ــــا، عل ف رعــــا

الـــــــسلوك ـــــــاب ت ال الفرصـــــــة أو الوقــــــت لديـــــــھ ـــــــو ي أن املحتمـــــــل ــــــ غ فمـــــــن ـــــــشطة، ســــــة رمما نر
ـــشطة مزاولــة ــ املـــنغمس الفــرد ألن نظــرا فـــراغ، وقــت لديــھ الـــذي بــالفرد نــة باملقا راملنحــرف،

نــ الفرصــة يجعـــل مــا محــددة، بمواعيــد أومقيــد منحرفـــة أفعــال ــاب ت ال ص الــ ـــذا ملثــل ة راد ر
املنحـــــرف الـــــسلوك ـــــ ـــــ التفك ،. (مجــــرد والطاقـــــة).2010الفـــــا الوقـــــت ـــــ إ غمـــــاس ـــــش و

التقليديـــــة؛ ـــــشطة ـــــ لكة أواملـــــس ســـــية املد ـــــشطة ـــــ تھ تقـــــض يـــــتم الـــــذي الوقـــــت رمثـــــل
يـــة الدي ماعــــات ا أو ـــ املجتم التنظــــيم أو اضـــة ومثــــالالر ؛ خــــر جتماعيـــة املجموعــــات ىأو
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ذلـك ـ أو: ع ــصيات بحـضو منظمـة ــشطة بأ القيـام ـ أطــو وقتـا قـو املرا يقــ رعنـدما ل ًن

عرضـــة أقـــل ــم ذلـــك، ـــ ع عــالوة نـــوح؛ ل أقـــل فرصــة م لـــد ـــو ي املجتمــع، ـــ فـــة معر نمــو و ز ر
ال أو املنحرفــة القــيم يعاب الســ أو نــوح ا فــرص إلغــراءات مــنللتعــرض املنحــرف بالــسلوك قيــام

ن، انح ا م التقليديـة أقرا ـشطة القو تباط ذو قو املرا ك شا أن املر يومن رن  ور
(Yinzhi and Zhong ,2018).  

ــ العمـل أو اسـة الد النافعـة عمـال ـ غماسـھ ا أو ص الـ انخـراط أن ـ يـر رلـذا ى
لــھ ك ــ ي ال املتجــر ــ أو ـ وطاقتــھلامل وقتــھ ــستغل فــالفرد نحــراف، ــ ـا ال أو م الــال زالوقــت

أن املعقــــو ـــ غ مــــن يـــصبح كــــذا و منيـــات، أو التوقعـــات تحقيــــق اجـــل مــــن ن بـــاالخر لوعالقتـــھ
ــ عنــد جتمــا الــرابط مــن ــزء ا ــذا شــأن مــن إن ــوده، وج ومــستقبلھ ــسمعتھ غــامر

املنحرف السلوكيات عن ص ال عز ات،(ةلان   ).2013رالو

ثالثا
ً

ام:    :Commitmentل

نحــــو    قتـــھ و وطاقاتـــھ ــــوده ج ثمر ـــس ص الـــ أن الــــرابط عناصـــر مـــن ــــزء ا ـــذا ويقـــصد
أن قيقـــة وا طيبــة، ســمعة بنــاء أو تجـــار ع مــشر ن ــو ت أو التعلــيم مثـــل محــدد ــدف يتحقيــق و

ا ــــــستطيع ال ولكــــــن ذلــــــك، ــــــ ع ــــــ مب ي ــــــسا ــــــذهاملجتمــــــع مثــــــل يطــــــو أو يحقــــــق أن رميــــــع
ات، إنجــا مــن وحققــھ بنــاه مــا ــدم و ام ــ ل ــذا ل ص الــ فقــدان ــ ع نحــراف و امــات، زل
ـي العقال البـديل خ يصبح بحيث نحراف أمام ق الطر د يم ام ل وجود عدم او فضعف

ــــات،( وجــــ)2013رالو فرضــــية ــــ ع ــــ ام ــــ ال بنــــاء اعتمــــد حيــــث مـــــستو؛ ن بــــ تبــــاط ا ىود ر
لالنحـــراف وامليـــل ام ـــ عـــاطي. ل و العنـــف ســـة مما أو الـــسرقة مثـــل املنحـــرف الـــسلوك فـــإن رلـــذا؛

ة قو امات ال م لد الذين لألفراد جاذبية أقل ات   .(Alston and Harley,1995)  راملخد

ـــــدا لتحقيـــــق الـــــس خـــــالل مـــــن بنـــــاؤه تـــــم الـــــذي التوافـــــق ـــــ إ ام ـــــ ل ـــــش التقليديـــــةو ف
فعنــــدما والقواعـــد، ن للقـــوان لالمتثـــال النفعيــــة املـــصادر يجـــسد إنـــھ حيــــث ـــا، تحقيق ـــ والرغبـــة
الـــــــسلوك يتجنبــــــوا أن ــــــ فمــــــن التقليديــــــة، ـــــــداف ــــــ والطاقــــــة الوقــــــت فــــــراد ثمر رــــــس

طـــر ل م ـــداف أ عـــرض و الـــسابق ثمار ســـ يبطـــل قـــد الـــذي  Yinzhi and Zhong)املنحـــرف
تكبــــوا(2018, ا إذا نھ يخــــسر قــــد بمــــا تمــــو عنــــدما ام ــــ ال النــــاس لــــدى ــــو ي ، ــــ املع ــــذا و ر، و ن ن

ن، ـانح ا أمـام والفـرص والـسمعة ـات املمتل مثـل أشـياء تـضيع فقـد ن، ـانح ا ، أعمال التـا و
ــم ــا تحقيق ــ يرغبــو أو ــا حققو ــ ال شــياء بتلــك ــ أك ام ــ ال م لــد الــذين اص ــ نفــإن

عر املجتمعأقل معاي اك الن     (Randi , 2002) .ضة

عا ا
ً

  :Belief) يمان(عتقاد: ر

ـ ـة نظر ـ جتمـا الـرابط مـن ـ خ ـزء ا املجتمـع بقـيم يمـان أو عتقـاد . عت
خـــر اء وآ مــشاعر وتقـــدير وســلطاتھ ومعتقداتـــھ نــھ وقوان واخالقياتـــھ املجتمــع بقـــيم نرفاإليمــان

مفقــــودا، أو ضـــعيفا عتقـــاد أو يمـــان ـــذا ـــان إذا أمـــا لالنحـــراف، عـــازال أو حـــاجزا عـــامال عـــد
ً ً ًً ً

الـــضبط ـــة لنظر ـــ القي جمـــاع قـــضية ـــ ا ـــ وا ـــذا بـــدو و فـــراد ينحـــرف ان غلـــب ـــ فع
ً

جتمــــا التـــضامن عنــــصر وكـــذلك أن. جتمـــا اســــتطاعت ـــ ــــة نظر إن القـــو مكـــن لو
لألحـداث الطبيعيـة ـشطة أو منحرفـة ئات و مناطق والصا النا دث ا سلوك تفسر

ن ـــات،(املنحـــرف بقواعــــد)2013رالو ـــ أك إيمـــان م لــــد الـــذين فـــراد أن ـــ ح ــــ اق حيـــث ؛
ـا، بعو ي أن املـر من ام"املجتمع ـ ح مـن موقـف م لـد س لـ الـذين اص ـ ـشعر ال قـد
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قو ــصيةتجــاه ال ة ــ امل عــن النظــر غــض باالمتثــال ــ أخال ام ــ ال بــأي املجتمــع  Randi)" (اعــد
,2002 .  

التفــاعالت   خـالل مـن ـا عل فــاظ وا ـا ر تطو يـتم عـة ابط الـر ــذه بـأن ـ جـادل روقـد و
فراد ن ب جتما. جتماعية العالقـات جـودة ن ب إيجابية عالقة ناك ذلك، إ عيـةباإلضافة

دع ســــ ن املجــــرم ـــ غ بــــاألفراد تبــــاط ات مـــستو ــــادة فـــإن املثــــال، يل ســــ ـــ ع ابط الــــر روقـــوة ز و
م مــــ بـــة القر بالعالقـــات ضـــرار ـــدو ير ال تبـــاط شـــديدي اص ـــ ألن جرامـــي ط نالتـــو ر . ر

ـــــاب ت ال عرضـــــة أقـــــل ـــــم إنجـــــاز تحقيـــــق ـــــ إ ـــــسعو و الـــــشاق بالعمـــــل مـــــو يل الـــــذين فـــــراد رو ن ن
مـةا فقـط،،)Hirschi ,1969(ر دقـائق بـضع ـستغر قـد ـرائم ا ـاب ت ا أن مـن الـرغم ـ قوع ر

تنظيمــــا أقــــل وقــــت لديــــھ و ســــي اجتماعيــــا مالئمــــة ــــشطة أ ــــ ــــشدة ك ــــشا الــــذي الفــــرد نفــــإن ر
مـــــة ر ا ـــــ ط ــــــر.  رللتـــــو عرضـــــة أقـــــل ونو ســـــي بالقـــــانو يؤمنـــــو الـــــذين فـــــراد ا، ـــــ قوأخ ن ن ن ً

  (Maria and  Kimberly ,2017) نالقانو

، خـــــر بالعناصـــــر وثيقـــــا تباطـــــا ا العناصـــــر ـــــذه مـــــن عنـــــصر ـــــل تبـــــاط ا ـــــ ع ـــــ ىواكـــــد ً ً
ر ر

خــــر العناصـــر إضــــعاف ــــ إ ذلـــك ســــيؤدي العناصـــر، أحــــد إضــــعاف يـــتم عنــــدما ، التـــا كمــــا. ىو
ي سـوف الفـرد فـإن سـليمة، جتماعيـة الرابطـة عناصـر جميـع انـت إذا أنـھ زعم توافـقو

املجتمــــع قواعــــد الرابطـــــة. مــــع عناصــــر مــــن ــــ أك أو عنـــــصر فقــــدان أو إضــــعاف تــــم إذا ذلـــــك، ومــــع
ذلـك عـن تج سـي نوح ا فإن مختلفـة. جتماعية، أنـواع ر بتطـو فـراد يقـوم أن ـ ح ـ واق

تـــصبح بحيـــث ســـة، واملد قـــران و العائلـــة مـــع العالقــات ذلـــك ـــ بمـــا املجتمـــع، مـــع ابط الـــر رمــن و
ياةع ا من مختلفة ات ف خالل أقو حماية عوامل ابط الر ىض املثـال. و يل سـ ـ حالـة: وع ـ

من ح باستمرار أقو حماية كعوامل سة املد عوامل ع العثو تم سة، املد سن ىطفال ر رر
ســرة مـــع ــ. العالقــات ا حـــدد كمــا ، جتمـــا الـــتحكم ــة نظر انـــت ،)Hirschi ,1969(و

ابــــطواحــــدة ر وجــــود عــــدم وحــــددت ــــ املد ابط ــــ ال تطــــو تناولــــت ــــ ال ــــ و ــــات النظر ومــــن رر
نوح ل ئ ب كس سية رمد   (Eith, 2005).ر

ـ خـاص ل ـش تمـت ا قـد ـ لـــ جتمـا الـرابط ـة نظر أن يتـ سـبق مـا ع ناء ًو

ـ ع وذلـك الـذكر، ســابقة عـة ا عناصـر خـالل مـن نـوح وا مـة ر والزمــانرا ـان امل اخـتالف
ات املخــد عــاطي و والقتــل، الـسرقة، بجــرائم املتعلقــة التقليديــة ـرائم ا ــ ــان ســواء روالـدوافع،

مثــل املــستحدثة ــرائم وا ــا، غــسل: وغ وجــرائم ــشر، بال تجــار وجــرائم ونيــة، لك ــرائم ا
، السطوموال، ي العنف وجرائم املس و الك   .وغ

الصلةال وذات السابقة اسات   :رد

تناولـــــت ــــ ال الــــصلة وذات الــــسابقة اســــات الد ــــم أل عـــــرض اســــة الد مــــن ــــزء ا ــــذا ــــ رتــــم ر
اســـة الد ،رموضـــوع ـــ املعر اكم ـــ ال ـــ ع عتمـــد انـــب ا ـــذا ـــ العلميـــة املعرفـــة أن اعتبـــار ـــ ع ،

الــــساب البحثيــــة ات ــــ وا اســــات الد ــــسق ــــ اليــــة ا اســــة الد ــــو ت ــــ روح ر مــــنن ــــان فإنــــھ قة،
واجـــھ وقـــد ـــا، إل توصـــلت ـــ ال والنتـــائج الـــسابقة اســـات الد ـــ ع طـــالع يـــتم أن ـــان بم رميـــة
بموضــــــوع الــــــصلة ذات الــــــسوسيولوجية اســــــات الد إيجــــــاد ــــــ ات الــــــصعو مــــــن العديــــــد رالباحــــــث

ي أنــھ إال اســات، الد ــذه مثــل إيجــاد ــ مــا نوعــا صــعبة مــة امل انــت فقــد وعليــھ اســة، رالد وجـــدر
اسةعض الد موضوع تناولت ال الصلة ذات اسات رالد اسات. ر الد ذه ل عرض ي   :روفيما
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اســـــــة نـــــــان،(رد الــــــــضبط"عنـــــــوان) 2018ا ـــــــة نظر منظـــــــو مـــــــن حـــــــداث جنــــــــوح رة رظـــــــا
ـــ عنـــد ـــ"جتمـــا ع التعـــرف ـــ ا اســـة الد ـــدفت و نر، ــــانح ا حـــداث تبـــاط ا جـــة رد ر

املؤســـــــسات ـــــــبمعــــــاي ــــــة لنظر وفقـــــــا جتماعيــــــة
ً

الوصـــــــفي.  املــــــن اســـــــة الد رواســــــتخدمت
اسـة الد عينـة ونـت وت اسـة، الد ـساؤالت ـ ع ولإلجابـة البيانـات مـع بانھ س وأداة رالتحلي ر

املالحظـــة) 232(مـــن دار ـــ املودعـــو حـــداث مـــن الـــشامل املـــ بأســـلوب م اختيـــا تـــم نحـــدثا ر
ً

ــــــرت وأظ ــــــاض، الر التعلـــــــقبمدينــــــة جــــــة د حــــــو موافقــــــو اســــــة الد أفــــــراد أن اســــــة الد رنتــــــائج ر لر ن
امـــــھ وال ـــــدث ا لـــــدى الـــــسك ـــــ وال ة بـــــا والتعلـــــق تبـــــاط و ســـــة واملد باألســـــرة تبــــاط رو ر ر
تبـــاط و التعلــق جـــة د ــ ع موافقــو اســـة الد أفــراد وأن اجتماعيــا، املقبولـــة الــسلوك ربقواعــد ر نر

ً

وال دث ا لدى صدقاء أنبجماعات النتـائج ـت ي و اجتماعيـا، املقبولـة الـسلوك بقواعـد امھ
ً

مـــن منعـــھ ـــ املجتمـــع ـــشطة أ ـــ ـــدث ا مـــشاركة جـــة د حـــو م مـــوافق ـــ محايـــدو رحـــداث ل ن
نوح   . ا

اســــة بـــــ) 2016الــــشديفات،(رد ــــ" واملعنونــــة مــــة ر ا ــــاب ت ا ــــ املــــؤثرة جتماعيــــة رالعوامــــل
ن ـــة وج مـــن ـــي د يـــلراملجتمـــع والتأ صـــالح مراكـــز ـــ ن ـــوم املح ـــ"ظـــر إ اســـة الد ـــدفت و ر،

والتعـرف والـشرعية، والقانونيـة قتصادية و جتماعية عاده وأ جرامي السلوك ع التعرف
صـــــالح مراكـــــز ـــــ ن ـــــوم املح نظـــــر ـــــة وج مـــــن مـــــة ر ا ـــــ إ املؤديـــــة جتماعيـــــة العوامـــــل ـــــ ع

الع مــدى عــن والكــشف يــل، املختلفــةوالتأ جتماعيــة ابط والــر القــو ن ــ و مــة ر ا ن بــ والقــة ى
وتـــم البيانـــات، مـــع بانة اســـ ر وتطـــو تـــصميم وتـــم مـــة، ر ا ـــاب ت ا ـــ إ الفـــرد دفـــع ـــ ـــا رودو ر

لغــــــت و اســــــة، الد عينــــــة الختيــــــار ــــــسيطة ال العــــــشوائية العينــــــة وقـــــــد) 150(راســــــتخدام مبحوثــــــا،
ً

ـا م ا نتـائج عـدة ـ إ اسة الد ـ: رتوصلت ا ـ كب ا دو لعبـت الـسوء فـاق و صـدقاء جماعـات أن
ً ً

ر ر
أن ن تبـــ حيــــث مـــة، ر ا ـــاب ت ال العينـــة أفـــراد م %) 25(ردفـــع ألصــــدقا ـــان العينـــة أفـــراد مـــن

تھ ـــس مـــا وأن مـــة، ر ا ـــاب ت وا ســـة مما ـــ ع م يع ـــ ل ا بـــار ا ردو ر
ً
ز العينـــة%) 45(ر أفـــراد مـــن

و ـــم، ل ب وأقــا أصـــدقاء مــع جـــرائم ســوا رما ـــابر ت ا ـــ ــ كب دو العمـــل عــن والتعطـــل للبطالــة رأن ر
أن ن تبــ حيـــث مــة ر ا عــدو العمـــل ــو مــة ر العمـــل%) 35(نا عــن ن عـــاطل العينــة أفــراد مـــن

م ل ثابتا ً دخال يوفر ال وثابت مستقر غ املادي ا مردود حرة ن وم أعمال عملو والبا
ً ً   . ن

اســة اوشـــة،(رد حـــداثفحــص "عنـــوان) 2005رالد جنـــوح أســـباب ـــ ـــ ـــة نظر ض وفـــر
نوب ا اقليم معان محافظة و دن-رالذ لغرض"رباأل بانة اس ر وتطو تصميم تم حيث ،

ا عـداد بلـغ ـ وال منتظمـة عـشوائية عينة أفراد ع ا ع وتو البيانات وقـد ) 230(زجمع حـدثا،
ً

مــن ـــان النتـــائج مـــن مجموعــة ـــ إ اســـة الد ـــارتوصــلت لتـــصاق: زأبر ن بـــ ســـلبية عالقــة وجـــود
عالقـة جـود و حـداث، وجنـوح سـية املد ـشاطات ال ـ غمـاس و سة باملد لتصاق و وبو ر ر ي
ة بــضر اسـة الد وأوصـت حــداث، وجنـوح العامـة جتماعيــة القـيم بنظـام املعتقــد ن بـ رسـلبية ور

غمـاس ــادة و لألسـرة، ـة موج اجتماعيــة بـرامج ـشاء وذلــكزإ ادفـة ال سـية املد ــشاطات ال رـ
حداث لدى نوح ا احتمالية من   .لتقليل

يــة     جن اســات الد اســةرومــن س"عنــوان)Hart and Mueller ,2013(رد املــدا طلبــة رجنــوح
تـــم كيـــة، مر ــايو أو واليـــة ـــ العاشــر الـــصف طـــالب مــن عينـــة لـــدى جتمــا الـــرابط وعوامــل

ـــــة نظر تحليـــــلاســــتخدام اســـــة الد ـــــذه ـــــ تــــم حيـــــث عمـــــل، كإطـــــار جتمــــا للـــــرابط رـــــ
جتماعيـــــة ابط الـــــر واملعتقـــــدات،(وملؤشـــــرات ســـــة، املد ـــــ إ ابط والـــــر الوالـــــدين، مـــــشاركة رمثـــــل و

واملـــشاركة اضـــية، الر ـــ غ ـــشطة باأل ام ـــ ل و اضـــية، الر ـــشطة باأل ام ـــ ل ـــ) و املد نـــوح روا
الـــ ـــ ع تمثيليـــة عينـــة ن ـــبــ املد نـــوح ا ـــط وتـــم العاشـــر، الـــصف طـــالب مـــن الـــوط رصعيد ر
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ن ـس ا ن بـ لالختالفات خاص تمام ا إيالء وتم السلبية، التعليمية النتائج من كمـا. بمجموعة
ابط الـــــــر لـــــــدو ن البـــــــاحث مــــــن للعديـــــــد اســـــــات د ـــــــا طرح مــــــضمو ـــــــ اســـــــة الد ـــــــذه وتــــــضمنت ر ر نر

ة القـاد ـ غ الـسلوكيات مختلـف التكيـفرجتماعية ـ مؤشـرات. ع أن اسـة الد نتـائج ـرت رأظ
لــسلوكيات املحتمــل الــسل التــأث مــن تقلــل أن يمكــن ــ ــة لنظر وفقــا جتماعيــة ابط والــر
جتماعيــــة ابط الــــر ن بــــ العالقــــة أن ــــ إ النتــــائج ت أشــــا كمــــا الطلبــــة، لــــدى يــــذاء و والبلطجــــة ر

س ا باختالف تختلف املد نوح   . روا

اســـــــــةو د خالقيـــــــــة" عنـــــــــوان(Randi;2002)رــــــــ القواعـــــــــد ابط: كــــــــسر ـــــــــ ال ـــــــــة لنظر اختبــــــــار
باســـتخدام"جتمـــا خالقيـــة القواعـــد ـــر ن املـــوظف ســـلوك ســـوء اســـة الد ـــذه تناولـــت ق، ر

من جتمـا200عينة ابط ـ ال ـة نظر واسـتخدام كيـة، مر ـدا فلو واليـة ـ ـومي ح رموظـف
تبــاط النتــائجرعناصـر ت اشــا ن، للمــوظف خالقيــة القواعــد خــر ــم لف ــ لــدى رعــة قر

الحتمــــال أفـــضل ـــم لف ا اســـتخدام يمكـــن واملـــشاركة تبـــاط لال جتمـــا ابط ـــ ال عناصـــر أن ـــ رإ
يمكـــن ـــ ل جتمــا ابط ـــ ال ـــة نظر إن النتــائج ـــت ي و ن؛ للمـــوظف خالقيــة القواعـــد كــسر

ـــــ ـــــا عل قبـــــلعتمـــــاد مـــــن خالقيـــــة القواعـــــد ـــــاك الن املؤديـــــة العوامـــــل طبيعـــــة ـــــم وف تفـــــس
ن   . املوظف

السابقة اسات الد عن الية ا اسة الد يم رما   ر

اسـات الد ـذه تمـام ا يتـ يـة جن و يـة العر الـسابقة اسات للد مجمل عرض خالل رمن ر
ــ ع بــآخر أو ل ــش اســات الد ــذه كــزت و اســة، الد ربموضــوع ــرر ــ ــة نظر ض فــر واختيــار

اســـة الد بـــأن الحـــظ و مـــة، ر ا مـــن الوقايـــة ـــد ا ـــ املختلفـــة املجـــاالت ـــ جتمـــا رالـــضبط
ــــــذه عــــــن ت ــــــ وتم الــــــسابقة، اســــــات الد عــــــض ــــــداف أ مــــــع عــــــام ل ــــــش توافقــــــت قــــــد اليـــــة را

ــ ع س ئــ ل ــش ــا ترك ــ اســات رالد املر جتمــا الــرابط مؤشــرات عالقــة ـــمعرفـــة تــضمنة
مؤشـــــرات ــــ واملتمثلــــة جتمــــا الـــــضبط ــــ ــــ ــــة غمـــــاس،( نظر تبــــاط، رعتقــــاد،

ام ل أخر) و ة ج من ي د املجتمع مة ر ا من د وا ة ج ىمن   . ر
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جراءات و ية     :املن

جتمــــا   املـــــ بأســــلوب ــــ التحلي الوصـــــفي املــــن ـــــ ع اســــة الد بالعينـــــةراعتمــــدت
جتمـــا الـــرابط مؤشـــرات صـــف و لتحليـــل املـــن ـــذا اســـتخدام تـــم حيـــث ا، ـــداف أ ولتحقيـــق

تــــم ـــ ال البيانـــات ـــ ع باالعتمـــاد ـــي، د املجتمـــع ـــ مـــة ر ا مـــن ـــد با وعالقتـــھ ـــ رعنـــد
وم ح جامعـات ثالثـة ـ س التد يئة أعضاء من ا اختيا تم ال اسة الد عينة من ا رجمع ر يـةر

والتحلي الوصفي حصاء أساليب باستخدام ا وتحليل دنية،   .رأ

ا وعين اسة الد   رمجتمع

جامعات من س التد يئة أعضاء من اسة الد مجتمع و رت ر مؤتـة(ن موك، ال والبـالغ)  ردنية،
نحو جما م العـا) 3243(عدد التعليم ة ا و إحصائيات حسب وذلك ، س تد يئة رعضو زر

لعاموالب العل    ).2020(حث

اسة الد   رعينة

ــا تبع ومــا ونــا و جائحــة ــشار وان الــسائدة ائيــة الو ف للظــر ونظــرا اســة الد ــذه روألغــراض و ر
اعتمــــدت فقــــد دنيــــة، امعــــات ا ــــ ــــي و لك التعلــــيم نظــــام واعتمــــاد وقائيــــة إجــــراءات رمــــن

ل اســــة الد ألداة ـــي و لك التطبيــــق أســـلوب اســـة رالد يئــــةر أعـــضاء مــــن البيانـــات ــــ ع لـــصو
ونــة م اســتطالعية عينــة ــ ع اســة الد أداة تطبيــق أوال تــم حيــث اســة، الد مجتمــع مــن س رالتــد ر ر

ــــذا) 45(مـــن مـــن ـــدف ال ــــان اســـة، الد مجتمـــع مــــن عتياديـــة قـــة بالطر س تــــد يئـــة رعـــضو ر
اسة الد أداة وثبات صدق من التحقق و   .رالتطبيق

عملية إتمام عد ـاصو ا ـي و لك الـرابط ـشر تـم اسـة الد أداة وثبـات صـدق مـن رالتحقق
يـــــــد ال ـــــــ إ مباشـــــــرة ا ســـــــال وإ دفة املـــــــس امعـــــــات ل ونيـــــــة لك املواقـــــــع ـــــــ ع اســـــــة الد ربـــــــأداة ر

اسة الد مجتمع من س التد يئة ألعضاء ي و رلك   .      ر

ــ وال الـردود اســتالم تـم التطبيـق عمليــة ـاء إ عـد مـنَّو ونـت التطبيــق) 488(ت ة ـ ف خــالل رد
خ تـــــا مـــــن امـــــل ر شـــــ ملـــــدة اســـــتمرت ـــــ وال اســـــة الد ألداة ـــــ رالفع ،1/11/2020 – 1/10/2020ر

بــــأن ن تبــــ دة املـــس للــــردود ومراجعــــة تــــدقيق إجــــراء عـــد مكتملـــة) 16(و تكــــن لــــم ــــا للبيانــــات م
لع ي حصا التحليل عملية من ت ن است فقد ولذلك ااملطلوب، صالحي   . دم

للتحليــــل اضــــعة ا يانات لالســــت جمــــا العــــدد ــــو ي ـــذلك ل) 472(نو ــــش و بانة، مــــا اســــ
تھ وجــدو%) 14.55(ـس ، ــ الك اســة الد مجتمــع لمــن وعينــة) 1(ر ملجتمــع ــس ال ــع التو ــ زيو

امعة ا حسب اسة   .رالد
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  )1(لجدو

التد يئة ألعضاء س ال ع والتو ات زالتكرا اسةر الد وعينة مجتمع من امعات ا من رس   ر

امعة املجتمع ا أفراد العينة عدد  عدد
املجتمع من سبة   ال

(%) 
العينة من سبة   ال

(%) 

دنية امعة  44.28 13.87 209 1507 را

موك ال  35.59 15.31 168 1097 جامعة

مؤتة  20.13 14.87 95 639 جامعة

 100 14.55 472 3243 املجموع

اسة) 1(لدووا الد عينة ألفراد والوظيفية الديموغرافية صائص ل س ال ع التو ريو   .ز

  )2(لجدو

والوظيفية الديموغرافية م ا متغ اسة الد عينة أفراد ع رتو   ز

سبة العدد الفئات املتغ  (%)ال
 81.57 385 ذكر

س 18.43 87 أن  ا
 100 472 املجموع
 41.95 198 علمية

سانية لية 58.05 274 إ  ال
 100 472 املجموع

دكتو  23.09 109 رأستاذ
ك مشا  34.32 162 رأستاذ
مساعد  36.02 170 أستاذ

س  6.57 31 رمد
اديمية  الرتبة

 100 472 املجموع
من(  9.53 45 )5اقل

 )5 -10( 107 22.67 
)11 – 15( 189 40.04 
من(   27.75 131 )15أك

ة ا سنوات عدد
 العملية

 100 472 املجموع

اسة الد   :رأداة

نظـرا دفة املـس اسة الد عينة من امليدانية البيانات مع سة ئ كأداة بانة س راستخدمت ر
ملثــل مالئمــة ــ أك يان ســت أداة اعتبــار و ، جتمــا املــ مــن خــالل مــن تمــت ــ ال ــا لطبيع

اســات الد مــن النــوع ارــذا أســئل عــن جابــة و اســة الد ــداف أ ولتحقيــق اتبــع. رجتماعيــة وقــد
بنــاء وتــم والثبــات، الــصدق ات الختبــا ا وإخــضاع ــا لبنا العلميــة ســس اســة الد أداة إعــداد رــ ر
دبيــــات مـــن عـــدد ـــ ع طـــالع خـــالل ومـــن ا، ـــداف وأ اســـة الد موضـــوع مـــن انطالقـــا بانة رســـ
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تــــ فقـــــد ، الــــسابقة اســــات اســــةروالد بد ســـــتعانة نـــــان،(رم ،(و) 2018ا اوشــــة وقـــــد) 2005رالد
التالية جزاء من ولية ا بصو اسة الد أداة ونت رت   :ر

و زء س: لا التد يئة ألعضاء والوظيفية الديموغرافية ات املتغ تضمن   .رو

ي الثــــــا ــــــزء تــــــضمن: ا ــــــ) 40(و ع عــــــة مو مؤشــــــرات) 4(زفقــــــرة تمثــــــل ــــــسة ئ الــــــرابطرمجــــــاالت
تضمنت وال ي د املجتمع مة ر ا من د با وعالقتھ عند   :رجتما

تبــاط -1 جتمــا: "التعلــق"رمؤشــر و العــاطفي تبــاط مــدى املجــال ــذا س قــ رو
ــــــة املقر جتماعيـــــة والفئـــــات قـــــران و والـــــزمالء ســـــرة وأفـــــراد بـــــاء مـــــع للفـــــرد

ا من د ا ذلك عوعالقة املجال ذا وتضمن مة،   .فقرات) 10(ر

غماس -2 ـشطة: "املشاركة"مؤشر ـ فـراد مـشاركة مدى املجال ذا س ق و
املفيـــدة ـــاالتقليديـــة ف غمـــاس وتـــضمنو مـــة، ر ا مـــن ـــد ا ـــ ذلـــك وعالقـــة

ع املجال   .فقرات) 10(ذا

ام -3 ـــــــ ل املجـــــــال: "متثـــــــال"مؤشــــــر ـــــــذا س قــــــ ـــــــودهو الفـــــــرد ثمار اســـــــ مــــــدى
والقواعـد ن بـالقوان متثـال و ام ـ ل مـع ن مع دف تحقيق نحو قتھ و ووطاقاتھ

ع املجال ذا وتضمن مة، ر ا من د ا ذلك   .فقرات) 10(وعالقة

عتقــــاد -4 املجتمــــع: "يمــــان"مؤشــــر بقــــيم الفــــرد إيمــــان مــــدى املجــــال ــــذا س قــــ و
وم نــــھ وقوان وعالقــــةواخالقياتـــھ ن خــــر اء وا مــــشاعر وتقــــدير وســــلطاتھ رعتقداتــــھ

ع املجال ذا وتضمن مة، ر ا من د ا   .فقرات) 10(ذلك

اسة الد أداة وثبات   :رصدق

ر-أ الظا   : يالصدق

تــــم حيــــث اســــة، الد ألداة ر الظــــا الــــصدق مــــن للتأكــــد التحكــــيم أســــلوب اســــة الد راعتمــــدت ير
ــــــ و ا ل ــــــش بانة ســــــ ــــــعـــــرض علــــــم) 10(ع ــــــ ن املتخصــــــص ســــــاتذة مــــــن ن املحكمـــــ مــــــن

تبـــــــاط ا ومــــــدى داة تحكــــــيم م مـــــــ وطلــــــب دنيــــــة، امعــــــات ا مـــــــن مــــــة ر ا وعلــــــم رجتمــــــاع ر
عـــض بوضـــع املحكمـــو قـــام عليـــھ نـــاء و للتطبيـــق، الفقـــرات مالئمـــة ومـــدى باملجـــاالت، نالفقـــرات ً

الفقـــرات عــــض صـــياغة بإعـــادة يتعلـــق فيمـــا بالتعــــديالتاملالحظـــات والقيـــام م ا بـــآ خـــذ وتـــم ر،
الفقـــــرة قبــــو معيـــــار اعتمــــاد يـــــتم أن ــــ ع اســـــة، الد ــــداف أ تحقيـــــق مــــع ناســـــب ي بمــــا حــــة لاملق ر

بإجماع ا% 80للتطبيق عل ن املحكم   .من

الداخ-ب ساق   صدق

ا           عينـــــــة ـــــــ ع بانة ســـــــ تطبيـــــــق تــــــم اســـــــة الد ألداة ـــــــساق صـــــــدق مـــــــن اســـــــةرللتحقــــــق رلد
مــــــن ونــــــة امل العينــــــة) 45(ســـــتطالعية خــــــارج ومــــــن اســـــة الد مجتمــــــع مــــــن س تــــــد يئـــــة رعــــــضو ر

معامــــل بحــــساب وذلــــك البنــــاء صــــدق مــــن التحقــــق تــــم ا اســــتعاد عــــد و ساســــية، اســــية  رالد
ن  Pearsonرتباط مجال ب ل جة الفقرات لية روالد ـدو ال ا ـ إليـة ـ ت ت الـذي لللمجال

ليــة،)2(رقـم ال جــة الد مـع الواحــد للمجـال ليــة ال جـة الد ن بــ تبـاط معامــل حـساب روكــذلك ر ر
ل ك    .للمجاالت
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  )2(لجدو

إليھ تمي ت الذي للمجال لية ال جة والد الفقرات ن ب تباط رمعامالت   ر

تباط مؤشر رمجال
 "التعلق"

غماس مؤشر مجال
 "املشاركة"

ام ل مؤشر مجال
 "متثال"

عتقادم مؤشر   جال

 "يمان"

رقم
 الفقرة

  معامل

 رتباط

رقم
 الفقرة

  معامل

 رتباط

رقم
 الفقرة

  معامل

 رتباط

رقم
 الفقرة

  معامل

 رتباط

1 **0.433 1 0.419** 1 **0.501 1 0.469** 

2 **0.587 2 0.574** 2 **0.693 2 0.557** 

3 **0.647 3 0.455** 3 **0.783 3 0.474** 

4 **0.509 4 0.639** 4 **0.725 4 0.426** 

5 **0.478 5 0.497** 5 **0.686 5 0.726** 

6 **0.639 6 0.514** 6 **0.437 6 0.504** 

7 **0.534 7 0.630** 7 **0.593 7 0.433** 

8 **0.601 8 0.584** 8 **0.527 8 0.693** 

9 **0.598 9 0.684** 9 **0.507 9 0.409** 

10 **0.445 10 0.744** 10 **0.626 10 **0.534 

داللة* مستو عند إحصائيا ىدالة
ً

)0.05(  

  )3(لجدو

للمجاالت لية ال جة والد اسة الد أداة مجاالت ن ب تباط رمعامالت ر   ر

تباط املجاالت  رمعامل
تباط مؤشر  0.554** "التعلق"رمجال
غماس مؤشر  0.609** "املشاركة"مجال
ام ل مؤشر  0.463** "متثال"مجال

عتقاد مؤشر  0.611** "يمان"مجال
داللة* مستو عند إحصائيا ىدالة

ً
)0.05  

ـــــدو ا ــــــ النتـــــائج ـــــرت ــــــداو) 3(لأظ ا ـــــ دة الـــــوا تبــــــاط معـــــامالت لأن ر فقــــــرات) 3(ر ن بـــــ
مؤشــــــر" املؤشــــــرات"مجــــــاالت بقيــــــاس واملتعلــــــق و للمجــــــال ليــــــة ال جــــــة الد مــــــع اســــــة الد لأداة ر ر
ن"  التعلق"رتباط ب اوح غمـاس)0.647- 0.433(ت مؤشـر بقيـاس واملتعلق ي الثا وللمجال ،

ن" املشاركة" ب اوح ام) 0.744- 0.419(ت ـ ل مؤشـر بقيـاس واملتعلق الثالث " متثـال"وللمجال
ن بـ اوح ـ عتقــاد) 0.783- 0.437(ت مؤشـر بقيـاس واملتعلـق ــع الرا ن" يمـان"وللمجـال بــ اوح ـ  ت
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داللــــــة)  0.726- 0.534( مـــــــستو عنــــــد إحـــــــصائيا دالــــــة تبـــــــاط ا معــــــامالت ــــــ ىو
ً

ـــــــرت). 0.05(ر وأظ
دو ا جـة) 8(لالنتائج الد مـع اسـة الد أداة مجـاالت مـن مجـال ـل ن ب تباط معامالت رأن ر ر

ن ب اوح ت لألداة لية داللـة) 0.611- 0.463(ال مـستو عنـد إحـصائيا دالـة تبـاط ا معامالت ىو
ً

 ر
اسة) 0.05( الد ألداة ي البنا الصدق تحقق يت ذا   .رو

اسة الد أداة   : رثبات

باســـــتخدام ساســـــية اســـــة الد عينـــــة ـــــ ع للتطبيـــــق اســـــة الد أداة ثبـــــات مـــــن التحقـــــق رتـــــم ر
العينـــــــــة ـــــــــ ع داة تطبيـــــــــق نتـــــــــائج ـــــــــ ع باالعتمـــــــــاد الفقـــــــــرات ن بـــــــــ الـــــــــداخ ـــــــــساق قـــــــــة طر

من ونة امل كرنبـاخعضو) 45(ستطالعية معامـل باسـتخدام الثبـات حـساب وتم س، تد ريئة
جـــاءت(Cronbach's alpha)الفــا ســـتطالعية اســـة الد عينـــة ــ ع ختبـــار ـــذا تطبيـــق عـــد و ر،

التا ل بالش اسة، الد ملحاو الثبات معامالت رقيمة   :ر

  )4(لجدو

ثبات ألفا(معامل نباخ اسة) وكر الد أداة   رملجاالت

 املجاالت
عدد

 فقراتال
الثبات  معامل

تباط مؤشر  0.827 10 "التعلق"رمجال
غماس مؤشر  0.846 10 "املشاركة"مجال
ام ل مؤشر  0.856 10 "متثال"مجال

عتقاد مؤشر  0.807 10 "يمان"مجال
ل ك  0.910 40 املجاالت

دو ا من ت) 4(ليت اسة الد أداة مجاالت معامالت الثبـات،رأن مـن مرتفعـة جـة بد ـ رتم
لـــألداة ـــ الك الثبــات معامـــل بلـــغ ن)0.910 (حيــث بـــ للمجـــاالت الثبــات معـــامالت قـــيم وتراوحــت ،

الثبات) 0.910 – 0.807( من عالية جة بد اسة الد أداة تمتع ع رمما   . ر

اسة الد املستخدمة حصائية   :رساليب

ــز ل اسـة الد أداة محــاو ج تــد رتـم ــرر ما ا ليكــرت ج تـد حــسب اســة، الد أداة مـن ي الثــا رء ر
جدا،-1(إ مرتفعة

ً
جدا-5قليلة،-4متوسطة،-3مرتفعة،-2 أقليلة

ً
(،  

اســـــة الد ـــــا إل توصـــــلت ـــــ ال ـــــسابية ا املتوســـــطات قـــــيم أن عتبـــــار ن عـــــ خـــــذ رمـــــع
املتوســـط لتفــــس ـــا مع التعامـــل تم ســـ وللمجــــاالت للفقـــرات العـــام بتقــــسيمىللمـــستو وذلـــك ات

ـــ ـــسة، ئ ات مـــستو ثالثـــة ـــ إ اســـة الد أداة مجـــاالت فقـــرات ـــ ع ســـتجابة جـــات رد ر مرتفـــع،: (ر
منخفض تية) متوسط، للمعادلة وفقا يح الت معيار ع   :باالعتماد

الفئة للمقياس= (لطو ع للمقياس–القيمة ى د ات) / القيمة يا ا   رعدد

)  =5-1 / (3 =1.33  

التا ل بالش القياس مستو يصبح وعليھ املقياس، ج تد لبداية الفئة طو ىإضافة   :  رل

منخفض. أ ساو: ىمستو أو من   ).2.33(يأقل

متوسط. ب ساو: ىمستو أو من ساو) 2.34(يأك أو من اقل   ).3.67(يإ
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مرتفع. جـ ساو: ىمستو أو من   ).5(إ) 3.68(يأك

البي اسة الد ت باسـتخدامروعا إحـصائيا، امليدانيـة اسـة الد مـن ـا عل ـصو ا تـم ـ ال رانـات ل
جتماعية للعلوم ي حصا نامج سـاليبV. 21 SPSSال اسـتخدمت ، أسئلة عن ولإلجابة ،

التالية  :حصائية

الوصـفي-1 حـصاء عينـة) Descriptive Statistic Measures(مقياس خـصائص لوصـف وذلـك
اســــــة، عـــــــادرالد لأل ية ــــــس ال ميــــــة ومعرفــــــة ــــــة، املئو ـــــــسب وال ات التكــــــرا ــــــ ع راعتمــــــادا

ً

ة املعيا نحرافات و سابية، ا املتوسطات   . رباستخدام

سو-2 ب تباط ا نمعامل   .ر

اسة الد أسئلة عن   :رجابة

و بالـسؤال املتعلقـة عنـد: لالنتـائج جتمـا الــرابط مؤشـرات توافـق مـستو " ــ"ىمــا
امعــات ا ــ س التــد يئــة أعــضاء نظــر ــة وج مــن ــي د املجتمــع ــ مــة ر ا مــن ــد ا رــ ر

الرسمية؟   ردنية

جتمــا الـرابط مؤشــرات توافـق مــستو ـ ع وللتعــرف اسـة للد و الــسؤال عـن ىلإلجابـة رل
ال يئــة أعـــضاء نظــر ــة وج مـــن ــي د املجتمــع ـــ مــة ر ا مــن ـــد ا ــ ــ ـــرعنــد س رتــد

واملـــستو ـــة املعيا نحرافـــات و ـــسابية ا املتوســـطات إيجـــاد تـــم الرســـمية؛ دنيـــة امعـــات ىا ر ر
داة بــــــأن علمــــــا ـــــل، ك وللمجــــــاالت اســــــة الد أداة مجـــــاالت ــــــ ع اســــــة الد عينـــــة أفــــــراد إلجابـــــات

ً
ر ر

ع تضمنت قد اسة الد ـ) 40(راملستخدمة ع عـت تو ـ وال ـسة) 4(زفقـرة، ئ تمثـلرمجـاالت
ـــــــة نظر وفـــــــق جتمـــــــا الـــــــرابط ـــــــ" ـــــــ"مؤشـــــــرات و تبـــــــاط: ، مؤشـــــــر"التعلـــــــق"رمؤشـــــــر ،

ام"املشاركة"غماس ـ ل مؤشر عتقـاد"متثـال"، مؤشـر ـدو"يمـان"، وا ـ) 7(ل، يو
مجـ ـ ع اسة الد عينة أفراد إلجابات واملستو ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات االتىر

ل ك وللمجاالت اسة الد   . رأداة
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دو   )7(لا

مؤشرات توافق نحو اسة الد عينة إلجابات واملستو ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات ىر
ي د املجتمع مة ر ا من د ا عند جتما   رالرابط

ب ىاملستو ت  ال
نحراف

 ياملعيار
الوسط

ي سا  ا
جتما الرابط  مؤشرات

  رقم
 املجال

تباط 3.766 0.54 3 مرتفع  1 "التعلق"رمؤشر
غماس 3.722 0.46 4 مرتفع  2 "املشاركة"مؤشر
ام 3.846 0.39 1 مرتفع ل  3 "متثال"مؤشر
عتقاد 3.836 0.48 2 مرتفع  4 "يمان"مؤشر
العام 3.793 0.47 - مرتفع  - ىاملستو

ــــدو ا ــــ ة ــــ املو النتــــائج نحــــو) 7(لمــــن اســــة الد عينــــة إلجابــــات العــــام املــــستو أن ــــر ريظ ى
جاءت قد ي د املجتمع مة ر ا من د ا عند جتما الرابط مؤشرات رتوافق

املجــــاالت جميــــع ـــ ع م إلجابــــا العـــام ي ــــسا ا املتوســـط بلــــغ حيـــث مرتفــــع، ،)3.793(ىبمـــستو
معيــــاربــــانح ام) 0.47(يراف ـــــ ل مؤشــــر حقـــــق فقــــد اســـــة الد أداة مجــــاالت مـــــستو ــــ ع أمـــــا ر، ى

عينـــــــة" متثــــــال" إلجابــــــات ي ــــــسا ا الوســــــط لــــــغ و ية ـــــــس ال ميــــــة حيــــــث مــــــن و ــــــب ت لال
املجــــال ــــذا ــــ ع اســــة عتقــــاد) 3.846(رالد مؤشــــر ي الثــــا ــــب ت ال ــــ وجــــاء مرتفــــع، مــــستو ىو

ا" يمــــان" لــــغ املجــــالو ــــذا ــــ ع اســــة الد عينــــة إلجابــــات ي ــــسا ا مــــستو) 3.836(رلوســــط ىو
تبــــــاط مؤشـــــر الثالــــــث ـــــب ت ال ــــــ و عينــــــة" التعلـــــق"رمرتفـــــع، إلجابـــــات ي ــــــسا ا الوســـــط لــــــغ و

املجـال ـذا ـ ع اسـة غمــاس) 3.766(رالد مؤشـر ـ خ و ـع الرا ـب ت ال ـ و مرتفـع، مـستو ىو
ا" املـــشاركة" الوســـط لـــغ املجـــالو ـــذا ـــ ع اســـة الد عينـــة إلجابـــات ي مــــستو) 3.722(رـــسا ىو

  .مرتفع

ــدو ا ــ النتــائج ــت بي ــ) 7(لوقــد ع اســة الد عينــة إلجابــات ــة املعيا نحرافــات قــيم رأن ر
ن بــ تراوحــت قــد اســة الد أداة اســة) 0.54-0.39(رمجــاالت الد عينــة إجابــات ب تقــا ــ إ ــش رممــا ر

مجاال فقرات نوعـاع ـسة متجا البيانات واعتبار ستدالل ة إ ش مما اسة الد أداة رت
  .ما

الــــرابط مؤشــــرات ــــ ع الدالــــة الفقــــرات ــــ ع اســــة الد عينــــة إجابــــات لنتــــائج عــــرض ــــ ي روفيمــــا
ــ تمثلــت ــ وال ، ــ عنــد تبــاط: جتمــا غمــاس"التعلــق"رمؤشــر مؤشــر ،"املــشاركة"،

ا ل عتقاد"متثال"ممؤشر مؤشر   ."يمان"،

أوال
ً

تبــاط:  يئــة": التعلـق"رمؤشـر أعــضاء مـن اســة الد عينـة إجابــات مــستو ـ ع رللتعــرف ى
املجتمـــع ــ مــة ر ا مــن ــد ا ــ ــ عنــد جتمــا الــرابط مؤشــرات توافــق نحــو س رالتــد

تبــــــاط مؤشــــــر ــــــ ــــــي رد املتوســــــطات" التعلــــــق"ر إيجــــــاد ــــــةتــــــم املعيا نحرافــــــات و ــــــسابية را
بـــأن علمـــا املجـــال، ـــذا فقـــرات ـــ ع اســـة الد عينـــة إلجابـــات ميـــة حـــسب ـــب ت وال واملـــستو

ً
ر ى

تباط ع" التعلق"رمجال تضمن دو) 10(قد وا النتائج) 8(لفقرات، ذه   . يو
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دو   )8(لا

واملستو ة املعيا نحرافات و سابية ا ىاملتوسطات نحور اسة الد عينة الستجابات ب ت روال
تباط مؤشر ي" التعلق"رتوافق د املجتمع مة ر ا من د   را

 ىاملستو
  

ب ت  ال
نحراف

 ياملعيار
الوسط

ي سا  ا
تباط مؤشر  "التعلق"رفقرات

  رقم
 الفقرة

 4.136 0.55 1 مرتفع
مع) التعلق(رتباط الفرد ن ب يالقو
املجتمعالوالدي مة ر ا من يحد ن

ي  .رد
1 

 3.910 0.66 2 مرتفع
مع) التعلق(رتباط الفرد ن ب يالقو

مة ر ا من يحد سرة داخل خوة
ي د  .راملجتمع

2 

 3.750 0.82 3 مرتفع
بالنخب) التعلق(رتباط الفرد ن ب القو

َ ُ ي
املجتمع مة ر ا من يحد املجتمع داخل

ي  .رد
9 

 3.748 0.67 4 مرتفع
مع) التعلق(رتباط الفرد ن ب يالقو

من يحد املجتمع داخل الثقافية املؤسسات
ي د املجتمع مة ر  .را

5 

 3.746 0.74 5 مرتفع
الفرد) التعلق(رتباط ن ب يالقو

مة ر ا من يحد املجتمع داخل سة رواملد
ي د  .راملجتمع

6 

 3.729 0.90 6 مرتفع
بذاتھ) التعلق(رتباط الفرد ن ب يالقو

املجتمع مة ر ا من يحد تھ و و
ي  .رد

10 

 3.695 0.75 7 مرتفع
مع) التعلق(رتباط الفرد ن ب يالقو

من يحد املجتمع داخل ن املتكيف صدقاء
ي د املجتمع مة ر  .را

3 

 3.610 0.79 8 متوسط
مع) لقالتع(رتباط الفرد ن ب يالقو

يحد املجتمع داخل جتماعية املؤسسات
ي د املجتمع مة ر ا  .رمن

4 

 3.598 0.83 9 متوسط

الفرد) التعلق(رتباط ن ب يالقو
التواصل لوسائل ي يجا باالستخدام
املجتمع مة ر ا من يحد جتما

ي  .رد

8 

 3.585 0.82 10 متوسط
مع) التعلق(اطرتب الفرد ن ب يالقو

مة ر ا من يحد املجتمع داخل امعة ا
ي د  .راملجتمع

7 

 3.766 0.54 - مرتفع
تباط مؤشر لتوافق العام راملستو ى

مة" التعلق" ر ا من د  ا
- 
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ـدو ا ــ نـة املب النتــائج ج) 8(لمـن الــرابط مؤشـرات لتوافــق ـ الك املــستو أن تمــاىيتــ
تبــــاط" ــــ"عنـــد مؤشــــر ــــ ــــي د املجتمـــع ــــ مــــة ر ا مــــن ــــد ا رــــ جــــاء"   التعلــــق"ر قــــد

اسة الد عينة إلجابات ي سا ا املتوسط بلغ حيث رمرتفعا،
ً

معيـار)  3.766(  ،)0.54(يبانحراف
حققــت فقــد املؤشــر ــذا فقــرات مــستو ــ ع وقـــد) 7(ىأمــا مرتفعــة، إجابــة مــستو ــ ع ىفقــرات

الفقــــرات ــــذه ــــ ع اســــة الد عينــــة إلجابــــات ــــسابية ا املتوســــطات ،)4.136 – 3.695(رتراوحــــت
قـــم الفقــرة ـــ الفقـــرات ــذه ـــم أ تمثلـــت ـــ) 1(روقــد ع تــنص ـــ ـــ" ال املنحـــرف ــدث ا ينـــدفع

النتائج التفك دو قم" نتصرفات ع) 5(روالفقرة تنص ن) التعلق(رتباط"وال بـ يالقـو
ـــيالفـــ د املجتمـــع ـــ مـــة ر ا مـــن يحـــد الوالـــدين مـــع قـــم" ررد ـــ) 2(روالفقـــرة ع تـــنص ـــ " وال

ـي) التعلق(رتباط د املجتمـع ـ مـة ر ا مـن يحـد سـرة داخـل خـوة مـع الفـرد ن ب رالقو ي
قــم".  ـ) 9(روالفقـرة ع تــنص ــ داخــل) التعلــق(رتبــاط" وال بالنخــب الفــرد ن بـ القــو

َ ُ املجتمــعي
ي د املجتمع مة ر ا من وتـراوح" ريحد متوسـطة إجابـة مـستو ـ ع الفقـرات بـا ىوحققـت

ن بـ ـسابية ا ا أوسـاط حـسب جابة فقـرات).   3.610-3.585(ىمستو جميـع أن املالحـظ ومـن
ات مـــستو ــ ع فقــرة أي تحقــق ولـــم ومتوســطة، مرتفعــة إجابــة مـــستو حققــت قــد املجــال ىــذا

  . منخفضة

مؤشــــر فقــــرات ــــ ع اســــة الد عينــــة إلجابــــات ــــة املعيا نحرافــــات قــــيم أن النتــــائج ت ــــ روأو ر
ن"   التعلـــــق"رتبـــــاط بـــــ تراوحــــــت عينــــــة) 0.90 – 0.55(قـــــد إجابـــــات ـــــ ب التقـــــا ــــــ إ ـــــش رممـــــا

املجال ذا فقرات ع اسة   . رالد

ثانيــا
ً

غمــاس:  إجابــ": املــشاركة"مؤشــر مــستو ــ ع أعــضاءىللتعــرف مــن اســة الد عينــة رات
عنـــد جتمـــا الـــرابط مؤشـــرات توافـــق نحـــو س التـــد ـــ" ـــ"ريئـــة مـــة ر ا مـــن ـــد ا ـــ

غمــــاس مؤشــــر ــــ ــــي د نحرافــــات" املــــشاركة"راملجتمــــع و ــــسابية ا املتوســــطات إيجــــاد تــــم
ف ــــ ع اســــة الد عينـــة إلجابــــات ميــــة حـــسب ــــب ت وال واملــــستو ـــة راملعيا املجــــال،ىر ــــذا قـــرات

غمـــاس مجـــال بـــأن علمـــا
ً

ـــ" املـــشاركة" ع تـــضمن ـــدو) 10(قـــد وا ـــذه) 8(لفقـــرات، ـــ يو
  . النتائج

دو   )8(لا

نحو اسة الد عينة الستجابات ب ت وال واملستو ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات ىر
غماس مؤشر مة" املشاركة"توافق ر ا من د يا د   راملجتمع

 ىاملستو
  

ب ت  ال
نحراف

 ياملعيار
الوسط

ي سا  ا
غماس مؤشر  "املشاركة"فقرات

  رقم
 الفقرة

 4.076 0.60 1 مرتفع
البناءة عمال للفرد يد ا غماس
املجتمع مة ر ا من يحد املجتمع

ي  .رد
11 

 3.898 0.54 2 مرتفع
للفر يد ا املواطنةغماس قيم د

ي د املجتمع مة ر ا من  .ريحد
19 

 3.848 0.64 3 مرتفع
املشكالت حل للفرد يد ا غماس

املجتمع مة ر ا من يحد املجتمع داخل
ي  .رد

16 

 3.814 0.70 4 مرتفع
التحديث للفرد يد ا غماس

مة ر ا من يحد املجتمع داخل روالتطو
17 
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 ىاملستو
  

ب ت  ال
نحراف

 ياملعيار
الوسط

ي سا  ا
غماس مؤشر  "املشاركة"فقرات

  رقم
 الفقرة

يامل د  .رجتمع

 3.763 0.64 5 مرتفع
والنمو التغ للفرد يد ا غماس

املجتمع مة ر ا من يحد املجتمع داخل
ي  .رد

18 

 3.703 0.81 6 مرتفع
ة التجا عمال للفرد يد ا رغماس

مة ر ا من يحد املجتمع عة واملشر
ي د  .راملجتمع

13 

 3.703 0.84 7 مرتفع
شطة للفرد يد ا غماس

من يحد املجتمع داخل املفيدة حية و ال
ي د املجتمع مة ر  .را

14 

 3.559 0.80 8 متوسط
املناسبات للفرد يد ا غماس

املجتمع مة ر ا من يحد جتماعية
ي  .رد

15 

 3.441 0.92 9 متوسط
للفرد يد ا العوملةغماس عمليات

ي د املجتمع مة ر ا من  .ريحد
20 

 3.415 0.93 10 متوسط
الوطنية حزاب للفرد يد ا غماس
املجتمع مة ر ا من يحد املجتمع داخل

ي  .رد
12 

 3.722 0.46 - مرتفع
غماس مؤشر لتوافق العام ىاملستو

مة" املشاركة" ر ا من د  ا
- 

 

ـدو ا ــ نـة املب النتــائج جتمــا) 8(لمـن الــرابط مؤشـرات لتوافــق ـ الك املــستو أن ىيتــ
غمــاس" ــ"عنــد مؤشــر ــ ــي د املجتمــع ــ مــة ر ا مــن ــد ا جــاء"   املــشاركة"رــ قــد

اسة الد عينة إلجابات ي سا ا املتوسط بلغ حيث رمرتفعا،
ً

معيـار)  3.722(  ،)0.46(يبانحراف
حققــت فقــد املؤشــر ــذا فقــرات مــستو ــ ع وقـــد) 7(ىأمــا مرتفعــة، إجابــة مــستو ــ ع ىفقــرات

الفقــــرات ــــذه ــــ ع اســــة الد عينــــة إلجابــــات ــــسابية ا املتوســــطات ،)4.076 – 3.703(رتراوحــــت
قــم الفقــرة ــ الفقــرات ــذه ــم أ تمثلــت ــ) 11(روقــد ع تــنص ــ ــ" ال للفــرد يــد ا غمــاس

ا قــمعمــال والفقــرة ـــي د املجتمــع ــ مــة ر ا مــن يحـــد املجتمــع ــ رلبنــاءة تـــنص) 19(ر ــ وال
ـي" ع د املجتمع مة ر ا من يحد املواطنة قيم للفرد يد ا قـم" رغماس روالفقـرة
ع) 16( تنص مـة" وال ر ا مـن يحـد املجتمع داخل املشكالت حل للفرد يد ا غماس
ـــيـــ د قـــم". راملجتمـــع ـــ) 17(روالفقـــرة ع تـــنص ـــ التحـــديث" وال ـــ للفـــرد يـــد ا غمـــاس

ي د املجتمع مة ر ا من يحد املجتمع داخل روالتطو مستو" ر ع الفقرات با ىوحققت
ن بـــ ـــسابية ا ا أوســـاط حـــسب جابـــة مـــستو وتـــراوح متوســـطة ومـــن).  3.610-3.585(ىإجابـــة

تحقــقاملال ولـم ومتوســطة، مرتفعـة إجابـة مــستو حققـت قــد املجـال ـذا فقــرات جميـع أن ىحـظ
منخفضة ات مستو ع فقرة   . أي



  مؤشرات الرابط االجتماعي عند ھیرشي وعالقتھ
 مع األردنيبالحد من الجریمة في المجت

  خالد سلطان موسى المعایطة/ أ
 رامي عودة هللا العساسفة/ د
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مؤشــــر فقــــرات ــــ ع اســــة الد عينــــة إلجابــــات ــــة املعيا نحرافــــات قــــيم أن النتــــائج ت ــــ روأو ر
ن" املــــشاركة"غمــــاس بــــ تراوحــــت ــــ) 0.93 – 0.54(قــــد ب التقــــا ــــ إ ــــش عينــــةرممــــا إجابــــات

املؤشر ذا فقرات ع اسة   . رالد

ام ـــــ ل يئـــــة": متثـــــال"مؤشــــر أعـــــضاء مـــــن اســــة الد عينـــــة إجابـــــات مـــــستو ــــ ع رللتعـــــرف ى
عنـد جتمــا الـرابط مؤشـرات توافــق نحـو س املجتمــع" ـ"رالتـد ـ مــة ر ا مـن ـد ا ــ

ام ــــــ ل مؤشــــــر ــــــ ــــــي املتوســــــ" متثــــــال"رد إيجــــــاد ــــــةتــــــم املعيا نحرافــــــات و ــــــسابية ا رطات
بـــأن علمـــا املجـــال، ـــذا فقـــرات ـــ ع اســـة الد عينـــة إلجابـــات ميـــة حـــسب ـــب ت وال واملـــستو

ً
ر ى

غماس ع" املشاركة"مجال تضمن دو) 10(قد وا النتائج) 8(لفقرات، ذه   . يو

دو   )8(لا
واملست ة املعيا نحرافات و سابية ا نحوراملتوسطات اسة الد عينة الستجابات ب ت وال رو ى

مؤشر امتوافق ي"متثال"ل د املجتمع مة ر ا من د   را

 ىاملستو
  

ب ت  ال
نحراف

 ياملعيار
الوسط

ي سا  ا
ام ل مؤشر  "متثال"فقرات

  رقم
 الفقرة

 4.124 0.58 1 مرتفع
مة ر ا من يحد الدي الفرد ام ال

ي د  .راملجتمع
30 

 4.034 0.55 2 مرتفع
القراءة وقتھ ثمار باس الفرد ام ال مدى

ي د املجتمع مة ر ا من  .ريحد
21 

 4.021 0.62 3 مرتفع
املفيد العمل وقتھ ثمار باس الفرد ام ال

ي د املجتمع مة ر ا من  .ريحد
22 

 3.958 0.56 4 مرتفع
ب الفرد ام عمالال وقتھ ثمار اس

مة ر ا من يحد املجتمع داخل ية ا
ي د  .راملجتمع

23 

 3.788 0.67 5 مرتفع
التفك وقتھ ثمار باس الفرد ام ال
مة ر ا من يحد واملستقب ي يجا

ي د  .راملجتمع
25 

 3.788 0.67 6 مرتفع
يح املجتمع داخل بالثقافة الفرد ام دال

ي د املجتمع مة ر ا  .رمن
29 

 3.754 0.72 7 مرتفع
اعمالھ إتمام وقتھ ثمار باس الفرد ام ال
مة ر ا من يحد املجتمع داخل ة ورالضر

ي د  .راملجتمع
28 

 3.729 0.64 8 مرتفع
من يحد املجتمع داخل ه دو الفرد ام رال

ي د املجتمع مة ر  .را
24 

 3.662 0.70 9 طمتوس
شطة وقتھ ثمار باس الفرد ام ال

مة ر ا من يحد املجتمع داخل جتماعية
ي د  .راملجتمع

26 

 3.594 0.80 10 متوسط
عالقات بناء وقتھ ثمار باس الفرد ام ال

مة ر ا من يحد املجتمع داخل حقيقية
ي د  .راملجتمع

27 

 3.846 0.39 - مرتفع
ام ل مؤشر لتوافق العام ىاملستو

مة" متثال" ر ا من د  ا
- 
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ــدو ا ــ نــة املب النتــائج جتمــا) 8(لمــن الــرابط مؤشــرات لتوافــق ــ الك املــستو أن ىيتــ
ام" ــــ"عنــــد ــــ ل مؤشــــر ــــ ــــي د املجتمــــع ــــ مــــة ر ا مــــن ــــد ا جــــاء" متثــــال"رــــ قــــد

بلغ حيث مرتفعا،
ً

اسة الد عينة إلجابات ي سا ا معيـار)  3.846( راملتوسط ،)0.39(يبانحراف
حققــت فقــد املؤشــر ــذا فقــرات مــستو ــ ع وقـــد) 8(ىأمــا مرتفعــة، إجابــة مــستو ــ ع ىفقــرات

الفقــــرات ــــذه ــــ ع اســــة الد عينــــة إلجابــــات ــــسابية ا املتوســــطات ،)4.124 – 3.729(رتراوحــــت
ـــ الفقـــرات ـــذه ـــم أ تمثلـــت قـــموقـــد ـــ) 30(رالفقـــرة ع تـــنص ـــ الـــدي" ال الفـــرد ام ـــ ال مـــدى

ــــي د املجتمـــع ــــ مـــة ر ا مــــن قــــم" ريحـــد ـــ) 21(روالفقـــرة ع تــــنص ـــ الفــــرد" وال ام ـــ ال مــــدى
ــي د املجتمــع ــ مـــة ر ا مــن يحــد القــراءة ــ وقتــھ ثمار قــم" رباســ تـــنص) 22(روالفقــرة ــ وال

ــ باســ" ع الفــرد ام ــ ال ــيمــدى د املجتمــع ــ مــة ر ا مــن يحــد املفيــد العمــل ــ وقتــھ ". رثمار
قــم ــ) 17(روالفقـرة ع تــنص ــ داخــل" وال يــة ا عمــال ــ وقتــھ ثمار باســ الفـرد ام ــ ال مــدى

ــــي د املجتمـــــع ـــــ مــــة ر ا مـــــن يحـــــد إجابـــــة"  راملجتمــــع مـــــستو ـــــ ع الفقــــرات بـــــا ىوحققـــــت
ج مـستو وتـراوح نىمتوسـطة بـ ــسابية ا ا أوسـاط حـسب املالحــظ).   3.662-3.594(ابــة ومـن

فقـرة أي تحقـق ولـم ومتوسـطة، مرتفعـة إجابـة مـستو حققـت قـد املجال ذا فقرات جميع ىأن
منخفـضة ات مـستو ـ اسـة. ع الد عينـة إلجابـات ـة املعيا نحرافـات قـيم أن النتـائج ت ـ روأو ر

ام ـــ ل مؤشـــر فقـــرات ــ نقـــ" متثـــال"ع بـــ تراوحـــت ـــ) 0.80 – 0.55(د ب التقـــا ـــ إ ـــش رممـــا
املؤشر ذا فقرات ع اسة الد عينة  . رإجابات

عتقــــاد يئـــــة": يمـــــان"مؤشــــر أعــــضاء مــــن اســـــة الد عينــــة إجابــــات مـــــستو ــــ ع رللتعــــرف ى
عنـد جتمــا الـرابط مؤشـرات توافــق نحـو س املجتمــع" ـ"رالتـد ـ مــة ر ا مـن ـد ا ــ

عتقــــــاد مؤشــــــر ــــــ ـــــي ــــــة" يمــــــان“رد املعيا نحرافــــــات و ــــــسابية ا املتوســــــطات إيجــــــاد رتــــــم
بـــأن علمـــا املجـــال، ـــذا فقـــرات ـــ ع اســـة الد عينـــة إلجابـــات ميـــة حـــسب ـــب ت وال واملـــستو

ً
ر ى

عتقاد ع" يمان“مجال تضمن دو) 10(قد وا النتائج) 8(لفقرات، ذه   . يو

دو   )8(لا

اســـة الد عينـــة الســـتجابات ـــب ت وال واملـــستو ـــة املعيا نحرافـــات و ـــسابية ا راملتوســـطات ىر
عتقاد مؤشر توافق ي" يمان“نحو د املجتمع مة ر ا من د   را

 ىاملستو
  

ب ت  ال
نحراف

 ياملعيار
الوسط

ي سا  ا
مؤشر  "يمان"عتقادفقرات

  رقم
 الفقرة

 4.167 0.54 1 مرتفع
ن القوان ام اح مية بأ الفرد اعتقاد

مة ر ا من يحد املجتمع داخل
ي د  .راملجتمع

31 

 4.098 0.52 2 مرتفع
داخل ن للقوان بامتثالھ الفرد اعتقاد
املجتمع مة ر ا من يحد املجتمع

ي  .رد
32 

 3.992 0.56 3 مرتفع
لألنظمة امھ باح الفرد اعتقاد

منوالتعليم يحد املجتمع داخل ات
ي د املجتمع مة ر  .را

38 

التضامن 3.816 0.72 4 مرتفع عنصر الفرد اعتقاد 33 
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 ىاملستو
  

ب ت  ال
نحراف

 ياملعيار
الوسط

ي سا  ا
مؤشر  "يمان"عتقادفقرات

  رقم
 الفقرة

املجتمع مة ر ا من يحد جتما
ي  .رد

 3.785 0.73 5 مرتفع
يحد املجتمع بتقاليد امھ بال الفرد اعتقاد

ي د املجتمع مة ر ا  .رمن
34 

 3.746 0.78 6 مرتفع
القضايا عدالة بقناعتھ الفرد اعتقاد

مة ر ا من يحد املجتمع داخل
ي د  .راملجتمع

36 

 3.739 0.70 7 مرتفع
املجتمعية القواعد ة ا ب الفرد اعتقاد

ي د املجتمع مة ر ا من  .ريحد
39 

 3.671 0.80 8 متوسط
يحد الفاعل عالم بدو الفرد راعتقاد

ا يمن د املجتمع مة  .رر
40 

 3.665 0.83 9 متوسط
ن خر ة بحر تمامھ با الفرد اعتقاد

مة ر ا من يحد املجتمع داخل
ي د  .راملجتمع

35 

 3.623 0.87 10 متوسط
داخل اب غ عن باالبتعاد الفرد اعتقاد

املجتمع مة ر ا من يحد املجتمع
ي  .رد

37 

 3.836 0.48 - مرتفع
عتقاد مؤشر لتوافق العام ىاملستو

مة" يمان“ ر ا من د  ا
- 

ـدو ا ـ نة املب النتائج جتمـا) 8(لمن الـرابط مؤشـرات لتوافـق ـ الك املـستو أن ىيتـ
عتقــــاد" ــــ"عنــــد مؤشــــر ــــ ــــي د املجتمــــع ــــ مــــة ر ا مــــن ــــد ا جــــاء" يمــــان“رــــ قــــد

ح مرتفعا،
ً

اسة الد عينة إلجابات ي سا ا املتوسط بلغ معيـار)  3.836( ريث ،)0.48(يبانحراف
حققــت فقــد املؤشــر ــذا فقــرات مــستو ــ ع وقـــد) 7(ىأمــا مرتفعــة، إجابــة مــستو ــ ع ىفقــرات

الفقــــرات ــــذه ــــ ع اســــة الد عينــــة إلجابــــات ــــسابية ا املتوســــطات ،)4.167 – 3.739(رتراوحــــت
الف ــــذه ــــم أ تمثلــــت قــــموقــــد الفقــــرة ــــ ــــ) 31(رقــــرات ع تــــنص ــــ امــــھ" ال باح الفــــرد اعتقــــاد

ي د املجتمع مة ر ا من يحد املجتمع داخل ن قـم" رللقوان ـ) 32(روالفقـرة ع تـنص ـ وال
ــي"  د املجتمــع ــ مــة ر ا مــن يحــد املجتمــع داخــل ن للقــوان بامتثالــھ الفــرد والفقــرة" راعتقــاد

تـ) 38(رقـم ـ ـوال ع مـن" نص يحـد املجتمـع داخـل والتعليمـات لألنظمـة امـھ باح الفـرد اعتقـاد
ي د املجتمع مة ر قم. را ع) 33(روالفقرة تنص التـضامن" وال عنصر الفرد اعتقاد

ــــي د املجتمـــــع ـــــ مــــة ر ا مـــــن يحـــــد إجابـــــة" رجتمــــا مـــــستو ـــــ ع الفقــــرات بـــــا ىوحققـــــت
مـس وتـراوح نمتوسـطة بـ ــسابية ا ا أوسـاط حـسب جابــة املالحــظ).   3.671-3.623(ىتو ومـن

فقـرة أي تحقـق ولـم ومتوسـطة، مرتفعـة إجابـة مـستو حققـت قـد املجال ذا فقرات جميع ىأن
منخفضة ات مستو اسـة.  ع الد عينـة إلجابـات ـة املعيا نحرافـات قـيم أن النتائج ت روأو ر

ام ـــ ل مؤشــر فقــرات ــ ن"  متثــال"ع بــ تراوحـــت ـــ) 0.87 – 0.52(قــد ب التقــا ــ إ ـــش رممــا
املؤشر ذا فقرات ع اسة الد عينة   . رإجابات
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ي الثـــــا بالـــــسؤال املتعلقـــــة عنـــــد: النتـــــائج جتمـــــا الـــــرابط مؤشـــــرات ن بـــــ عالقـــــة توجـــــد ـــــل
التـــ"  ـــ" يئـــة أعــــضاء نظـــر ـــة وج مـــن ــــي د املجتمـــع ـــ مــــة ر ا مـــن ـــد ــــروا س رد

الرسمية؟ دنية امعات   را

جتمـا الـرابط مؤشـرات ن بـ العالقـة إيجـاد تـم اسـة للد ي الثـا الـسؤال عـن رلإلجابة
ـ" ـ"عنـد تبـاط: واملتمثلـة غمـاس"التعلـق"رمؤشـر مؤشـر ام"املـشاركة"، ــ ل مؤشـر ،

عتقـــــاد"متثـــــال" مؤشـــــر با"يمـــــان"، ـــــل ك وللمؤشـــــرات ،، ســـــو ب تبـــــاط ا معامـــــل نســـــتخدام ر
دو سو) 14(لوا ب تباط ا معامالت قيم نيو    . Person Correlationر

دو   )14(لا

سو ب تباط ا اختبار ننتائج العالقةPersonر عندالختبار جتما الرابط مؤشرات ن "  "ب
ي د املجتمع مة ر ا من د ا  رو

ي د املجتمع مة ر ا من د  را
جتما الرابط  ""عندمؤشرات

تباط حصائية رمعامل  الداللة
تباط مؤشر  0.00 **0.818 "التعلق"رمجال
غماس مؤشر  0.00 **0.883 "املشاركة"مجال
ام ل مؤشر  0.00 **0.827 "متثال"مجال

عتقاد مؤشر  0.00 **0.892 "يمان"مجال
داللة*  مستو عند إحصائيا ىدالة

ً
(0.05).  

دو ا النتائج من ي) 14(ليت   :ما

ليــة .1 ال جــة الد ن بــ عالقــة تبــاطملروجــود ــ"و "التعلــق"رؤشــر مــة ر ا مــن ــد ا
ـــي د تبــــاط"راملجتمـــع معامـــل بلـــغ حيــــث اســـة، الد عينـــة أفــــراد نظـــر ـــة وج رمــــن ر

إحصائي) 0.818( دالة قيمة داللةو مستو عند ىا
ً

(0.05).  

لية .2 ال جة الد ن ب عالقة غماسملروجود مة"و "املشاركة"ؤشر ر ا من د ا
ـــي د تبــــاط"راملجتمـــع معامـــل بلـــغ حيــــث اســـة، الد عينـــة أفــــراد نظـــر ـــة وج رمــــن ر

داللة) 0.883( مستو عند إحصائيا دالة قيمة ىو
ً

(0.05).  

ال .3 جــة الد ن بــ عالقــة امملليــةروجــود ــ ل ــ"و "متثــال"ؤشــر مــة ر ا مــن ــد ا
ـــي د تبــــاط"راملجتمـــع معامـــل بلـــغ حيــــث اســـة، الد عينـــة أفــــراد نظـــر ـــة وج رمــــن ر

داللة) 0.827( مستو عند إحصائيا دالة قيمة ىو
ً

(0.05).  

ليــة .4 ال جــة الد ن بــ عالقــة عتقــادملروجــود ــ"و" يمــان"ؤشــر مــة ر ا مــن ــد ا
ـــيا د تبــــاط"رملجتمـــع معامـــل بلـــغ حيــــث اســـة، الد عينـــة أفــــراد نظـــر ـــة وج رمــــن ر
داللة) 0.892( مستو عند إحصائيا دالة قيمة ىو

ً
(0.05). 
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النتائج   :مناقشة

ــ جتماعيــة ابط الــر ــ ــ ــة نظر اضــات اف مــع متوافقــة و الــسؤال نتــائج وجـاءت ل
ــرت أظ فقــد مــة، ر ا مــن ــد املتمثلــةا جتمــا الــرابط ملؤشــرات ــ الك املــستو أن ىالنتــائج

تبـــــاط: ـــــ غمـــــاس"التعلـــــق"رمؤشـــــر مؤشـــــر ام"املـــــشاركة"، ـــــ ل مؤشـــــر مؤشـــــر"متثـــــال"، ،
ي" يمـــان"عتقـــاد حـــسا بمتوســـط مرتفـــع، بمـــستو مرتفـــع) 3.793(ىجـــاءت مـــستو ـــت. ىو ي و

ام ل مؤشر أن بمتوسـط" ثـالمت"النتائج ية ـس ال ميـة حيـث مـن و ـب ت ال حقـق لقـد
ي عتقاد) 3.846(حسا مؤشر ي الثا ب ت ال و مرتفع، مستو ي" يمـان"ىو حـسا بمتوسـط

تبـــــــاط) 3.836( مؤشــــــر الثالــــــث ـــــــب ت ال ــــــ و مرتفــــــع، مــــــستو رو ي" التعلــــــق"ى حـــــــسا بمتوســــــط
ال) 3.766( ـــــب ت ال ـــــ و مرتفـــــع، مـــــستو غمـــــاسىو مؤشـــــر ـــــ خ و ـــــع بمتوســـــط" املـــــشاركة"را

ي مرتفـــع) 3.722(حـــسا مــــستو بمجــــال. ىو اصــــة ا الفقـــرات مــــستو ــــ ع النتـــائج مــــن ىواتــــ
تبــاط ســة" التعلــق"رمؤشــر واملد املجتمــع ــ والنخــب ســرة ــ خــوة و بالوالــدين تبــاط رأن ر

ا توافق حيث من مرتفع بمستو جاءت صدقاء مـنىو ـي د املجتمـع ـ مة ر ا من د را
مــــن اتــــ كمــــا دنيــــة، امعــــات ا ــــ س التــــد يئــــة أعــــضاء مــــن اســــة الد عينــــة نظــــر ــــة روج ر ر

غمـاس مؤشـر بمجال اصة ا الفقرات مستو ع ـ" املـشاركة"ىالنتائج فـراد غمـاس ا أن
والتطـــــو والتحـــــديث املـــــشكالت وحــــل والوطنيـــــة البنـــــاءة جـــــاءتعمــــال املجتمـــــع ـــــ ــــشطة و ر

ــي د املجتمــع ــ مــة ر ا مــن ــد ا ــ ــا توافق حيــث مــن مرتفــع ربمــستو النتــائج. ى مــن واتــ
ام ـــ ل مؤشـــر بمجـــال اصـــة ا الفقـــرات مـــستو ـــ الواجبـــات" متثـــال"ىع ـــ فـــراد ام ـــ ال أن

يجـــــا ـــــ والتفك املفيــــــدة عمـــــال ـــــ الوقـــــت ثمار واســـــ يـــــة بالواجبــــــاتالدي بالقيـــــام ام ـــــ ل و ي
ــي د املجتمــع ــ مــة ر ا مــن ــد ا ــ ــا توافق حيــث مــن مرتفــع بمــستو جــاءت رجتماعيــة . ى

عتقاد مؤشر بمجال اصة ا الفقرات مستو ع النتائج من ات اعتقـاد" يمـان"ىكما أن
والتقاليــ عات ـشر وال نظمــة و القــانو ام ــ اح ميــة بأ ــانفـراد ل والتمثــل املجتمعيــة العــادات د

ي د املجتمع مة ر ا من د ا ا توافق حيث من مرتفع بمستو رجاءت   . ى

التوافـق ـ ع دنيـة امعـات ا ـ س التـد يئة أعضاء تأكيد يت السابقة النتائج رومن ر
مـة ر ا مـن ـد وا جتماعيـة ابط الر ة نظر اضات اف ن أنوب ذلـك تفـس مكـن و ،

نتظــام مـدى تناولــت ـ ال املجــاالت ـ ع املجتمــع ـ مــة ر ل ا تفـس ــ ند ـس ــ ـة نظر
نتظـام عـدم ان و املجتمع، سود الذي القي سق ال ن و الفرد ن ب ساق نعملية

ــــ يــــدخل كمــــا ماعــــات، ا او فــــراد ن بــــ الــــصراعات حــــدوث ــــ ا ــــةيــــؤدي النظر ــــذه مجــــال
ومــــــدى م لــــــذا املجتمـــــع ــــــ فـــــراد تقــــــدير بمـــــدى املرتبطــــــة والنفـــــسية جتماعيــــــة ات التفـــــس
م أســــر مــــع إيجابيـــة عالقــــات م ط تـــر الــــذين فــــراد ان اعتبـــار ــــ ع مؤســـساتھ؛ مــــع م ـــساق ا

ال ميال اقل م و املرتفع، ي الذا بالضبط يتمتعو خر املجتمع ومؤسسات
ً ن مـة،ى ر ا ـاب رت

ــــــــشئة الت مؤســــــــسات أو م أســــــــر مــــــــع عالقــــــــات يرتبطــــــــو ال الــــــــذين فــــــــراد ذلــــــــك عكــــــــس ــــــــ نوع
ميـــــة أ تتـــــ ـــــذلك و مـــــنخفض، ـــــي ذا ضـــــبط مـــــن عـــــانو م لـــــد والـــــذين خـــــر نجتماعيـــــة ى
ــــــشئة الت مؤســــــسات مــــــن ونــــــة امل ة الــــــصغ ماعــــــات ا مــــــع فــــــراد لــــــدى جتماعيــــــة ابط والــــــر

ســــــة–جتماعيــــــة واملد ــــــسية-رســــــرة ئ اجتماعيــــــة ئــــــات ب ل ــــــش ــــــ وال خــــــر ماعــــــات روا ى
م سلوك ع ا كب ا تأث ل ش و املجتمع، فراد  . لغالبية

ــ        ع طــرأت ــ ال والقانونيــة قتــصادية و جتماعيــة التفــاعالت ــ التناقــضات مــن ــالرغم و
ال ـــي، د مـــن راملجتمــع عـــ لالقـــو بـــد عوامــلإن ـــ دة ابط أثـــرت والـــر العالقـــات تطـــو وطبيعـــة ر



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، ) 5(، الجزء )190: (العدد

 

 

283 

ـ ا أدت وال ي، د املجتمع أفراد لدى ـسة؛ رجتماعية الرئ املـدن ـ مـة ر ا معـدالت ـادة ز
املــــدن انية نــــو ســــ عناصــــر ــــ ع خــــتالف يتحتــــو ــــذا و التفكــــك مختلفــــة ــــ ا  وعــــدم يــــؤدي

جتمــــا ابط ـــ والــــذي ال فــــراد ن هبــــ جتماعيــــة يـــؤدي ربــــدو العزلــــة ــــ فــــراد ا تــــدفع ــــ ال
بأعمـــال فـــإن للقيـــام اخـــر، جانـــب مـــن الفـــرد إجراميـــة، تبـــاط اجتماعيـــة را جماعـــة مـــن ـــ أك ـــ  ا
ش عـــ املتنــافرة عــض تجعلــھ ماعــات الـــضغوط ا ـــذه قـــران ل وجماعـــة ســة واملد  راألســـرة

املختلفــــة عــــالم ســـائل ا وو يــــؤدي اضــــطرابممــــا الفــــرد ـــ رميــــة ــــصية ا ميولـــھ ــــادة  زو
اسـة. د مع جزئيا متوافقة جاءت ا أ يت يجة الن ذه ل ة اإلشا رو (Hart and Mueller, 2013)ر

تقلل أن يمكن ة لنظر وفقا جتماعية ابط الر مؤشرات أن اسة الد ذه نتائج رت وأظ ر
البلط لسلوكيات املحتمل السل التأث اسةمن د ت أشا كما فراد، لدى يذاء و رجة  Randi)ر

L;2002)ـا عل عتماد يمكن لدى عة تباط عناصر جتما ابط ال ة نظر رأن ر
ن املوظف قبل من خالقية القواعد اك الن املؤدية العوامل طبيعة م وف   . تفس

ثانيـــا
ً

طرديــــة:  عالقـــة وجــــود النتـــائج ــــرت ليـــةأظ ال جــــة الد ن بـــ إحــــصائية داللـــة ؤشــــراتملروذات
ام "املـشاركة"غمـاس "و "التعلـق"رتبـاط ـ ل عتقـاد" متثـال"و مـن و" يمـان"و ـد ا

ـي د املجتمـع ـ مـة ر يتـ"را يجـة الن ـذه ل ة اإلشـا و اسـة، الد عينـة أفـراد نظـر ـة وج رمـن ر
مؤكـد جــاءت ـا مــنالفوداعمــة أ ــد با ـا وعالق جتماعيــة ابط الــر ـ ــ ــة نظر واضـات

مية وأ ، جتما افل والت التضامن ع ي د املجتمع ثقافة ك ل ذلك عود وقد مة، ر را
خــــــر املجتمــــــع مؤســــــسات ودو ــــــا، ألفراد الــــــسليمة جتماعيــــــة ــــــشئة الت ــــــ ــــــا ودو ىســــــرة ر ر

شاد و التوجيھ ـرالفاعل ة ـ كب قيمـة ذات املؤشـرات ذه من جعل الذي مر املجتمع،
ي د املجتمع ا م د وا مة ر ا من الوقاية  .رعملية

  ، التـا و ، خـر بالعناصـر وثيقـا تباطـا ا عنصر ل تباط ا ع اكد فقد طار ذا ىو ً ً
ر ر
إضـعا إ ذلك سيؤدي العناصر، أحد إضعاف يتم خـرعندما العناصـر ـ. ىف ـش و كمـا

قواعـــد مـــع يتوافـــق ســـوف الفـــرد فـــإن ســـليمة، جتماعيـــة الرابطـــة عناصـــر جميـــع انـــت إذا أنـــھ
فـإن. املجتمع جتماعيـة، الرابطـة عناصر من أك أو عنصر فقدان أو إضعاف تم إذا ذلك، ومع

ذلـــك عـــن تج ســـي نـــوح الد.ا مـــن العديـــد مـــع النتـــائج ـــذه ـــرتوتلتقـــي أظ ـــ ال الـــسابقة راســـات
ت أشــا حيـث مـة، ر ا مــن ـد ا ـ جتمــا الـضبط ميـة اسـةرأ نـان،(رد أفــراد) 2018ا أن

ة بــــا والتعلـــق تبــــاط و ســـة واملد باألســــرة تبـــاط و التعلــــق جـــة د حــــو موافقـــو اســـة رالد ر ر ر لر ن
اجتماعيــــا املقبولــــة الــــسلوك بقواعـــد امــــھ وال ــــدث ا لــــدى الــــسك ـــ وال
ً

اســــة الد أفــــراد وأن ر،
السلوك بقواعد امھ وال دث ا لدى صدقاء بجماعات تباط و التعلق جة د ع رموافقو ر ن

اجتماعيــــا املقبولـــة
ً

اســــة.  د مــــع النتــــائج عالقــــة) 2016الــــشديفات،(روتوافقــــت وجــــود ــــرت أظ ــــ ال
خ ـــــ ـــــا ودو املختلفـــــة جتماعيـــــة ابط والـــــر القـــــو ن ـــــ و مـــــة ر ا ن بـــــ رطرديــــة و مـــــستوى ىفـــــض

جرامي، اسةالسلوك د مع النتائج اوشـة،(روتوافقت سـلبية) 2005رالد عالقـة وجـود ـت بي ـ ال
نـوح ا ومـستو سـية املد ـشاطات ال ـ غمـاس و سـة باملد لتـصاق و بـو لتـصاق ن ىبـ ري ر
وجنــــــوح العامـــــة جتماعيـــــة القـــــيم بنظــــــام املعتقـــــد ن بـــــ ســـــلبية عالقــــــة جـــــود و حـــــداث، ولـــــدى

  .حداث

جتماعيـة ابط الـر ـ ـ ـة لنظر ا ـ وا دعمـا قـدمت اسـة الد نتـائج فـإن الصـة ا ـ وو
ً ً

ر
تبــاط ــ غمــاس"التعلــق"راملتمثلــة و ام"املــشاركة"، ــ ل و عتقــاد"متثــال"، و " يمــان"،
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ــن و ضـــعف أن النتــائج ــش و ــي، د املجتمــع ـــ مــة ر ا مــن ــد ا وــ لر ـــش ابط الــر وــذه
ي د املجتمع مة ر ا اب ت ال وظيفية رمحفزات   .ر

  :التوصيات

ة )1 ســـــــر ابط الــــــر أواصــــــر توثيـــــــق كيفيــــــة حــــــو ـــــــة والتوعو شــــــادية امج ــــــ ال وتقــــــديم ل ر
ي د املجتمع سرة لألبناء السليم   .روالتعامل

للطــال )2 بــو ال شــاد ــ التعليميــة املؤســسات دو ــز يعز ر غمــاسر ــ ع م ــ وتحف ب
املجتمع التعاونية   .شطة

ـ )3 فـراد لـدى يجابيـة واملعتقـدات القـيم ـز عز ـ املجتمعيـة املؤسـسات دو رتفعيـل
املجتمع السائدة بالقيم م علق و م ومشارك م تباط وا م امتثال ادة لز  .راملجتمع
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