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 دراسة تحليلية ميدانية في الوقاية من الجريمة  األسرة والمدرسةدور 

 في مجتمع االمارات
 

 أ.د سعيد ناصف
 كلية اإلنسانيات والعلوم -قسم علم االجتماع   -جامعة عجمان –أستاذ

 د. إنعام يوسف
 كلية اإلنسانيات والعلوم –االجتماع علم قسم  - جامعة عجمان -أستاذ مساعد

 كلية األداب –قسم علم االجتماع  –جامعة عين شمس  –مدرس 
 

التعرف على الدور الذي تلعبه مؤسسات التنشئة االجتماعية )األسرة  في يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة. مستخلص
ميدانية إجراء دراسة من خالل  ، وذلكارات العربية المتحدة من الجريمةوالمدرسة( في حماية الشباب في دولة اإلم

بموضوع  ومعرفية متعلقة ومصادر علمية دبياتأوكذلك تحليل  على عينة من الشباب في مجتمع االمارات،
 ا  شاب 339متالئمة من لبيانات األولية من عينة متسقة و ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم استبيان لجمع ا. الدراسة

دبي  هي:إمارات  من ثالث بطريقة عشوائيةتيارهم ( وقد تم اخا  سنة )ذكورا وإناث 35-18تتراوح أعمارهم بين 
( لتحليل البيانات التي تم جمعها من SPSSتم استخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )و  ،والشارقة وعجمان

خالل االستبيان، واستخدمت أساليب تحليلية إحصائية مثل مقياس ترتيب األهمية، ونسبة معدل األهمية والمتوسط 
وقد توصلت الدراسة  فى كل المقياس. النوعمع التركيز على متغير  التباين( –لألهمية )االنحدار المتعدد المرجح 

 إلى مجموعة من النتائج منها:
ويوحد  ،دمج خطة عمل كليهما في الخطة المدرسيةئي االجتماعي واألخصائي النفسي و دور األخصاأهمية  -

 ية التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة.مشاكل االجتماعية والنفسالجهود لتحقيق أهداف حماية الطالب من ال
إن تنظيم وتنفيذ جلسات اإلرشاد النفسي باستخدام األساليب الفردية والجماعية التي تساهم في الحماية من  -

 النوع.مع اختالف كبير في جرامي تظهر أقل نسبة من األهمية، الجريمة والسلوك اإل
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 اجهها الشباب هو أعلى نسبة مئويةتوفير الطرق لحل المشاكل التي يو  االجتماعية عن طريقأهمية دور التنشئة  -
 المجال. مع التباين بين الجنسين. من أي قياسات أخرى تقع تحت هذا

تأتي أهمية نقل التراث الثقافي واالجتماعي من جيل إلى جيل وااللتزام بالتكامل مع مؤسسات التنشئة االجتماعية  -
العقبات التى تحول دون فاعلية دور األسرة والمدرسة في منع إن كما  .عند أدنى مستوى من األهمية ألخرى ا

 .يعيق تفعيل دور عمليات التنشئة االجتماعية الذيضعف التعليم  تتمثل فيالجريمة 
التنشئة االجتماعية ، مؤسسات التنشة الكلمات المفتاحية : األسرة ، الجريمة ، المدرسة ، الوقاية من الجريمة ، 

 االجتماعية .
 مقدمةال

تعتبر عملية التنشئة االجتماعية عملية معقدة 
ومتشابكة األطراف، وترجع أهميتها إلى الدور الهام 
الذي تلعبه في تشكيل شخصية الفرد. وتختلف 
أساليب التنشئة االجتماعية من مجتمع آلخر. ففي 
المجتمعات التقليدية كانت األسرة تقوم بالدور 

في األبناء، األساسي في غرس قيم المجتمع ومعاييره 
حيث كان الطفل يكتسب المعرفة والقيم من الوالدين 
واألقارب المحيطين به. أما في المجتمعات الحديثة، 
فقد أصبحت عملية التنشئة االجتماعية أكثر صعوبة 
وتعقيد، فاألسرة لم تعد هي المؤسسة األساسية التي 
تربي الفرد وتغرس فيه قيم المجتمع، أو التي تزوده 

ف المختلفة، بل أصبح هناك مؤسسات عديدة بالمعار 
تقوم بهذه الوظيفة: المدرسة وجماعة األصدقاء 

 ووسائل االعالم والمؤسسات الدينية...وغيرها.
عملية التنشئة االجتماعية من أهم  ومن ثم، ُتعد

العمليات االجتماعية التي يقوم بها أفراد المجتمع 
 للسلوك، ليه وتقوم عليه من تقويمتهدف إلما وفقا  

بل وتشكيل لألدوار  ،وتحديد ،والتربية االجتماعية
وبشكل  ،االجتماعية والمكانات المختلفة التي تسهم

والمحافظة على  ،أساسى وفاعل في تنمية المجتمع
فهى العملية التي يكتسب الفرد من  .نهوأم ،رارهقاست

عادات و  التي تحوى سلوكيات ،خاللها ثقافة مجتمعه
تبنى في إطارها شبكة العالقات وقيم ومعتقدات 

خصوصية  تتشكل من خاللهاو  ،االجتماعية
التي األسس والقواعد كما أنها تعتبر بمثابة  ،المجتمع
إضافة  ،كافةلى التفاعل والتواصل بين أفراده تعمل ع

وتشكيل  ،إلى تحديد وصياغة اتجاهات األفراد
ومتطلبات  ،طبيعة ذلكمع م ءشخصياتهم بما يتوا

  .أيضا   المجتمع
جتماعية إلكان هناك عدد من المؤسسات ا لذلك

الرئيسية التي تعمل وبشتى الطرق على القيام بتلك 
" التنشئة االجتماعية " بالدرجة التي تحقق  العملية

 ،لتنمية وتطوير المجتمع ،األهداف المرجوة منها
والمدرسة كأولى تلك المؤسسات  ،ومن أهمها األسرة

واآلليات على دعم األفراد  ،التي تعمل وبشتى الطرق 
وتشكيل شخصياتهم وسلوكهم لتحقيق  ،وتربيتهم

من شأنه  الذيوالتوجيه  ،واإلرشاد ،الدمج االجتماعى
حماية من خالل  ،حماية وحفظ األمن االجتماعى
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دون تعرضهم ألى شكل من أشكال  واإلحالة ،األفراد
  .االجتماعيإلنحراف ا

مدى أهمية الدور على يؤكد األمر الذي وهو 
والمدرسة  ،كال  من األسرة تقوم بهاالجتماعى الذى 

تلك العملية كمؤسسات ووسائط اجتماعية قائمة ب
 ،وعلى مدى تقويمها ،الهامة التي يتوقف عليها
والمهارات  ،ذوى الكفاءاتواإلهتمام بها إنتاج األفراد 

خاصة في مرحلة  ،التنموية بالمجتمع من عدمه
الشباب التي تعد من أهم المراحل العمرية للفرد لما 

وتنموية فّعالة تتمثل في  ،لها من خصائص اجتماعية
وهو  .والتطوير ،والتنمية ،والعطاء ،القدرة على البناء

 تستهدفوالتي  ،ما يوضح مدى أهمية الدراسة الراهنة
والمدرسة كإحدى  ،الكشف عن دور األسرة

المؤسسات االجتماعية القائم عليها تقويم السلوكيات 
ووقاية األفراد من  ،االجتماعية خاصة لدى الشباب

خاصة بمجتمع اإلمارات العربية والجريمة  ،حرافناإل
 .المتحدة

  ة:إشكالية الدراسأوال : 
در نطالقا  من أن الشباب هم سواعد المجتمع ومصإ

لما يمتلكونه من قدرة  ،من مصادر رفاهيته وتقدمه
عديد من حيث سعت وما زالت  ،ذهنية وبدنية عالية

وتنمية  ،إلى غرسوبشتى الطرق  ،المجتمعات
قدراتهم المتباينة لما  السلوكيات اإليجابية لديهم لتقويم

تعزيز انتماءاتهم الوطنية  فى دور فاعللذلك من 
 ،قدراتهمو  ،وإتاحة الفرص لهم للتعبير عن ذواتهم

لمؤسسات ولما  ،والمعرفية ،والفنية ،الفكريةوإبداعاتهم 

التنشئة االجتماعية الدور األساسى في تحقيق ذلك 
 ،العملية الرئيسية التي تبنى األفرادتقوم بكونها 

يس في المؤثر الرئ أنها قبيلمن  ،وتكسبهم ذلك
وفقا  أو بالسلب ،تشكيل حياة األفراد باإليجاب

وعناصرها  ،ومدى اإللتزام بإجراءاتها ،ومتضمناتها
وركيزة من ركائز التنمية  ،التي تحدد ذلك كأداة 

وقاية من ما تهدف إليه من ال  من خالل ،المستدامة
ومن ثم تتمثل  ،المجتمع والجريمة في  ،اإلنحرافات

ما  في تساؤل رئيس مؤداه: إشكالية الدراسة الراهنة
طبيعة الدور الذى تقوم به مؤسسات التنشئة 

في وقاية الشباب المدرسة (  –االجتماعية ) األسرة 
 ارات العربية المتحدة من الجريمة.بدولة اإلم

 :أهمية الدراسةثانيا : 
عن  في الكشف األهمية النظرية للدراسة تتمثل  

الدور الذي تقوم به المؤسسات االجتماعية وخاصة 
األسرة والمدرسة، وذلك بوصفهما من المؤسسات 
التي تقوم بدور فعال في عملية التنشئة االجتماعية، 
من حيث إكساب الطالب القيم االيجابية التي 
تحميهم من الوقوع في الجريمة بأشكالها المختلفة. 

اهنة بما ستقدمه من وفي ضوء ذلك تمثل الدراسة الر 
تحليالت نظرية إسهاما  مهما  يضاف إلى التراث 
النظري المتوافر في مجالي علم االجتماع العائلي 

 وعلم االجتماع الجنائي بصورة خاصة.
 للدراسة في محاولةتطبيقية الهمية األ تتمثلفى حين 

م واإلستراتيجيات الالزمة لتقوي ،ياتآلالوصول إلى ا
 ،االجتماعية )األسرةدور مؤسسات التنشئة 
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، والعمليات االجتماعية التي تتضمنها والمدرسة(
ومواجهة  ،وتطوير المجتمع ،لدعم استقرار

، حيث يمكن اإلفادة اإلشكاليات التي تحول دون ذلك
 من نتائج الدراسة وتوصياتها في تحقيق ذلك.

  :أهداف الدراسةثالثا : 
 الراهنة في هدف رئيس مؤداه:دراسة تتحدد أهداف ال

تقوم به مؤسسات التنشئة  الذيالدور التعرف على 
في وقاية الشباب  والمدرسة( )األسرةاالجتماعية 

 ينبثقو  .بدولة اإلمارات العربية المتحدة من الجريمة
في هذا الهدف عدد من األهداف الفرعية تتمثل  من

 األتى:
 ،الكشف عن أهمية دور كال  من األسرة -1

 .والمدرسة في الحد من الجريمة
دور األسرة كإحدى مؤسسات على التعرف  -2

 ،التنشئة االجتماعية في تنمية األخالقيات االيجابية
                  .والحد من السلوك اإلنحرافى والجريمة

ودعم  ،معرفة دور المدرسة في مواجهة الجريمة -3
 .األخالقيات اإليجابية

المعوقات التي تحول دون تفعيل  علىالتعرف  -4
دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في الوقاية من 

  الجريمة
 ،أهمية دور األخصائى االجتماعى الكشف عن -5

واألخصائى النفسى بالمدرسة في الوقاية من 
  .الجريمة

 
         

 :تساؤالت الدراسةرابعا : 
ما  من تساؤل رئيس مؤداه:الراهنة تنطلق الدراسة 
تقوم به مؤسسات التنشئة  الذيطبيعة الدور 

ارات العربية االجتماعية في وقاية الشباب بدولة اإلم
هذا التساؤل عدد من  ويتضمن المتحدة من الجريمة،

 تم تحديدها على النحو اآلتي: التساؤالت الفرعية 
والمدرسة  ،ما أهمية وطبيعة دور كال  من األسرة 1

 في الحد من الجريمة؟
طبيعة دور األسرة كإحدى مؤسسات التنشئة ما  -2

حد وال ،االجتماعية في تنمية األخالقيات اإليجابية
                  من السلوك اإلنحرافى والجريمة؟

ودعم  ،ما دور المدرسة في مواجهة الجريمة -3
 األخالقيات اإليجابية؟

المعوقات التي تحول دون  وطبيعة ،ما نوعية -4
التنشئة االجتماعية في الوقاية  ل دور مؤسساتتفعي

 من الجريمة؟
أهمية دور األخصائى االجتماعى  ما -5

بالمدرسة في الوقاية من  واألخصائى النفسى
  الجريمة؟
 :مفاهيم الدراسةخامسا : 

يعَّرف "أنتونى جيدنز"  :الدور االجتماعيمفهوم  -1
بأنه "السلوك المتوقع من الفرد  الدور االجتماعى

)أنتونى جيدنز،  .الذى يشغل وضعا  اجتماعيا  معينا "
ف الدور وفى إطار ذلك يمكن تعري ،(2002

يقوم  الذيالسلوك أو الفعل  االجتماعى إجرائيا  بأنه:
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به األفراد أو المؤسسات وفقا  لعدد من المتغيرات 
 جتماعية وصوال  لتحقيق هدفا  ما.اال
عملية " عّرف بأنهاتُ  :التنشئة االجتماعيةمفهوم  -2

تهدف إلى توجيه المجتمع من خالل توفير قاعدة 
حسن )والخبرات الجماعية"  ،مشتركة للمعايير

ويمكن  .( 73-72 :2006وليلى السيد،  ،مكاوى 
العملية االجتماعية التي يكتسب  بأنها:أيضا  تعريفها 

مما  ،وسلوكيات مجتمعه ،الفرد من خاللها ثقافة
د وهو ما يساع ،وتكيفه اجتماعيا   ،يحفز من إدماجه

 على تحقيق االستقرار المجتمعى.
وإجرائيا  يمكن تعريف التنشئة االجتماعية بأنها: 
العملية التي يكتسب الفرد من خاللها الثقافة السائدة 
في المجتمع. وأن عملية التنشئة ال تقتصر على 

فقط، بل إنها عملية مستمرة من المهد مرحلة الطفولة 
إلى اللحد، وتساهم فيها جميع الجماعات االجتماعية 
التي يتعامل معها الفرد، خاصة األسرة، فهي التي 
تضع حجر األساس في بناء شخصية الطفل، فمن 
خالل تلك المؤسسة)األسرة( يتلقى األبناء تدريباتهم 

 األولى في الحياة.
وتعبر عن  :شئة االجتماعيةمؤسسات التنمفهوم  -3

النظم االجتماعية التي ينهض عليها تقويم السلوكيات 
 ،االجتماعية بما يتفق ومتطلبات المجتمع التنموية

 ،وتشكيل شخصية الفرد ،التي تسهم في تكوين وهي
ولها دور كبير في تحديد مدى التوافق النفسى له من 

تستند  ىالعناصر الت ،عدمه وفقا  وطبيعة أهدافها
 يمكن تعريفها إجرائيا  بأنها:و  عليها لتحقيق ذلك.

 التي تقوموالنظم االجتماعية  ،مجموعة من األنساق
والمعتقدات،  والتقاليد، والعادات، ،إكساب الفرد القيمب

شخصيته من والموروثات االجتماعية التي تشكل 
وتدعم السلوكيات بما يحقق  ،الناحية االجتماعية

األسرة، وتتمثل في ) ،التنموية للمجتمع األهداف
األصدقاء، والمدرسة، المؤسسة الدينية، جماعة 

غيرها من المؤسسات األخرى و  المؤسسة اإلعالمية..
 الفاعلة في هذا المجال.

عّرف "دوركايم" الجريمة بأنها " يُ  :مفهوم الجريمة -4
 لدى االجتماعي التضامن شعور انعدام عن تعبير
 والمبادئ ،للقيم الفرد تشرب عدم يفسره الذي الفرد

 التضامن هذا عن تبعد التي األساسية االجتماعية
 ويمكن تعريف ،(1974 ،االجتماعي )إميل دوكايم

كل فعل ينتج عن مخالفة  بأنها: إجرائيا   الجريمة
جتماعيا  فيها إوالمرغوب  ،األنماط السلوكية السوية

 ،أو وفقا  لعرف ،سواء كانت تلك الرغبة بنص قانون 
ويبرهن  ،مما يؤدى إلى عدم استقرارالمجتمع ،أو ثقافة

على ضعف دور القائمين بعملية التنشئة 
  والمدرسة. ،وخاصة كال  من األسرة ،االجتماعية

: يمكن تعّريفها إجرائيا  مفهوم الوقاية من الجريمة -5
 ،الجهود التي قد تبذلها الدولة، والمجتمع بأنها:

 ،ن خالل المؤسسات االجتماعية المختلفةواألفراد م
واإلستراتيجات  ،واألنشطة ،عدد من البرامجلوفقا  

الالزمة في شتى مجاالت الحياة للحفاظ على حالة 
ما   والحماية من كل ،واالستقرار االجتماعى ،التوازن 

 يحول دون تحقيق ذلك.
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مفهوم المدرسة :تعبر عن " أولى المؤسسات  -6
األسرة في رعاية األطفال، والعناية بهم التعليمية بعد 

كما تعد بمثابة النسق المؤسسي المقام من قبل 
المجتمع خارج نطاق األسرة للقيام بالعملية التربوية " 

(، كما تشير إلى " إحدى  -:1995) إنعام جالل ، 
آليات المجتمع لنقل الثقافة من جيل آلخر ، إضافة 

يم السلوكيات إلى السعي لتنمية المهارات، وتقو 
( ، ويمكن -:  2002االجتماعية ") ناهد حافظ ، 

تعريفها إجرائيا  بأنها " إحدى مؤسسات التنشئة 
االجتماعية ، والقائم بالعملية التربوية ، لتنمية 
المهارات ، وخلق السلوكيات اإليجابية التي تدعم ، 
وتشكل الشخصيات االجتماعية ، بما يتوافق وطبيعة 

 المجتمع من تنمية وتطوير..." . ما يهدف إليه
إجرائيا  بأنها " إحدى  هاتعريف األسرة : ويمكن تعريف

مؤسسات التنشئة االجتماعية وهى الجماعة 
االجتماعية التي تتشكل من الزوج والزوجة واألبناء 
الذين تربطهم عالقات اجتماعية عاطفية وثقافية 

ا  ويشتركون في وحدة اقتصادية واحدة ويتعاونون مع
 لتربية وترشيد وتأهيل األفراد بتلك األسرة ..." .  

 :الدراسات السابقةسادسا : 
ال شك في أن موضوع التنشئة االجتماعية عموما  
يعتبر من الموضوعات المهمة بالنسبة للمتخصصين 
في العلوم االجتماعية بصورة عامة، والمتخصصين 
في علم االجتماع وعلم النفس بصورة خاصة، ولذلك 
قثمة دراسات وبحوث عديدة في هذا المجال. أما 
موضوع الجريمة، فهو أيضا  من الموضوعات التي 

تشكل مجاال  أساسيا  للمتخصصين في العلوم 
علم كل من القانونية، إضافة إلى المتخصصين في 

االجتماع الجنائي وعلم النفس الجنائي، ومن ثم، 
 فهناك دراسات عديدة في مجال دراسة الجريمة.

ويمكننا في الدراسة الراهنة أن نعرض لنماذج من 
الدراسات والبحوث ذات الصلة المباشرة بموضوع 

دراسات  ن دراستنا، مع الوضع في الحسبان أن تكو 
نماذج متباينة من  نوتعبر ع متنوعةحديثة و 

 المجتمعات.
دور األسرة  نوان:بع عايش المطيرى،دراسة  -1

نحرافى في مدارس والمدرسة في الحد من السلوك اإل
، 2010،منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية 

 الذي التعرف على الدور الوقائىالدراسة  استهدفت
والمدرسة للحد من السلوك اإلنحرافى  ،تقوم به األسرة

وذلك من  ،بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعوية
 إذا فيما التحققو  .والطالب ،وجهة نظر المعلمين

 تصورات في إحصائية داللة ذات فروق  هناك كان
 السلوك من الحد في األسرة دور نحو الطالب

 متغيراتل تعزى  الرياض منطقة مدارس في االنحرافي
 تعليم ومستوى األسرة  دخل ومستوى  اإلقامة مكان)

 .(األم تعليم ومستوى  األب
 ،منهج الوصفى التحليليالوقد اعتمدت الدراسة على  

إضافة إلى البحث التحليلي الميدانى من خالل 
واالعتماد على أداة  ،المسح االجتماعى بالعينة

والبيانات  ،صحيفة اإلستبيان لجمع المعلومات
حيث قد تم التطبيق على  ،المرتبطة بموضوع الدراسة
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 ،مفردة من المعلمين 180عينة عمدية قوامها 
 .ضبمدارس منطقة الريامفردة من الطالب  400و

 من أهمها: ،وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج
 الطالب إلجابات العام الحسابي المتوسط أن

 السلوك من الحد في األسرة عن دور والمعلمين
 الدور على يدل وهذا  عا .مرتفع جاء قد االنحرافي

 السلوك من الحد في السعودية لألسرة الفاعل
 ،الدراسة( عينة أفرادنظر ) وجهة من االنحرافي

 األسرة به تقوم الذي التربوي  الدور إضافة إلى أهمية
 .الضبط االجتماعي تحقيق في

 العام الحسابي المتوسط كما أوضحت النتائج أن
 في المدرسة عن دور والمعلمين الطالب إلجابات

 فالمدرسة ا .مرتفع جاء قد االنحرافي السلوك من الحد
 االجتماعية القيم في غرس يتمثل دور تربوي  لها

 يساعد يقلل أو مما الطالب، في والتربوية والدينية
 النتائج كما أوضحت .االنحرافي السلوك من الحد في

 تصورات بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود أيضا  
 السلوك من الحد في األسرة نحو دور الطالب

 العربيةبالمملكة  الرياض منطقة مدارس في االنحرافي
 إضافة ،األسرة( دخل )مستوى  لمتغير تعزى  السعودية

تحقيق  ودرجة التعليمي المستوى  بين عالقة وجود إلى
 األمية بين عالقة ووجود األسرة، في االجتماعي الضبط

 عايش) .لألسرة الضبط االجتماعي تحقيق وعدم
  (35-10 :2010‘المطيرى 

بعنوان:  ،عبد هللاوسيد  ،سعيد حمدان دراسة - 2
دور المؤسسات االجتماعية في تحقيق األمن 

، 2008 ،رؤية نظرية ودراسة تحليلية " .الفكرى 
 ،تمثلت مشكلة الدراسة في بيان الدور الواقعى

المدرسة،  ،)األسرةوالفعلى للمؤسسات االجتماعية 
والوقاية  ،في تحقيق األمن الفكرى  واإلعالم(المسجد، 

تحول دون  وتحديد أهم المعوقات التي ،من التطرف
فاعلية دور تلك المؤسسات االجتماعية في تحقيق 

هذا وقد اعتمدت الدراسة على  .األهداف المرجوة
وأداة تحليل المضمون  ،المنهج الوصفى التحليلي
واألدبيات ذات الصلة  ،الكيفى للدراسات العلمية

 أو مباشرة بطريقة ذلك أكان سواء  بموضوع الدراسة 
 استقرائية دراسة ودراستها، يلهابتحل للقيام مباشرة غير
 يتصل ما استخالص خالله من يمكن نحو على

أهم نتائج الدراسة ما ، ومن نتائج من الدراسة بمشكلة
 الثقافي واإلطار الثقافية النقل أداة أن األسرة تعد  يلى:

 وبيئته عصره ثقافة الطفل يعرف طريقها فعن للطفل،
 في السائدة الهامة األنماط ويعرف السواء، على

 وطرق ،واللغة ،واإلرشادات ،االتصال كأنواع الثقافة
 ،االنتقال وأساليب ووسائل ،الجسمانية الرعاية تحقيق
 ومعناها الملكية ونوع ،والخدمات السلع وتبادل

 زواج من ؛ والجنسية األسرية واألنماط ،ووظيفتها
 اجتماعية. وقيم وقوانين ،وطالق

 في أن اإلخفاق أيضا   كما أوضحت نتائج الدراسة
 جنوح إلى المؤدية األسباب أهم من األسرية الحياة
 وفشلهم بل ،السيئة واكتساب بعض الصفات األفراد

 الضبط في األمان صمام عديُ  الذي التعليم في
 لدى واألخالقي الجنوح الفكري  ومحاربة االجتماعي،
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إضافة إلى التأكيد على أن المدرسة  .المجتمع أفراد
 الطالب تحصين في جسيمة تتحمل مسؤولية

 باتجاه الغلو، فكري  انحراف أي من ووقايتهم
 وفتح الطالب، مع الحوار خالل من واإلنحراف،

الوسائل،  بكافة آرائهم عن للتعبير أمامهم المجال
 ثقافة وترسيخ ،التعليمية األنشطة مختلف وفي

 ،كآلية من آليات الوقاية من التطرفلديهم  التسامح
 التعليمية المناهج وذلك من خالل تطعيم ،واإلنحراف

 والمعتقدات والمثل القيم من متكامل بإطار
 األمن في تحقيق المجتمع تخدم التي واألخالقيات

سيد  حمدان، االجتماعي. )سعيد والتسامح الفكري 
 .(30-5 :2008،عبد هللا

: بعنوان Veroni, I. Eichelsheim and etدراسة  -3
الجمع بين عالقة الوالدين بالمراهقين، والعدوان 

عينات  اإلثنية دراسة على أثنين من ال .والجنوح
لدراسة المنهج استخدمت ا، 2008الهولندية، 

تكونت الدراسة من جزئين شمل الوصفي التحليلي و 
من المراهقين و الجزء  288ول  عدد  ألالحزء ا

المراهقين  من 306( شمل  2)لدراسة انى من االث
(M   = تترواح اعمارهم بين13.2العمر )15-12 

، من المجتمع سنة من  المراهقين الذين يكونون  جزء  
هولندي ثنين األصل المغربي والإتتكون العينة من و 

الذين يعيشون في هولندا وكانت العينة قد اختيرت 
 تعبئةالمراهقين المعرضين للخطر، وتم  من

وافقت عشر الستبيانات في البيئة المدرسية، و ا
ميع هذه المدارس مشاركة؛ وكانت جالمدارس على 

متوسطة الحجم  وفي المدن الكبيرة في هولندا. 
ي التحليلي للكشف استخدمت الدراسة المنهج الوصفو 

السؤال الرئيسي عن المتغيرات وتناولت الفرضيات و 
متغيرات في العالقة بين الدراسة : من الدراسة هو

األبوة واألمومة في مرحلة  مجاالت هامة في ثالثة
أي مجال االنسجام الدعم المدرك الذي  ،المراهقة

جال االستقاللية التي يمنحها وم ،تقدمه االسرة
ونطاق النزاع اي والسلبية في العالقة بين  ،الوالدان

 .االنحرافين والمراهقين، وكل من العدوان و الوالد
ما إذا  :السؤال البحثي الرئيسي هو دراسة كانو 

ترتبط  األبوة واألمومة ونوعية األم والمراهقة تكان
بنفس الطريقة بالنسبة  العالقة بالعدوان والجنوح

    .د المغاربة والفتيات الهولندياتلألوال
ما إذا كانت  تمثل في التعرف علىهدف الدراسة و 

الوالدين  أنماط االرتباط بين نوعية العالقة بين
والمراهقين من ناحية، والعدوان والجنوح من جهة 
أخرى هي نفسها بالنسبة للبنين والبنات من أصل 

نتائج  ضحتومغربي يعيشون في هولندا. وأو هولندي 
الدراسة أنه ال توجد اختالفات في كال المجموعتين 
من حيث االختالفات اإلثنية أو اختالفات النوع 

االرتباط في العالقة بين )اناث/ذكور( في أنماط 
ومن حيث الدعم واالستقاللية  ،األبوين والمراهقين

كانت األنماط  فصاح والسلبية والعدوان والجنوح.واإل
متشابهة إلى حد كبير فى كلتا المجموعتين. ووجد 

 ا  ترتبط ارتباط العالقة السلبية في جزئى الدراسةأن 
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 ,Veroni, I. Eichelsheim بالعدوان والجنوح. ا  وثيق

Buist.et,2009).) 
التنشئة األسرية  بعنوان: ،القديرى  ريما دراسة -4

دراسة حالة لمحافظة  .وعالقتها بانحراف الطالب
 إلى حيث هدفت الدراسة(، 2006) باليمنأبين 

 واالنحراف األسرية التنشئة بين العالقة على التعرف
 عملية ضعف إلى تؤدي التي األسباب ومعرفة
 االنحراف وانعكاسات أثار وتحديد، األسرية التنشئة

 ستخدمتإ .اليمني والمجتمع واألسرة الفرد على
 عن للكشف التحليلي الوصفي المنهج الدراسة

 األسرة وبنية ،طبيعة على طرأت التي التغيرات
 وعالقتها األسرية التنشئة وتشخيص ووصف

 المقارن  المنهجإضافة إلى  ،االجتماعي باالنحراف
 والقيم االتجاهات بين واالختالف الشبة أوجه إلبراز

الذى  الحالة دراسة أسلوبو  واألبناء، للوالدين المختلفة
 في لتعمقل وأداة أساسية ،الدراسة هذه من جزءيعد 

 والمقابلة ،االستبانة متاستخدقد  و ،الظاهرة دراسة
حيث  ،الميدانية الدراسة متغيرات عن البيانات لجمع

 من طالب 100من تتكون  عينة قد تم التطبيق على
 .وأسرهم الذكور

 التغيرات تأثير أن إلى الدراسة خلصت وقد
 ساعدت والتربوية والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 الفقر رقعة انتشار أن حيث من االنحراف على
 األسرة، أفراد عدد وارتفاع األسرة، دخل وانخفاض

 الحياة وصعوبة والتعليمي، االجتماعي، والوضع
 إلى باإلضافة هذا األسرة، تعيشها التي المعيشية

 األخرى  االجتماعية التنشئة مؤسسات أدوار تراجع
 ومؤسسات األعالم ووسائل، المدرسة دور وضعف
 بشكل أثرت التي والحديثة التقليدية االجتماعي الضبط

 خصبة تربة أوجد الذي األمر الناشئة تربية على سلبي
 ،) ريما القديرى .الدراسة مجتمع في الطالب النحراف
2006). 

 :بعنوان ،دراسة ديكوفيتش، جانسنس، وفان أس -5
تنبؤات األسرة للسلوك المعادي للمجتمع في مرحلة 

 أهمية البيئة تناولت الدراسة ،2003 ،المراهقة"
وعلى  .طفالألا األسرية في تشكيل سلوك واتجاهات

وجه الخصوص، في نوعية العالقة بين الطفل 
نب مع مهارات األبوة واألمومة، إلى ج ا  واألبوين، جنب

 .هذه دراسة لمجاالت الرئيسية ذات األهمية فيهي او 
 علىصفي التحليلي تبعت الدراسة المنهج الو إ وقد

وكان الهدف من  .من المراهقين عينة غير عمدية
هذه الدراسة هو دراسة القدرة المشتركة والفريدة من 
الجوانب المختلفة من أداء األسرة للتنبؤ بالمشاركة 

 تناولت الدراسةمعادي للمجتمع. و في السلوك ال
 لألسرة، والخصائصجتماعية واالقتصادية الحالة اال

 ،الخصائص األسرية األخرى التفضيلية للوالدين، و 
 التفاعل بين الوالدين والطفل داخل األسر. وعمليات 

الدراسة أن  هذه من أهم النتائج التي توصلت لهاو 
العوامل القريبة مثل التفاعل بين الوالدين والطفل 

نبؤات للسلوك ت علىكانت هامة في المساعدة 
مستقلة عن التباين المشترك مع المعادي للمجتمع، و 

وصفي مع النموذج ال ا  عوامل أخرى. وتماشي
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المفترض، فإن تأثيرات العوامل البعيدة مثل 
مثل دين والعوامل السياقية الخصائص التفضيلية للوال

 سرية تبدو غير مباشرة في الغالب،الخصائص األ
فبعد أن ارتبطت هذه العوامل بعوامل التفاعل مع 

 ا  وثيق ا  لم تعد هذه العوامل مرتبطة ارتباط ،الوالدين
مع. )ديكوفيتش، جانسنس، بالسلوك المعادي للمجت

 .(2003 ،أسوفان 
 ،سج وأندرسون  ،ين لويبر، ،فارينغتون  دراسة -6

 ستندت، إ1998 ،" للجنوح الفردية األسباب :بعنوان
 بين العالقات إلى الجنوح ألسباب السابقة الدراسات

 طريق عن نحرافإلا لمعرفة أسباب هدفتو  ،األفراد
 مع الخطر عوامل بين الفردية االرتباطات مقارنة

المنهج الوصفي بالدراسة  إستعانت .االنحراف
 506 مجموعهتكونت العينة من و  المقارن.التحليلي 

 الشباب بيتسبرغ دراسة من عينة أقدم في ا  صبي
 في 17.8و 13.8 سن عمارهم ما بينأ تتراوح 
  .المتوسط

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من    
 العالقة ضعف أن االنحراف يحدث بسبب :أهمها

 الوالدين وتدني األبوي، اإلشراف ضعف األبوين، بين
 ويرتبط. األسرية األنشطة في الطفل مشاركة وتدني

 الفتيان بانحراف ا  إيجابي ا  رتباطإ الضعيف اإلسكان
 ليس ولكن فقيرة ومتخلفة، أحياء في يعيشون  الذين

من و  .راقية أحياء في يعيشون  الذين لألوالد بالنسبة
 الدراسة تتعلقليها إهم االستنتاجات التي توصلت أ 

 األفراد بين الفروق  إطار في المتخلفة باالرتباطات

 بين بالعالقات مقارنة االنحراف أسباب في نوعيةو 
 ا  وفق بالجنوح ارتباط أقوى  األقران جنوح وكان. األفراد

 للجنوح ا  سبب يكن لم ولكنه ،األفراد بين لالرتباطات
 ،فارينغتون ). الفرد داخل المتراكمة لالرتباطات وفقا

 .(1998 ،وأندرسون سج ين، لويبر،
 تعليق على الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات السابقة موضوع التنشئة االجتماعية 
من زوايا متنوعة ومتباينة، كما استخدمت تلك 
الدراسات مجموعة من األساليب المنهجية 
واإلجراءات التي تتناسب وطبيعة موضوعات الدراسة 

مجتمعات الدراسة من ناحية من ناحية، وخصوصية 
محددة أخرى. وقد توصلت تلك الدراسات إلى نتائج 

جاءت في معظمها مركزة على أهمية الدور الذي 
تقوم به األسرة كمؤسسة اجتماعية في مجال التنشئة 
االجتماعية لألبناء. كما أوضحت دراسات أخرى 
مدى تأثير الظروف االقتصادية واالجتماعية لألسرة 
على انحراف األبناء، وأن ازدياد معدالت الفقر، 

سرة، وتدهور األوضاع وارتفاع عدد األبناء داخل األ
والظروف المعيشية والسكنية لألسرة قد تكون من أهم 
العوامل المسؤولة عن انحراف األبناء، إضافة إلى 
عوامل أخرى مثل التفكك األسري بأشكاله وأنماطه 

 المختلفة.
ولقد أفاد الباحثون من تلك الدراسات في بلورة 
موضوع الدراسة من جانب، وتحديد المفاهيم 

جراءات المنهجية المناسبة للدراسة الراهنة من واإل
جانب آخر، فضال  عن مقارنة النتائج التي توصلت 
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إليها تلك الدراسات مع نتائج الدراسة الراهنة، وذلك 
بهدف الكشف عن أوجه االتفاق واالختالف على 

 كافة األصعدة النظرية والمنهجية والميدانية.
 :النظرى للدراسةالمدخل سابعا : 

وتفسير  ،بتحليل إهتمت مداخل نظريةعدة  مةث
ومصادر السلوك اإلنحرافى موضحة مدى  ،أسباب

تقوم به مؤسسات التنشئة  الذيأهمية الدور 
 بوصفهماوالمدرسة  ،وخاصة دور األسرة ،االجتماعية

وتحديد اتجاهات  ،للقيم االجتماعية ا  أساسي ا  مصدر 
وفقا  وطبيعة  ،وبناء الشخصية ،األفراد السلوكية

تهدف إليه تلك  الذيوالقيمى  ،الدور التربوى 
وصوال   ،المؤسسات وتسعى لغرسه لدى أفراد المجتمع

 ،لمجتمع أكثر سواء  على المستوى األخالقي
ومن هذه النظريات ما  .وكذلك التنموى  ،واالجتماعى

 يلي:
أوال : البنائية الوظيفية وتفسير السلوك اإلنحرافى 

 والجريمة:
تعد البنائية الوظيفية إحدى النظريات االجتماعية 

 ،والجريمة ،التي اهتمت بتفسير السلوك اإلنحرافى
وذلك من خالل مفهوم " الالمعيارية" الذى تحدث 

ومن أهمهم " دوركايم"  ،عنه عدد من مفكرى الوظيفية
قيقا  لها يتمثل في أنها ود ،حيث قدم تعريفا  واضحا  

أو  ،راب تصيب النظامحالة من اإلضط تعبر عن
وانعدام اإلنتظام نتيجة عدد من  ،حالة من التسيب

والكوارث األسرية مما يؤدى  ،األزمات االقتصادية
وهو ما أكد عليه "دوركايم"  ،والجريمة ،إلى اإلنحراف

وهو ما يعبر  ،تقسيم العمل االجتماعى" كتابه "في 
 عن " اإلسهام األول " للبنائية الوظيفية في تفسير

في حين يتمثل "اإلسهام الثانى" في تفسير  ،اإلنحراف
"روبرت ميرتون" لالمعيارية كمسبب أساسي 

حيث يعّرفها بأنها "تعبر عن انهيار القيم  ،لإلنحراف
نتيجة لعدم التوافق وبفعل اإلنفصال  ،االجتماعية
 ،على تقبلها "أعضاء الجماعة  قدرةوبين  ،التام بينها

ميرتون" أن اإلنحراف ينتج عن وفى إطار ذلك يرى "
والغايات الثقافية التي  ،عدم الترابط بين األهداف

وبين الوسائل التي يفرضها  يحددها المجتمع،
 .(-: Robert merton,1968)المجتمع لتحقيق ذلك 

هذا ويأتي " اإلسهام الثالث " للبنائية الوظيفية في 
 من خالل " تالكوت بارسونز " عبر ،تفسير الجريمة

ماعي " حيث أوضح أن نظريتة عن " النسق االجت
اضطراب في توازن نسق حدوث اإلنحراف هو 

التفاعل المستقر نتاج للتغير في بناء دوافع الفعل 
بفعل كبت حاجات غير االجتماعى ألعضاء النسق 

أو نتيجة لتحول البعض نحو  ،القادرين على إشباعها
القيمى القائم توجه ثقافى أخر مغاير، أو نقد النموذج 

وفى هذا  ،خرآومحاولة استبداله بنموذج قيمي 
 ،اإلطار يحدد "بارسونز" ثمانية نماذج لإلنحراف

 وهى:
وتحدث عندما يكون العنصر اإلمتثالى  السيطرة: -

 .بحيث ال يمكن فعل ما يتعارض معه ،هو السائد
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 ،اإلذعان: ويشير إلى وجود العنصر اإلمتثالى -
واقتناعه  ،أي تفهم الفاعل ،ولكنه يفتقد فاعلية التوجيه

 .بما يفعل
بفعل الشعور العدوانية: وهو توجيه انحرافى  -

 .واجتماعيا   ،باالغتراب عما هو سائد قيميا  
اإلنفعال القهرى: وهو توجيه يتميز بغلبة المكون  -

حيث نجد أن حالته  ،االغترابى دون اإلتجاه للعدوانية
 .تتمثل في اإلنعزاليةالمتطرفة 

الفرض القهرى للمعيار: ويشير إلى التوجيه  -
ينتج عن اإلرتباط بين التوجه  الذياالنحرافى 

 .االمتثالى، والفاعلية
التعلق الكمالى بالطقوس: وهو الحاجة عند  -

مع انعدام الفاعلية تجاه ولكن  ،التوجيه االمتثالى
 .المعيار

المراوغة: وتحدث عندما يكون المكون االغترابى  -
مما يدفعه  ،حيث يكون نموذجه فاعال   ،هو السائد

  .إلى السخرية من القوانين لمجرد كونها قوانين
االنسحاب: وهو يعبر عن ارتباط المكون  -

حيث تتمثل في  ،االغترابي بالنموذج غير الفاعلى
 .زاءاتتحاشى المواقف التي قد تعرض فاعلها للج

في إطار ما سبق طرحه أكد "بارسونز" على عدة 
عناصر أساسية التي من الممكن أن تخلق اإلنحراف 

من خالل طبيعة العالقة بين التوجيهات  ،بالمجتمع
والنموذج االغترابى  ،وغير الفاعلية ،الفاعلية

 ومنها: ،االمتثالى

 ،هناك عالقة وظيفية قوية بين كل من السلوك -
 .المجتمعو  والثقافة،

 ،أن كل نسق اجتماعى يتضمن عدد من اآلليات -
تهدف إلى مواجهة  ،لمخططةوالضوابط غير ا

  والميول االنحرافية ،السلوكيات
 ،أو اإللتزام بالضوابط ،أن الميل للسلوك المنحرف -

والقوانين االجتماعية يعتمد على مضمون ما قد 
ومعايير من خالل  ،وسلوكيات ،اكتسبه الفرد من قيم

مما يوضح الدور  ،عملية التنشئة االجتماعية
والمدرسة كأولى مؤسسات التنشئة  ،المحورى لألسرة

 .والقائم األول بها ،االجتماعية
ولكنه  ،إن الميل لإلنحراف ال يتم بصورة عشوائية -

وينّشأ  ،أي وفقا  وما يربي ،ومحدد بنائيا   ،أمر مقصود
لى طبيعة ما ينقل للفرد من إضافة إ ،عليه األفراد

 .ومؤسساته المختلفة ،خالل المجتمع
يتأثر ميل الفرد لإلنحراف بالفرص الموضوعية  -

)سامية التي يتيحها النسق االجتماعى 
 .(1983الساعاتى،

 اإلنحرافى: والسلوك Reissثانيا : نظرية "ريس" 
)الجريمة( هذه النظرية أن السلوك اإلنحرافىترى 

يمكن أن تنشأ نتيجة لفشل الضوابط الشخصية 
االجتماعية في جعل السلوك أوالفعل االجتماعى 

والقواعد القانونية للنسق  ،متماثال  مع المعايير
ومن مصادر الضبط االجتماعى التي  ،االجتماعي

وتحول دون انتشار  ،تقى المجتمع من اإلنحراف
 ،السلوكيات اإلجرامية ضوابط المجتمع المحلى
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ومناطق  ،والضوابط النظامية التي تتضمن الجيرة
باإلضافة إلى المدرسة التي تعد أبرز  ،اإلقامة

وال  ،االجتماعى من حيث التأثيرمصادر الضبط 
يمكن إغفال دور األسرة أولى مؤسسات التنشئة 

 ،ل بالضبط االجتماعىوالقائم األو  ،االجتماعية
غير  ،والسلوكى لألفراد كونها الجماعة األولية

 Frazier , 1976).الرسمية في تشكيل شخصية الفرد
" عدة حاالت يمكن أن Reissوقد أوضح " ،(  - :

 ا  تصبح في إطارها الضوابط غير الفّعالة مصدر 
 ومنها: ،لإلنحراف

ة لدى والقواعد االجتماعي ،غياب المعايير السلوكية -
 (.المدرسة، ،الجماعات المرجعية الهامة )األسرة

إنهيار الضوابط االجتماعية التي كانت راسخة في  -
 .مراحل سابقة

طبيعة معايير مع  ،عندما ال يستطيع الفرد التكيف -
 .الضبط االجتماعى المتعارف عليها مجتمعيا  

التناقض فيما بين القواعد االجتماعية لدى  -
مما يؤدى  ،المرجعية السابق اإلشارة لهاالجماعات 

إلى خلق حالة من التخبط االجتماعى أو 
والجريمة  ،إحدى أسباب اإلنحراف وهي ،الالمعيارية

 .(105-101 :2004مصلح الصالح، (.بالمجتمع
 ، Hirschثالثا : نظرية الضبط االجتماعى "لهيرشي" 

 و"دوركايم":
" من خالل نظرية الضبط  Hirschحيث يوضح "

االجتماعى العوامل التي تحفز على اإلنحراف 
وهو ما يمكن تلخيصه في  ،والجريمة ،السلوكى

خاصة القائمة  ،ضعف مؤسسات التنشئة االجتماعية
مما ينتج  ،والسلوكى لألفراد ،بالضبط االجتماعى

 ،والخروج عليها ،عنه عدم احترام القوانين االجتماعية
ام بها كآلية أساسية لضبط األفراد وعدم اإللتز 

وفى هذا اإلطار تؤكد هذه  .وسلوكيا   ،اجتماعيا  
النظرية على أن اإللتزام بالمدرسة يمنع السلوك 

وفقا  وما تشير إليه العناصر التي تنطوى  ،الجانح
 ومنها: ،عليها تلك النظرية

يتعلم أفراد المجتمع السلوك النظامى عن طريق  -
وبشكل أكثر فاعلية من  ،االجتماعىالتفاعل 

مما  ،والخطأ في الحياة االجتماعية ،التعرض للتجربة
تخلقه مؤسسات  الذييبرهن مدى أهمية التفاعل 

 ،وخاصة األسرة ،اعيةالضبط والتنشئة االجتم
 والمدرسة.

ويمارس السلوك  ،الفرد الذى يرتكب الجريمة -
القيات أخ ولكن لديه ،اإلنحرافى ال تنقصه األخالق

حيث ال  ،كون الفرد ال يولد بالفطرة مجرم ،مختلفة
ومن  ،وغير السوى  ،يعرف شيء عن السلوك السوى 

 .كتسب وليس بالفطرة، فالسلوك اإلنحرافى يُ ثم
ألن الناس ال يؤذون من  ،يتم ضبط الجريمة جزئيا   -

 يحبونهم، وال يخاطرون في فقدان سمعتهم، ومكانتهم.
وكذلك ال يخرقونه  ،األفراد دائما  بالقانون  ال يلتزم -

 .دائما  
 ،أو االبتعاد عنها ،يميل الناس إلى الجريمة -

صائص الملتزمين بالقانون ومن خ ،لتزام بالقانون واال
 ما يلى:
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فيما يتعلق بطبيعة الروابط والعالقات االجتماعية  -
مما يحول دون  ،وفّعالة ،مع األخرين نجدها قوية

ومن أقوى هذه الروابط  ،واإلنحراف ،ريمةارتكاب الج
إضافة إلى من بيدهم  ،ما يتكون في إطار األسرة

 ،والموظفين ،السلطة داخل المدرسة كالمدرسين
 .والعالقات الشخصية األخرى 

وتشير إلى اإلستثمارات  وااللتزامات: ،التعهدات -
خرين االجتماعية التي يقوم بها الفرد تجاه اآل

واإلستثمارات  ،والوظيفة ،التعليم ،اءواألبن ،كالزوجة
وكلما كانت تلك  ،واستثمارات الملكية ،المالية

اإلستثمارات مهمة للفرد، كانت فرصة ارتكاب 
 .الجريمة أقل

 ،والحفاظ عليها ،ومدى تمسكه بها ،معتقدات الفرد -
من أهم العوامل التي تحول دون ارتكاب تعتبر 
 (. Hirsch , 1969واالنحراف. ) ،الجريمة

 دوركايم فيإميل  ومن ناحية أخرى يوضح   
ال األفراد عندما نظريتة عن الضبط االجتماعى أن 

عندما ال أو  ،يحترمون السلطة األخالقية للمجتمع
يستطيع المجتمع فرض سلطته األخالقية على 

هجون سلوكا  اجتماعيا  غير تفإنهم ين ،سلوكيات أفراده
مما  ،الشخصيةالحهم ومص ،سويا  وفق شهواتهم

واإلنحراف ويهيئ الفرصة إلنتشار  ،يؤدى إلى العنف
دوركايم أن األسرة تعد بمثابة أقوى  ويرى  .الجريمة

وتربطهم  ،اآلليات التي تدعم تنشئة األفراد
وتحفز لديهم السلوكيات األخالقية  ،بمجتمعاتهم

من خالل ما  اإليجابية التي تتفق وضوابط المجتمع

أي أن ، وتربية اجتماعية تجاههم ،تمارسه من رقابة
األسرة من خالل نظرية دوركايم المؤسسة التي 

وضوابط أخالقية من شأنها بناء  ،تكسب الفرد قواعد
 (. 101: 2004مصلح الصالح،المجتمع )

نستنتج من التحليالت النظرية السابقة أن    
النظريات الثالثة يمكن اإلفادة من مقوالتها في تفسير 

والتي تتمثل في دور مؤسسات  ،اسةمشكلة الدر 
التنشئة االجتماعية، وبخاصة مؤسستي األسرة 
والمدرسة في الوقاية من الجريمة، حيث يمكن إعتبار 
األسرة والمدرسة نسقين فرعيين داخل البنية 
االجتماعية بصورة عامة، فاألسرة تمثل نسقا  

فرعيا  داخل البنية االجتماعية تتحدد أهم  إجتماعيا  
وظائفها في التنشئة االجتماعية وتربية األبناء على 
القيم االجتماعية اإليجابية التي تمثل حصنا  لهم 
يحول دون وقوعهم في السلوك االجرامي بأنماطه 
وأشكاله المختلفة. ومن جانب آخر، فالمدرسة كذلك 

التربوي، والذي ُيعد هو تمثل نسقا  فرعيا  داخل النظام 
اآلخر من أهم النظم االجتماعية التي تؤدي عددا  من 
الوظائف يتمثل أهمها في التربية والتعليم، حيث أن 
من أهم وظائفها نقل الموروثات الثقافية وتعليمها 
للجيال، وذلك لالستفادة منها في حياتهم اليومية، كما 

نفتاح على أنها في الوقت ذاته ُتمكن السباب من اال
نمو  الثقافات األخرى واإلفادة من تلك الثقافات في
 شخصياتهم ومستوى وعيهم االجتماعي والثقافي.

ومن ثم، فإن قيام هاتين المؤسستين بوظائفهما في 
عملية التنشئة االجتماعية والتربوية، يؤدي إلى 
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تماسك المجتمع واستقراره وتوازنه، أما إذا حدث ما 
في، وذلك من خالل تراجع هاتين يسمي بالخلل الوظي

المؤسستين عن تحقيق وظائفهما بالشكل الذي ينبغي 
أن يكون، يحدث توتر وإضطراب وخلل على مستوى 
النظم االجتماعية األخرى، والمجتمع بصورة عامة، 
ومن ثم تنتشر الالمعيارية على حد تعبير دوركايم، 
ويحدث تفكك وفوضى في المجتمع، ومن ثم تنتشر 

يمة والسلوك االنحرافي في ظل هذ الظروف. الجر 
وهذا يعني أن هاتين المؤسستين إلى جانب مؤسسات 
أخرى كالمؤسسات الدينية واالعالمية والتثقيفية لهما 
دور كبير في الحفاظ على أمن المجتمع وسالمته 

 واستقراره.
  اإلجراءات المنهجية للدراسة:ثامنا : 

التحليلية ت الوصفية عد الدراسة الحالية من الدراسات  
ودور مؤسسات أهمية  التعرف علىالتي تحاول 

والمدرسة( في الوقاية  ،)األسرةالتنشئة االجتماعية 
 35-18من وجهة نظر الشباب ) ،من الجريمة

خالل وهو ما يمكن توضيحه واستنباطه من  ،سنه(
الشباب بدولة اإلمارات العربية المتحدة  مدى وعى

، وأهمية هذا الدور ،جمان( بطبيعةع ،، الشارقة)دبي
 االستبيان أداة صحيفةمما يستوجب اإلعتماد على 

التي يمكن في إطارها ومن خالل  البياناتلجمع 
  .حقيق الهدف من الدراسةتتحليلها و  ،هاءاستقرا

هذا مع ضرورة اإليفاء بالصدق والثبات، ويقصد 
بالصدق أن يقيس أسلوب القياس فعال  ما يفترض أن 

ويتم هذا بتحديد فئات التحليل بدقة وتعريفها  ،يقيسه

تعريفا  واضحا ، وعرض صحيفة االستبيان على 
مجموعة من الخبراء والمتخصصين للتأكد من أنها 
تقيس ما وضعت لقياسه، لذلك فقد تم عرض 
موضوع الدراسة واألهداف والتساؤالت وأداة الدراسة 

حيتها ، للتأكد من صال)*(على عدد من المحكمين
لقياس مختلف أبعاد مشكلة الدراسة، أما الثبات 

عملية التحليل لنتائج فيوضح أنه يمكن أن نكرر 
الدراسة المبدئية لعدد معين من مفردات عينة 

مفردة ممثلة لعينة الدراسة  40قدرت ب  ،الدراسة
نتائج ثابتة فى كل مرة،  وقد تم الوصول إلى ،الكلية

ها على فترات زمنية تحليل المادة نفسكما قد تم 
وقد كانت النتائج متفقة فى كل مرة مع  ،متباعدة

النتائج فى المرات السابقة لها، ولم تتغير نتائج 
مما يعنى أن  ،التحليل بنسبة كبيرة من تحليل ألخر

  األداة دقيقة وال تحتاج إلى تعديالت.
شباب ممثلة للعلى عينة عمدية  كما تم التطبيق

 ،)دبي إمارةتتضمن  ،(وإناثا  )ذكورا   اإلماراتى
بـ  اإلجمالى حجم العينة ويقدر ،(عجمان ،الشارقة

وفقا   35-18مفردة ممن هم في الفئة العمرية  339
 .بالدراسة الراهنةللتعريف اإلجرائى لمفهوم الشباب 

  من أهمها: وقد تم اختيار العينة وفقا  لعدة مبررات
 هلما لهذاعتمدت الدراسة على عينة من الشباب  -

 ،الفئة من أهمية جوهرية في العملية التنموية للمجتمع
إلى أن الشباب هم حيث تشير األدبيات المختلفة 

سواعد المجتمع ووسيلته األساسية لتحقيق التطور 
 .واإلستقرار
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تم اختيار دولة اإلمارات العربية المتحدة كمجتمع  -
وذلك كونها من المجتمعات العربية التي  ،للدراسة

ؤسسات التنشئة االجتماعية بمتولى اهتماما  خاصا  
وتوفير العديد من آليات الدعم  ،األسرةوخاصة 

إضافة إلى  ،والنفسى ،واالقتصادي ،االجتماعى
 ،طبيعة الدور الذى تحاول من خالله الدولة تطوير

 ،والنهوض بالوضع التربوى  ،وتجويد العملية التعليمية
في إطار ما تفرضه من خطط  واألخالقى

لنشر الوعى  ،ومبادرات ،وإستراتيجيات تعليمية
وخاصة من الناحية التربوية  ،بأهمية دور المدرسة

وتقويم دور المدرسة في توجهها نحو  ،األخالقيةو 
 .وتحقيق أهدافه التنموية ،المجتمع

 الشارقة، مجتمع الدراسة الراهنة )دبى، يحتوي  -
مارات من حيث معدل الكثافة عجمان( على أكبر اإل

 السكانية.
وقد إعتمدت الدراسة على أداة االستبيان، حيث 

على تضمنت عددا  من المحاور الرئيسية جاءت 
 النحو اآلتي: الخصائص االجتماعية والديموجرافية

لعينة الدراسة، دور األسرة في الوقاية من الجريمة، 
دور المدرسة في الوقاية من الجريمة، دور 
األخصائي االجتماعي واألخصائي النفسي في 
الوقاية من الجريمة، وأخيرا  المعوقات التي تحول 
دون تفعيل دور كل من األسرة والمدرسة في الوقاية 

 من الجريمة.

لوبين لتحليل بيانات الدراسة عتماد على أسكما تم اإل
الميدانية هما: األسلوب الكمي، وذلك من خالل 
الجداول التكرارية البسيطة، واألسلوب الكيفي من 

؛ خالل تحليل البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة
الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية  ذلك باستخدامو 
(SPSS) حصاء التحليلى إلساليب اأ باستخدام

يس المتغيرات يالتى شملت مقاو  راسة الميدانيةللد
مقايس االهمية النسبية، مقياس الترتيب حسب  وهي

دار المتعدد/ حمقياس المتوسط الراجح )االنألهمية، و ا
التباين( مع التركيز على تحليل بيانات متغير النوع 

 س. يفى كل المقاي
 الدراسة الميدانية: -تاسعا : 

 لعينة الديموجرافية واالجتماعية الخصائص أوأل :
 :الدراسة

 توزيع العينة وفقا  لمتغير النوع: -1
إن معرفة الخصائص النوعية لعينة الدراسة ال شك 
في أنه يمكن أن يفسر مدى االختالف أو االتفاق 
في وجهات نظرهم فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة. وقد 
كشفت بيانات الدراسة الميدانية أن عينة الدراسة 

بلغ موزعة بين الذكور واالناث على النحو اآلتي: 
بنسبة بلغت  مفردة 146إجمالي عدد الذكور 

مفردة  193%، بينما بلغ إجمالي الباناث 43.1
% من إجمالي العينة، وهذا يشير 56,9بنسبة بلغت 

إلى زيادة عدد اإلناث على عدد الذكور. والبيانات 
:  الواردة بالجدول اآلتي توضح ذلك
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 يوضح (1جدول رقم )

 للنوع  حسب العينةأفراد توزيع 

 % ك النوع

 43,1 146 ذكور

 56,9 193 إناث

 %100 339 المجموع

 

 توزيع أفراد العينة وفقا  لمتغير العمر والنوع: -2
تكشف بيانات الدراسة الميدانية أن أعلى نسبة لتوزيع 
افراد العينة تبعا  لمتغير الفئة العمرية والنوع بين 

 27 – 19الفئة العمرية ) الشباب من الجنسين هى
% بينما بلغت 56.5سنة(، حيث بلغت نسبة اإلناث 

 - 28%. تليها الفئة العمرية )51.4نسبة الذكور 

سنة( حيث بلغت نسبة الذكور لهذه الفئة  35
لفئة بالنسبة لما أ%، 28نسبة اإلناث %  و 36.30

أقل نسبة، سنة( فقد مثلت  18العمرية )أقل من 
نسبة االناث %  و 4.1لذكور بلغت نسبة احيث 

ويمكن الكشف عن ذلك من البيانات  %.1.6
 الموضحة بالجدول اآلتي:

 (:2جدول رقم )

 توزيع افراد العينة تبعاً لمتغير الفئة العمرية

 النوع
 الفئة العمرية

 ذكر أنثى

 التكرار 6 3
 سنة 18أقل من 

 النسبة المئوية % 4.10 1.60

 التكرار 75 109
 سنة 27 - 19بين 

 النسبة المئوية % 51.40 56.50

 التكرار 53 54
 سنة 35 - 28بين 

 النسبة المئوية % 36.30 28.00

 التكرار 12 27
 سنة 35أكثر من 

 النسبة المئوية % 8.20 14.00

 المجموع  التكرار 146 193

 

 توزيع أفراد العينة وفقا  لمتغير المستوى التعليمي: -3
ال شك في أن معرفة المستويات التعليمية لعينتي 
الدراسة الذكور واالناث، ومعرفة مدى التباين والتنوع 
في تلك المستويات، يمكن أن يعكس تأثيرات واضحة 
على مستوى الوعي االجتماعي والمعرفي والثقافي 

للمبحوثين، وهو األمر الذي ينعكس على آرائهم 
يرات الدراسة، ويمكن ووجهات نظرهم فيما يتعلق بمتغ

الكشف عن مدى التباين والتنوع في المستويات 
التعليمية للمبحوثين والمبحوثات من البيانات 

 الموضحة بالجدول اآلتي:
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 يوضح (3جدول رقم )

 توزيع افراد العينة تبعاً لمتغير المستوى التعليمى

 اإلجمالي
 النوع

 المستوى التعليمي
 أنثى ذكر

 التكرار 150 67 217
 جامعي

 النسبة المئوية % 77.70 19.76 64.01

 التكرار 25 57 82
 ثانوي

 النسبة المئوية % 13.00 16.81 24.18

 التكرار 18 8 26
 جامعي فما فوق

 النسبة المئوية % 9.30 2.39 7.66

 التكرار 0 14 14
 إعدادي

 النسبة المئوية % 0,00 4.12 4.12

  التكرار 193 146 339
 اإلجمالي 

 النسبة المئوية % 100 100 100  

 

تكشف البيانات الموضحة بالجدول السابق والتي 
العينة تبعا  لمتغير المستوى  أفراد توزيعب تتعلق

فراد العينة تبعا  أالتعليمى أن أعلى نسبة لتوزيع 
 % بمستوى 64.1لمتغير المستوى التعليمى هى 

 ،من حيث توزيع النسب وفقا  للنوعالتعليم الجامعى. و 
ث لهذا المستوى التعليمى ناإلفقد بلغت نسبة ا

حيث  ،لذكورعن نسبة اهي أعلي نسبة % و 77.7
لمستوى بالنسبة لما أ%.  19.7بلغت نسبة الذكور 

% من  24.18د بلغت النسبة فق ،الثانوى  يالتعليم
 % أعلي 16.81الذك ور. ونسبة فراد العينةأمجموع 

لمستوى التعليم أما بالنسبة %. 13نسبة اإلناث من 
من مجموع  %7,66فقد بلغت النسبة  ،فوق الجامعى

ونسبة اإلناث   % 2.39فراد العينة. ونسبة الذكور أ
 ،نسبة كانت لمستوى التعليم اإلعدادي وأدني9,30%

فراد العينة. أمن مجموع % 4,12فقد بلغت النسبة 

جد لمستوى التعليم بينما لم تو  %4.12ونسبة الذكور 
 ناث.إلا في فئة اإلعدادي نسبة

 توزيع أفراد العينة وفقا  لمتغير مكان االقامة: -4
توزيع ب تكشف بيانات الدراسة الميدانية فيما يتعلق

مة أن أعلى نسبة افراد العينة تبعا  لمتغير مكان اإلقا
لتوزيع أفراد العينة تبعا  لمتغير مكان االقامة هى 

%، و 65.78 التى بلغتو  إمارة دبينسبة قاطنى 
% 77.7ناث بلغت ن حيث النوع فإن نسبة اإلم

فراد أل%.  تليها نسبة ا50نسبة الذكور  أعلي من
نسبة جاءت %، و  22.12 وهي إمارة الشارقةقاطنى 
ما أ%. 10.4ناث إلأعلي من نسبة ا 37.7 الذكور

أفراد من  أدني نسبة فهي نسبة قاطنى إمارة عجمان
نسبة الذكور هى %، و 12.09العينة، حيث بلغت 

 %.11.9اإلناث فقد بلغت  أما نسبة %. 12.3
 ويتضح ذلك من البيانات الواردة بالجدول اآلتي:
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 ( يوضح4جدول رقم )

 قامةإلفراد العينة تبعاً لمتغير مكان اأتوزيع 

 اإلجمالي
 النوع

 مكان اإلقامة
 أنثى ذكر

 التكرار 73 150 223
 دبي

 النسبة المئوية % 50.00 77.70 65.78

 التكرار 55 20 75
 الشارقة

 النسبة المئوية % 37.70 10.40 22.12

 التكرار 18 23 41
 عجمان

 النسبة المئوية % 12.30 11.90 12.09

  التكرار 146 193 339
 اإلجمالي

 النسبة المئوية % 100 100 100  

 توزيع أفراد العينة وفقا  لمتغير الدخل الشهري: -5
يعتبر الدخل من المؤشرات المهمة التي تعكس    

المستوى االقتصادي لعينة الدراسة، والذي يكون له 
أكبر األثر في تحديد الظروف المعيشية وأنماط 
الحياة والمعيشة. وتعكس بيانات الدراسة الميدانية 
عن تنوع وتفاوت مستويات الدخول الشهرية بالنسبة 

ناث بصورة عامة، ة من الذكور واإللعينتي الدراس
حيث كشفت بيانات الدراسة الميدانية المتعلقة بتوزيع 
العينة حسب مستويات الدخول أن أعلى نسبة لتوزيع 
أفراد العينة تبعا  لمتغير دخل األسرة فى الشهر قد 

% من مجموع أفراد العينة والتى 46.9النسبة بلغت 
(، أما نسبة 20,000بلغ مستوى دخلها )أكثر من 

أعلي من نسبة  % وهي65.8الذكور فقد بلغت 
 %. 21.9اإلناث والتي بلغت 

أقل من  -15,000أما عن مستوى دخل األسرة )
% 18.58النسبة ( فى الشهر، فقد بلغت 20,000

من مجموع أفراد العينة، حيث بلغت نسبة الذكور 
%  22.00% بينما بلغت نسبة اإلناث 15.50

دخل  لنسبة لمستوى وباأعلي من نسبة الذكور.  وهي
( فى الشهر، 15,000أ قل من - 10,000األسرة )

%من مجموع أفراد العينة،  20.35فقد بلغت نسبة 
من % وهي أقل 10.90حيث بلغت نسبة الذكور 

%. وأما فيما يتعلق بمستوى  32.90اإلناث  نسبة
( فى الشهر، فقد 000,10دخل األسرة )أقل من 

فراد العينة، من مجموع أ% 14.15بلغت النسبة 
 % 7.80وهي أدني نسبة، حيث بلغت نسبة الذكور 

 وهي أقل من نسبة اإلناث التي 
. ويمكن توضيح ذلك من البيانات %   22.60بلغت

 الميدانية اآلتية:
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 (يوضح5جدول رقم )

 ألسرة لشهري لدخل االتوزيع افراد العينة تبعاً لمتغير 

 اإلجمالي
 النوع

 دخل األسرة فى الشهر/درهم
 أنثى ذكر

  أقل من 10,000 التكرار 33 15 48

  النسبة المئوية % 22.60 7.80 14.15

 التكرار 48 21 69
 15,000أ قل من - 10,000

 النسبة المئوية % 32.90 10.90 20.35

 التكرار 33 30 63
 20,000أقل من  -15,000

 النسبة المئوية % 22.00 15.50 18.58

 التكرار 32 127 159
 20,000أكثر من 

 النسبة المئوية % 21.90 65.80 46.90

  التكرار 146 193 339
 اإلجمالي

 النسبة المئوية % 100 100 100  

 

توزيع أفراد العينة وفقا  لمتغير المستوى التعليمي  -6
 لألب:

تكشف البيانات المتعلقة بتوزيع أفراد العينة تبعا  
لمتغير المستوى التعليمى لألب أن أعلى نسبة لتوزيع 
أفراد العينة تبعا  لمتغير المستوى التعليمى لألب هى 

% بمستوى التعليم الجامعى. ومن حيث 58.40
توزيع النسب وفقا  للنوع، فقد بلغت نسبة اإلناث لهذا 

%، بينما بلغت نسبة 43.20التعليمى المستوى 
%. أما بالنسبة لمستوى التعليم  69.90الذكور 

% من مجموع  14.74الثانوى، فقد بلغت النسبة 
%، ونسبة  10.40أفراد العينة. وبلغت نسبة الذكور

%. وبالنسبة لمستوى التعليم 20.50اإلناث 
مجموع  من %10.32بلغت النسبة  اإلعدادى، فقد

 % ونسبة5.20ة. وقد بلغت نسبة الذكور أفراد العين
التعليم فوق  يتصل بمستوى وفيما  %.17.20اإلناث 

% من مجموع  8.28بلغت النسبة  الجامعى، فقد
%  7.30أفراد العينة. وقد بلغت نسبة الذكور 

%. أما فيما يتعلق بمستوى  9.60ونسبة اإلناث 
% من 8.25التعليم االبتدائى، فقد بلغت النسبة 

% 7.30 أفراد العينة. وقد بلغت نسبة الذكور مجموع
ويتضح ذلك من البيانات  %.9.60ونسبة اإلناث 

 المبينة بالجدول اآلتي:
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 يوضح( 6جدول رقم )

 فراد العينة تبعاً لمتغير المستوى التعليمى لألبأتوزيع 

 اإلجمالي
 النوع

 المستوى التعليمي
 أنثى ذكر

 التكرار 63 135 198
 جامعي

 النسبة المئوية % 43.20% 69.90% 58.40%

 التكرار 30 20 50
 ثانوي

 النسبة المئوية % 20.50% 10.40% 14.74%

 التكرار 25 10 35
 إعدادي

 النسبة المئوية % 17.20% 5.20% 10.32%

 التكرار 14 14 28
 جامعي فما فوق

 النسبة المئوية % 9.60% 7.30% 8.28%

 التكرار 14 14 28
 ابتدائي

 النسبة المئوية % 9.60% 7.30% 8.25%

  التكرار 193 146 339
 اإلجمالي 

 النسبة المئوية % 100% 100% 100%  

توزيع أفراد العينة وفقا  لمتغير المستوى التعليمي  -7
 لألم:

المستوى التعليمي لآلباء ينعكس مما ال شك فيه أن 
على المستوى الثقافي والمعرفي لألبناء، وذلك حيث 
يختلف أسلوب تنشئة األبناء الذين يعيشون في ظل 
أسرة تضم آباء متعلمين ومثقفين عن أسلوب التنشئة 
الذي يتم في أسرة تضم آباء غير متعلمين وغير 

تماعي والثقافي لألسرة مثقفين، ومن ثم فالمناخ االج
يعكس تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على مستوى 
الوعي االجتماعي والثقافي لألبناء. ولقد كشفت 
بيانات الدراسة الميدانية الخاصة بالمستويات 
التعليمية ألمهات المبحوثين والمبحوثات أن أعلى 
نسبة لتوزيع أفراد العينة تبعا  لمتغير المستوى 

% بمستوى التعليم 54.86م هى التعليمى لأل
 الجامعى. 

ومن حيث توزيع النسب وفقا  للنوع فقد بلغت نسبة 
%، بينما 37.70اإلناث لهذا المستوى التعليمى 

أما بالنسبة لمستوى  %. 67.90بلغت نسبة الذكور 
% من 15.92التعليم الثانوي، فقد بلغت النسبة 

% 9.80 مجموع أفراد العينة. وبلغت نسبة الذكور
%. وبالنسبة لمستوى التعليم 24.00ونسبة اإلناث 

من  % 7.66فوق الجامعي، فقد بلغت النسبة 
 8.30مجموع أفراد العينة. وقد بلغت نسبة الذكور 

فيما يتعلق بمستوى . و % 6.80% ونسبة اإلناث 
من % 12.09التعليم اإلعدادي، فقد بلغت النسبة 

% 5.70كور مجموع أفراد العينة. وقد بلغت نسبة الذ
. أمابالنسبة لمستوى التعليم 20.50%ونسبة اإلناث 

% من مجموع 9.43االبتدائي، فقد بلغت النسبة 
% ونسبة اإلناث 8.30 أفراد العينة. ونسبة الذكور

11.00 .% 
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وتشير البيانات السابقة إلى تنوع المستويات التعليمية 
سواء بالنسبة ألمهات الذكور أو اإلناث، وهو ما 

أن يكون هناك تأثيرات على آراء أفراد العينة يعني 

ووجهات نظرهم في متغيرات الدراسة. ويتضح ذلك 
 من البيانات الواردة بالجدول اآلتي:

 

 يوضح (7جدول رقم )

 فراد العينة تبعاً لمتغير المستوى التعليمى لألمأتوزيع 

 اإلجمالي
 النوع

 التعليميالمستوى 
 أنثى ذكر

 التكرار 55 131 186
 جامعي

 النسبة المئوية % 37.70 67.90 54.86

 التكرار 35 19 54
 ثانوي

 النسبة المئوية % 24.00 9.80 15.92

 التكرار 30 11 41
 إعدادي

 النسبة المئوية % 20.50 5.70 12.09

 التكرار 16 16 32
 ابتدائي

 المئوية %النسبة  11.00 8.30 9.43

 جامعي فما فوق التكرار 10 16 26

  النسبة المئوية % 6.80 8.30 7.66

  التكرار 193 146 339
 اإلجمالي 

 النسبة المئوية % 100 100 100  

 

 :هداف وتساؤالت الدراسةألوفقا  النتائج  تحليل ثانيا :
االجتماعية في مؤسستي األسرة دور التنشئة  -أ

 والمدرسة في الوقاية من الجريمة:
االحصائية التي تعبر عن  تتكشف التحليال

عينة الدراسة فيما يتعلق باألهمية النسبية  إستجابات
والمتوسط المرجح لدور التنشئة االجتماعية في 
مؤسستي األسرة والمدرسة في الوقاية من الجريمة، 

 يلي: حيث جاءت نتائج التحليل كما
% توفير طرق وأساليب  96.30أن أعلي نسبة  -

لحل المشاكل التي تواجهه الشباب. بينما اإلجابة 

% من اإلناث  94.90 العبارة نسبةبالموافقة على 
 للذكور. % 96.60و
من مجموع أفراد العينة قد أجابوا  %91,15أن  -

بالموافقة على أهمية ترسيخ المعتقدات والممارسات 
السلوكية والعالقات المنظمة للشباب. بينما جاءت 

من  %84,90 العبارة نسبةاإلجابة بالموافقة على 
 من الذكور. %84,90 اإلناث ونسبة

من  %83,90 إجابة نسبةكما أن أدني نسبة  -
همية نقل مجموع أفراد العينة بالموافقة على أ 

خر. بينما آلاالجتماعية من جيل الموروثات الثقافية و 
 من %96,40 العبارة نسبةجابة بالموافقة على اإل
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من الذكور. وتشارك في  %71,90ونسبة ناث إلا
من  %83,90 التي بلغت نسبتها جابةاإل هذه المرتبة

أهمية الترابط فراد العينة بالموافقة على أمجموع 
التكامل مع مؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى. و 

 %91,70نسبة بالموافقة على العبارة  اإلجابة بينما
جاء و  من الذكور. %76,10نسبة من االناث و 

وتكشف  .4.3بما يعادل  المتوسط المرجع عاليا  
 لبيانات الموضحة بالجدول اآلتي ذلك.ا

 ( يوضح8جدول رقم )

 دور التنشئة االجتماعيةالمتوسط المرجح لالنسبية وهمية األ

 المدرسة في الوقاية من الجريمةألسرة وفي مؤسستي ا 

 
 الترتيب

 اإلجمالي
 )%(النسبة المئوية للموافقة  )%(

  
 العبارات

 ذكور إناث

2 91.15 84.90 84.90 
 ترسيخ المعتقدات والممارسات السلوكية و العالقات المنظمة للشباب

3 83.90 96.40 71.90 
 نقل الموروثات الثقافية و االجتماعية من جيل ألخر

1 96.30 94.90 96.60 
 توفير طرق و أساليب لحل المشاكل التي تواجهه الشباب

3 83.90 91.70 76.10 
 الترابط و التكامل مع مؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى

 المتوسط المرجح 4.3

 

 دور األسرة في الوقاية من الجريمة: -ب   
تكشف التحليالت االحصائية التي تعبر عن 

عينة الدراسة فيما يتعلق بدور  استجابات المبحوثين
األسرة في الوقاية من الجريمة عن مجموعة من 

 النتائج نجملها فيما يأتي:
% من مجموع  100أن أعلي نسبة كانت نسبة  -
جابوا بالموافقة على أن استقرار أفراد العينة قد أ

وقد نخراط الشباب فى الجريمة. إاألسرة قد يقلل من 
متساوية  بالموافقة على العبارة جاءت نسبة اإلجابة

لكل  % 100  بين الذكور واإلناث، وقد بلغت 
 .منهما

فراد أمن مجموع  % 96.7اإلجابة  بلغت نسبة -
العينة بالموافقة على أن إلمام الوالدين بأسس التربية 

وقد بعاد الشباب عن الجريمة. إالـسليمة يسهم فى 
 % 98.4رة العباجابة بالموافقة على اإل بلغت نسبة

 .للذكور % 94.6نسبة لإلناث و  بالنسبة
قد  فراد العينةأمجموع  % من 92.91أما نسبة  -

بالموافقة على أن مراقبة األهل لسلوكيات  أجابوا
األبناء اليومية ُيعد أمرا  هـاما  لتقليل فرصة ارتكابهم 

جابة بالموافقة جاءت اإلجرامي. بينما إلللسلوك ا
نسبة إلناث و اجانب من  % 96.8 العبارة نسبةعلى 
 الذكور.جانب من  % 87.6
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من مجموع افراد  % 92.03نسبة  وقد أجابت -
لتزام األسرة بالقيم الدينية إالعينة بالموافقة على أن 

 حيث جاءت اإلجابةيعزز السلوك القويم لألبناء. 
جانب من  % 97.9 العبارة نسبةبالموافقة على 

 الذكور.نب جامن  % 84.2نسبة االناث و 
فراد أمجموع  من % 91.4 تهنسبما  وأجابت -

يمثل  العينة بالموافقة على أن إرشاد وتوعية األبناء
على الرغم من وجود للحـد من الجريمة.  ا  وقـائي إجراء  

بعض الفروق بين نسبة إستجابات الذكور ونسبة 
، الموافقة على العبارةاإلناث على متغير  استجابات

 ،ناثإلا من جانب % 96.4نسبة حيث بلغت ال
 الذكور.جانب من  % 84.3و
فراد العينة أمن مجموع  % 91.1نسبة  وأجابت -

متابعة األسرة تحصيل أبنائها في أن بالموافقة على 
المدرسة يعتبر عاماَل مهمَا في الرقابة وضبط 

بلغت نسبة بينما و هي تعتبر أدني نسبة. ، و سلوكهم
قبل من  % 91.1االستجابات بالموافقة على العبارة 

 من % 83.5 ، بلغت نسبة االستجاباتناثإلا
 الذكور. جانب

كما أوضحت النتائج أيصا  أن النسبة االجمالية  -
 إلستجابات المبحوثين أفراد العينة قد بلغت

االستجابات فيما يتعلق مجموع  % من89.96
قة على أن أساليب التنشئة بالمواف بالمتغير الخاص

غير رتكاب الجريمة. إاألسرية الديموقراطية تقلل من 
أن ثمة إختالفات بين نسب أستجابات المبحوثين 
الذكور ونسب استجابات المبحوثات اإلناث، حيث 

 جانب من % 96.4 الموافقة على العبارة بلغت نسبة
من  % 81.5 االستجابات بلغت نسبة، و ناثإلا

  الذكور.جانب 
وهو ما يشير إلى أن ثمة إختالفات بين الذكور 
واإلناث في وجهات نظرهم وآرائهم حول ما إذا كانت 
أساليب التنشئة األسرية التي تعتمد على إتاحة 
الحرية لألفراد األسرة للحوار والمناقشة، تقلل من 

، وقد جاءت تلك الفروق معدالت إرتكاب الجرائم
 لصالح فئة اإلناث.

ن جانب آخر، أوضحت البيانات والتحليالت مو  -
 ة ألفراد العينة الذين أكدوا علىأن النسبة االجمالي

الموافقة على أن إلتزام األسرة بالقيم االجتماعية 
السائدة يقلل من فرص إرتكاب األبناء للجريمة، قد 

االستجابات، وعلى من مجموع  % 89.37 بلغت
بين وجهات الرغم من ذلك، فثمة فروق واختالفات 

بينما ف نظر الذكور واإلناث حول هذه المتغير،
من  % 97.9 بارةالموافقة على العجاءت نسبة 

 ، بلغت نسبة الموافقة على هذه العبارةناثإلاجانب 
ومن ثم، فالفروق الذكور. جانب الذكور من  % 87

جاءت هنا أيضا  لصالح فئة اإلناث على حساب فئة 
هن أكثر قدرة على  الذكور، مما يعني أن اإلناث

 تقدير المواقف وتقييمها من الذكور.
كما بين النتائج أيضا  أن النسبة االجمالية  -

الستجابات المبحوثين الذكور واإلناث على المتغير 
بالموافقة على أن إشراك األبناء في القرارات المتعلق 

إلتزامهم بالمعايير األسرية يزيـد من ثقتهم بأنفسهم و 
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% من مجموع 88,7قد بلغت  االجتماعية،
وبالرغم من ذلك، نجد فروق واختالفات  االستجابات.

واضحة بين نسب استجابات اإلناث ونسب 
بلغت بينما ف استجابات الذكور على هذا المتغير،

جانب من  % 96.9العبارة الموافقة على نسبة 
إلناث، بلغت نسبة استجابات الذكور على العبارة ا

 .% 78.0ذاتها 
وهو األمر الذي يؤكد أيضا  على أن اإلناث أكثر 
إدراكا  ووعيا  بأهمية وضرورة إشراك األبناء في 
القرارات األسرية، وأن هذا اإلجراء ُيزيد من ثقتهم 
بأنفسهم ويمنحهم القدرة على االلتزام بالمعايير والقيم 
االجتماعية االيجابية، ومن ثم وقايتهم من الوقوع في 

 كال المختلفة للسلوك االنحرافي.الجريمة واألش
بعد ذلك النسبة االجمالية الستجابات تأتي و  -

فراد العينة بالموافقة على أمن %  87.8 المبحوثين
أن عدم التعرض ألنماط التنشئة القاسية يدعم 
الشباب علـى االبتعاد عن بعض السلوكيات غير 

وثمة اختالفات وتباينات في نسب المقبولة اجتماعيا . 
ستجابات كل من اإلناث والذكور حول هذا المتغير، ا
من  % 95.4الموافقة على العبارة بلغت نسبة بينما ف

إلناث، بلغت نسبة االستجابات على المتغير اجانب 
 الذكور.جانب من  % 77.4ذاته 

فراد أمن مجموع  %86.72 تهنسبما  أجابت -
العينة بالموافقة على أن سؤال األسرة المتكرر عن 

بناء يشعرهم بالمراقبة ويشجعهم على ألأصدقاء ا
بلغت نسبة بينما فلتزام بمعايير السلوك القويم. إلا

من  % 94.3 االستجابات بالموافقة على العبارة
 76.8 االستجابات عن نسبةإلناث، لم تزد اجانب 

 الذكور.جانب من  %
 % 85.83نسبة قد أوضحت النتائج أيضا  أن و  -

بالموافقة على أن  قد أجابوا لعينةفراد اأمن مجموع 
تواصل الوالدين مع المدرسة لمعرفة سلوك األبناء 

وثمة فروق يمثل إجـراء  يقى الشباب من الجريمة. 
بين استجابات اإلناث والذكور على هذا المتغير، 

 بالموافقة على العبارةبلغت نسبة االستجابات بينما ف
إلناث، لم تتجاوز نسبة اجانب من  % 98

جانب من  % 69.8االستجابات على المتغير ذاته 
 الذكور.

وأخيرا  تشير نتائج الدراسة إلى أن النسبة االجمالية  -
 من % 77.27الستجابات عينة الدراسة قد بلغت 

بالموافقة على أن  الذين أجابوا فراد العينةأمجموع 
م عدم وجود مشاكل أسرية يشجع الشباب على عد

وعلى الرغم من ذلك، فقد االختالط برفاق السوء. 
بلغت بينما جاءت النسب متباينة من حيث النوع، ف

 بالموافقة على العبارةالخاصة  نسبة االستجابات
إلناث، لم تتجاوز نسبة اجانب من  % 95.3

قد بلغ و  الذكور. جانب من % 65.8االستجابات 
المتوسط المرجح لدور االسرة في الوقاية من الجريمة 

وهو أقل متوسط من بقية كل األدوار التي  4.1
تسهم في الحد من الجريمة التي تناولتها الدراسة 

ويمكن الكشف عن ذلك من  بالتحليل في هذا الجزء.
 البيانات الموضحة بالجدول اآلتي:
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 يوضح (9جدول رقم )

 األسرة في الوقاية من الجريمة لدور والمتوسط المرجحاألهمية النسبية 

 
 الترتيب

 
 اإلجمالي

النسبة المئوية للموافقة 
)%( 

  
 العبارات

 ذكور إناث

 الجريمة استقرار األسرة قد يقلل من انخراط الشباب فى 100 100 100 1

 إلمام الوالدين بأسس التربية الـسليمة يسهم فى إبعاد الشباب عن الجريمة. 94.6 98.4 96.7 2

 عدم وجود مشاكل أسرية يشجع الشباب على عدم االختالط برفاق السوء. 65.8 95.3 77.27 13

10 87.8 95.4 77.4 
االبتعاد عن بعض السلوكيات عدم التعرض ألنماط التنشئة القاسية يدعم الشباب علـى 

 غير المقبولة اجتماعيا  

7 89.96 96.4 81.5 
 أساليب التنشئة األسرية الديموقراطية تقلل من ارتكاب الجريمة.

3 92.91 96.8 87.6 
مراقبة األهل لسلوكيات األبناء اليومية يُعد أمرا  هـاما  لتقليل فرصة ارتكابهم للسلوك 

 االجرامي.

12 85.83 98 69.8 
تواصل الوالدين مع المدرسة لمعرفة سلوك األبناء يمثل إجـراء  يقى الشباب من 

 الجريمة.

11 86.72 94.3 76.8 
سؤال األسرة المتكرر عن أصدقاء االبناء يشعرهم بالمراقبة ويشجعهم على االلتزام 

 بمعايير السلوك القويم.

 السائدة يقلل من فرصة األبناء في ارتكاب الجريمة.التزام األسرة بالقيم االجتماعية  87 97.9 89.37 8

 التزام األسرة بالقيم الدينية يعزز السلوك القويم لألبناء. 84.2 97.9 92.03 4

 إرشاد وتوعية األبناء إجراء وقـائي للحـد من الجريمة. 84.3 96.4 91.4 5

9 88.73 96.9 78 
ثقتهم بأنفسهم والتزامهم بالمعايير إشراك األبناء في القرارات األسرية يزيـد من 

 االجتماعية.

6 91.1 91.1 83.5 
متابعة األسرة تحصيل أبنائها في المدرسة يعتبر عامالَ مهماَ في الرقابة وضبط 

 سلوكهم.

 

 
4.1 

 
 

 المتوسط المرجح

 

 دور المدرسة في الحد من الجريمة: -ج
إذا كان األسرة هي المؤسسة األساسية التي تتولى 
تربية الطفل وتنشئته وبخاصة في مراحله األولى 
على القيم االجتماعية االيجابية، وإكسابه األنماط 
السلوكية التي تتفق مع القيم االجتماعية التي تتبناها، 
والتي تمثل مرجعية بالنسبة لها، فإن للمدرسة 

را  أساسيا  أيضا  في تعليم بوصفها مؤسسة تربوية دو 

الطفل وتربيته على القيم االيجابية وأنماط السلوك 
التي تتفق والقيم االجتماعية العامة والمتفق عليها من 
قبل المجتمع. ويمكننا توضيح ذلك من خالل تحليل 
آراء المبحوثين ذكورا  كانوا أم إناثا  في الدور الذي 

الوقوع في أنماط  تقوم به المدرسة لحماية الشباب من
الجريمة المختلفة، وذلك من البيانات الموضحة 

 بالجدول اآلتي:
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 ( يوضح10جدول رقم )

 دور المدرسة في الحد من السلوك االجراميل المتوسط المرجح األهمية النسبية و
 

 الترتيب
 

جمالاإل
 ي

النسبة المئوية 
 للموافقة )%(

 
 العبارات

 ذكور إناث

 توعية الطالب بقواعد السلوك والمواظبة يبعدهم عن الجريمة 100 99 99.4 1

وضع إدارة المدرسة خطة لمكافحة الجريمة و العنف وسط الطالب تسهم فى توعية الشباب و ابعادهم عن  100 99 99.4 1
 ارتكاب الجريمة.

 وضع خطة إلرشاد الطلبة عن المشكالت الطالبيـة المتوقعة تقلل من اشتراكهم فى احداث العنف و الجريمة. 91.1 97.9 75.21 5

 تنفيذ حمالت توعية لمكافحة الـسلوك السلبي للطالب تساعد في الوقاية من الجريمة. 94.5 98.9 97 2

 .المدرسة يحد من السلوك االجراميإشعار أولياء األمور بمخالفـات أبنـائهم فـي  78.7 97.4 88.37 7

 إشراك الطلبة في صنع القرارات المدرسية يقلل من حدوث الجريمة. 83.6 97.4 91.4 6

 االبتعاد عن أساليب العقاب البدني يقلل من ارتكاب الجريمة.. 84.3 97.4 91.16 10

نشاطها اليومي لموضوعات عن الوقاية من الجريمة من االدوار التي تلعبها  يعتبر بث اإلذاعـة المدرسية فى 89 96.4 93.38 7
 المدرسة في وقاية الشباب من اكتساب السلوك اإلجرامي.

حالة حضور الطالب متأخرا  عن موعد الدراسة يتم فورا  ابالغ ولى أمر الطالب و ذلك لضبط وقته و  فى 80.1 96.9 89.7 9
 تقليل فرص لقائه بأصدقاء السوء و بالتالى وقايته من التعرض للجريمة.

 ة.إعداد نشرات لتوعية الطالب بمخاطر السلوك اإلنحرافي في المدرسة يقلل من وقوع الجريم 88.3 97.4 93.49 5

 إشراك الطالب في األندية الصيفية يقضي علي فرص ارتكاب الجريمة. 84.2 97.4 91.6 9

عدم ممارسة المدرسة ألساليب العقاب و الجزاء ذات اإليذاء النفـسي كـالتوبيخ والسخرية و غيرها يقى  84.9 95.4 85.6 12
 الطالب من الميل للسلوك اإلجرامي.

تحفيز السلوك اإليجابي و التفوق الدراسي للطالب يرفع من مكانتهم و يشعرهم باألهمية و تقدير التشجيع و  90 97.4 85.3 3
 .الذات واالخرين و يبعدهم عن الجريمة

 إرشاد وتوعية الطالب المتأخرين دراسيا  يسهم فى شعورهم بالقبول اجتماعيا  و يقيهم من التعرض الجريمة. 91.1 96.9 94.3 9

إعداد المدرسة لخطط ارشادية و مراقبة سلوك من لديهم بوادر انحراف من الطالب يقيهم من ارتكاب  80.6 96.4 91.7 7
 الجريمة.

أشتراك الطلبة في النشاط المدرسي و الجمعيات الطالبية حسب ميول و رغبات كل منهم يقلل من الميل نحو  76 96.4 87.6 12
 الجريمة.

 وقت فراغ الطالب في أمور هامة أثناء الدوام الرسمي يبعدهم عن الجريمة.العمل على شغل  84.4 97.9 87.6 3

التنسيق والتعاون مع األجهزة األمنية المعنية إذا ما ظهرت سلوكيات خطيرة من قبـل بعـض الطالب يقلل  84.9 97.9 78.34 3
 من الجريمة.

تبني سياسات اإلرشاد الديني في المدارس للطلبة حول مخاطر السلوك االجرامي يمنع انخراط الطالب فى  84.9 97.9 92.3 4
 الجريمة

 .المساعدة من قبل المدرسة في تعميق العالقة بين الطالب واألسرة يقلل من الجريمة 84.9 96.4 91.3 9

 مجالس أولياء األمور بشكل دوري لمناقـشة أوضاع الطلبة يقلل من الجريمة. إنعقاد 90.4 95.9 93.5 8

 إبالغ السلطات األمنية عن السلوكيات االجرامية لبعض الطلبة يبعد الطالب عن الجريمة. 89 95.3 83.99 14

 تعميق العالقة بين الطلبة والمعلمين في المدرسة يبعدهم عن الجريمة. 79.4 96.4 89.08 10

 إرشاد وتوجيه الطلبة الذين يعانون من مـشاكل أسرية يقلل من الجريمة. 84.9 95.8 90.1 11

 إرشاد وتوجيه الطلبة الذين يعانون مـن مـشاكل نفسية يقضي علي الجريمة. 69.2 95.8 84.3 13

 يبعدهم عن الجريمة.المساعدة في حل مشكالت الطلبة الذين يعانون من بعض المشاكل المدرسية  78.1 97.4 79.9 7

5 93.2 97.4
1 

توافر اإلمكانات المادية والتجهيزات الضرورية في المدرسة من مالعب وصاالت ومكتبات وخالفه يقلل من  87.7
 الجريمة.

 
4.2 

 

 
 المتوسط المرجح
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تكشف البيانات والتحليالت االحصائية الموضحة في 
السابق عن مجموعة من النتائج نوضحها الجدول 

 فيما يأتي:
من % 99.4هي أعلي نسبة  تكشف البيانات أن -

جابوا بالموافقة على أن أفراد العينة الذين قد أمجموع 
توعية الطالب بقواعد السلوك والمواظبة ُيبعدهم عن 

بالموافقة جبن أناث الالتي إلالجريمة. وكانت نسبة ا
 من الذكور. % 100نسبة و  %  99

نسبة اإلجابة بالموافقة على  أتيفي نفس المرتبة ت -
 أن وضع إدارة المدرسة لخطة لمكافحة الجريمة

ط الطالب تسهم فى توعية الشباب وتنأى العنف وسو 
 99.4 بلغت نسبة الجريمة، وهيبهم عن ارتكاب 

 حيث كانتاستجابات أفراد العينة، من مجموع  %
ناث لإل % 99بنسبة  لعبارةجابة بالموافقة على اإلا
 للذكور. % 100نسبة و 
 مجموع من % 97.0 في الترتيب أنتليها  -

على  عينة الدراسة الذين أكدوا بموافقتهم استجابات
أن تنفيذ حمالت توعية لمكافحة الـسلوك السلبي 

بلغت بينما و للطالب تساعد في الوقاية من الجريمة. 
 % 98.9 العبارةبالموافقة على نسبة االستجابات 

إلناث، لم تتجاوز نسبة استجابات الذكور اجانب من 
، وهو األمر الذي يشير  78.7% على العبارة ذاتها

إلى تباين وجهات نظر الذكور واالناث فيما يتعلق 
بالمتغير الخاص بأن تنفذ المدرسة حمالت توعية 
لمكافحة السلوك السلبي للطالب، مما يساعدهم على 

لوقوع في الجريمة، وقد جاءت تلك الوقاية من ا
 الفروق لصالح فئة اإلناث.

فراد العينة أ% من مجموع  94.3ثم تأتي نسبة  -
بالموافقة على أن إرشاد وتوعية الطالب المتأخرين 

يقيهم من م فى شعورهم بالقبول اجتماعيا  و دراسيا  يسه
لجريمة، وقد جاءت نسب االستجابات لالتعرض 

 96.9بنسبة  واإلناث، فقد بلغت متقاربة بين الذكور
 للذكور  %   91.1لإلناث   و %
 الترتيب االستجابات التي بلغت نسبتهافي  يليها -

والتي تتعلق العينة استجابات من مجموع  % 93.5
بالموافقة على أن انعقاد مجالس أولياء األمور بشكل 

الجريمة، دوري لمناقـشة أوضاع الطلبة يقلل من 
العبارة بالموافقة على  نسبة االستجاباتبلغت  وبينما
إلناث، بلغت نسبة االستجابات اجانب من  95.9%
وهي نسبة متقاربة إلى  الذكور.جانب من  % 90.4

حد كبير، مما يشير إلى إتفاق عينتي الدراسة بالرغم 
 من الفروق النوعية على تأثير هذه المتغير.

بالموافقة على أن إعداد نشرات  أما فيما يتعلق -
في لتوعية الطالب بمخاطر السلوك االنحرافي 

المدرسة يقلل من وقوع الجريمة، فقد بلغت النسبة 
 %،93,49اإلجمالية الستجابات عينة الدراسة 

العبارة بالموافقة على بلغت نسبة االستجابات بينما و 
إلناث، بلغت نسبة االستجابات اجانب من  % 97.4
 لذكور.بالنسبة ل% 88.3المتغير ذاته على 

بالموافقة على أن بث اإلذاعـة  وفيما يتصل -
المدرسية فى نشاطها اليومي لموضوعات عن الوقاية 



 163                         في مجتمع االمارات الجريمة  دراسة تحليلية ميدانيةدور األسرة والمدرسة في الوقاية من 
 

دوار التي تلعبها المدرسة ألمن الجريمة يعتبر من ا
لشباب من اكتساب السلوك اإلجرامي، فإن في وقاية ا

الستجابات البيانات تشير إلى أن النسبة االجمالية 
% من مجموع 93,38عينة الدراسة قد بلغت 

االستجابات. وثمة بعض الفروق واالختالفات بين 
، حيث بلغت نسبة استجابات الموافقة على المتغير

 % 89 نسبةإلناث، و اجانب من  % 96.4 النسبة
 الذكور.جانب من 

من  % 93.2كما تشير البيانات أيضا  إلى أن  -
فراد العينة أجابوا بالموافقة على أن توافر أمجموع 

اإلمكانات المادية والتجهيزات الضرورية في المدرسة 
من مالعب وصاالت ومكتبات وخالفه يقلل من 

بالموافقة  حين بلغت نسبة اإلستجابات الجريمة، وفي
إلناث، بلغت اجانب من  % 97.41 على العبارة

 .الذكورجانب من  % 87.7نسبة االستجابات 
مجموع  من % 92.3أوضحت البيانات أيضا  أن  -

 متغير الموافقة التي تؤكد على فراد العينةاستجابات أ
على أن تبني سياسات اإلرشاد الديني في المدارس 

جرامي يمنع انخراط إلللطلبة حول مخاطر السلوك ا
 جاءت االستجاباتبينما و الطالب فى الجريمة. 

جانب من  % 97.9 العبارة بنسبةبالموافقة على 
 االستجابات بالموافقة على العبارة نسبةإلناث، بلغت ا

 الذكور.جانب من  % 84.9
 % 91.7نسبة  كما تشير البيانات كذلك إلى أن -

أن أجابوا بالموافقة على قد فراد العينة أمجموع  من
مراقبة سلوك من و المدرسة لخطط ارشادية  إعداد

يقيهم من ارتكاب نحراف من الطالب إلديهم بوادر 
وثمة فروق واختالفات بين وجهات نظر  .الجريمة

اإلناث والذكور فيما يتعلق بدرجة الموافقة على هذا 
بالموافقة  بلغت نسبة االستجاباتبينما المتغير، ف

إلناث، لم تتجاوز اقبل من  % 96.4العبارة على 
 الذكور.جانب من  % 80.6نسبة ال
من % 91.6سبة نوتوضح البيانات أيضا  أن  -

الموافقة قد أكدوا على فراد العينة استجابات أمجموع 
أن إشراك الطالب في العبارة التي تتعلق بعلى 

فرص ارتكاب الجريمة.  علىاألندية الصيفية يقضي 
العبارة بالموافقة على  بلغت نسبة االستجاباتبينما و 

 % 84.2نسبة إلناث، بلغت الاجانب من  % 97.4
 الذكور.جانب من 

فراد العينة أجابوا أمن مجموع  % 91.4نسبة أن  -
بالموافقة على أن إشراك الطلبة في صنع القرارات 

بلغت نسبة  بينماو  .المدرسية يقلل من حدوث الجريمة
من  % 97.4العبارة بالموافقة على  االستجابات

جانب من  %83.6 إلناث، بلغت النسبةاجانب 
 الذكور.

االجمالية الستجابات  نسبةال إلى أنتشير البيانات  -
 فيما يتعلق % 91.3 عينتي الدراسة قد بلغت

بالموافقة على أن المساعدة من قبل المدرسة في 
 .تعميق العالقة بين الطالب واألسرة يقلل من الجريمة

وثمة إختالفات بين ىراء الذكور واإلناث في درجة 
ت بلغبينما الموافقة على تأثير ذلك المتغير، ف

من % 96.4العبارة بالموافقة على  االستجابات
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إلناث، بلغت النسبة بالموافقة على المتغير اجانب 
 الذكور.جانب من  84.9%ذاته 

كما كشفت التحليالت أيضا  والتي تعبر عن  -
استجابات عينة الدراسة أن النسبة االجمالية 

 التي أكد المبحوثين من خاللها على لالستجابات
أن االبتعاد عن ب على المتغير الذي يتعلقموافقتهم 

، قد رتكاب الجريمةإأساليب العقاب البدني يقلل من 
بلغت نسبة بينما و  .%91,16بلغت هذه النسبة 

من  % 97.4العبارة بالموافقة على  االستجابات
إلناث، تشير البيانات إلى أن نسبة اجانب 

من  %84.3االستجابات على المتغير ذاته قد بلغت 
 الذكور.انب ج
أوضحت التحليالت االحصائية التي تعكس  -

استجابات المبحوثين عينتي الدراسة أن النسبة 
من  % 89.7 ستجابات والتي بلغتإلاالجمالية ل

بالموافقة على أنه فى قد أكدوا فراد العينة أمجموع 
حالة حضور الطالب متأخرا  عن موعد الدراسة يتم 

وذلك لضبط وقته  إبالغ ولى أمر الطالب،فورا  
بالتالي وقايته وتقليل فرص لقائه بأصدقاء السوء، و 

 من التعرض للجريمة. 
ثمة فروق تشير البيانات كذلك إلى أن و     

واختالفات بين آراء اإلناث والذكور في درجة 
الموافقة بلغت نسبة بينما ذاته، ف رالموافقة على المتغي

إلناث، لم تتجاوز اجانب من  % 96.9 العبارة على
وتحول دون  الذكور.جانب من  % 80.1   النسبة 

 وقد وقوع الطالب في الجريمة والسلوك االنحرافي.

جاءت الفروق لصالح اإلناث، وهو ما يعني أن 
اإلناث أكثر وعيا  بأهمية دور أولياء أمور الطالب 
في ضبط سلوكيات أبنائهم، وأن متابعتهم لحالة 

ُيعد أمرا  مهما ، حيث يمثل ذلك  ناء في المدرسةاألب
 االهتمام من جانب كل من المدرسة واألسرة حصنا  

أوضحت البيانات الميدانية أن النسبة االجمالية  -
من مجموع  % 89.08 الستجابات المبحوثين بلغت

بالموافقة على أن تعميق العالقة  قد أكدوافراد العينة أ
هم عن بين الطلبة والمعلمين في المدرسة يبعد

بالموافقة على  بلغت االستجابات ينمابالجريمة، و 
إلناث، لم تزد اجانب من  % 96.4 العبارة نسبة

 الذكور.جانب من  %79.4نسبة ال
االجمالية لإلستجابات والتي  نسبةال كما أوضحت -

الذين العينة  إستجاباتمن مجموع  % 88.37 بلغت
أجابوا بالموافقة على أن إشعار أولياء األمور 

حد من السلوك بمخالفـات أبنـائهم فـي المدرسة يُ 
العبارة جابة بالموافقة على اإل جاءت بينماف .اإلجرامي

 78.7نسبة ، و ناثإلاجانب من  % 97.4 نسبة
 الذكور.جانب من %
االجمالية  نسبةال كما أوضحت البيانات أيضا  أن -

إستجابات من مجموع   % 87.6 بلغتلإلستجابات 
تراك الطلبة شإأجابوا بالموافقة على أن   الذين العينة

في النشاط المدرسى والجمعيات الطالبية حسب 
رغبات كل منهم يقلل من الميل نحو الجريمة. ميول و 

 العبارة نسبة بالموافقة على  بلغت االستجاباتبينما و 
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من % 76.0نسبة إلناث و ا جانب من % 96.4
 الذكورجانب 

االجمالية نسبة ال كما أوضحت البيانات أيضا  أن -
الذين  فراد العينةأمن مجموع  % 87.6قد بلغت 

العمل على شغل وقت فراغ  أجابوا بالموافقة على أن
الطالب في أمور هامة أثناء الدوام الرسمي يبعدهم 

بالموافقة  استجابات اإلناث بلغت بينمافعن الجريمة. 
 84.4نسبة ، بلغت ال%97.9 العبارة نسبةعلى 

 الذكور.جانب من %
االجمالية  نسبةال من جانب آخر بلغتو  -

قد فراد العينة أمن مجموع  % 85.6 لالستجابات
ممارسة المدرسة أجابوا بالموافقة على أن عدم 

الجزاء ذات اإليذاء النفـسي ألساليب العقاب و 
ب من الميل غيرها يقى الطالو   كـالتوبيخ والسخرية

كما تشير البيانات أيضا  إلى أن للسلوك اإلجرامي. 
ثمة فروقا  واختالفات بين استجابات اإلناث 
واستجابات الذكور فيما يتعلق بدرجة الموافقة على 

بلغت نسبة االستجابات بينما تأثير المتغير ذاته، ف
، بلغت ناثإلا جانب من %  95.4على العبارة  

من % 84.9 المتغير ذاته نسبة االستجابات على
 الذكورجانب 

من  % 85.3نسبة  تؤكد البيانات كذلك على أنو  -
قد أجابوا بالموافقة على أن فراد العينة أمجموع 

لدراسي التفوق اتشجيع وتحفيز السلوك اإليجابي و 
للطالب يرفع من مكانتهم ويشعرهم باألهمية وتقدير 

بينما و  .يبعدهم عن الجريمةالذات وتقدير االخرين و 

 97.4 بالموافقة على العبارةبلغت نسبة االستجابات 
من  % 90.0نسبة ال بلغت ،ناثجانب اإلمن %

 الذكور.جانب 
من  % 84.3نسبة  كما أوضحت البيانات أن -

فراد العينة أجابوا بالموافقة على أن إرشاد أمجموع 
مـشاكل نفسية  وتوجيه الطلبة الذين يعانون مـن

كما تشير البيانات التفصيلية  يقضي علي الجريمة،
بالموافقة إستجابات اإلناث  بلغت نسبةبينما  إلى أنه

استجابات الذكور  نسبة بلغت % 95.8 على العبارة
من مجموع  % 69.2 على ذات المتغير

 االستجابات.
 االجمالية لالستجابات نسبةوفي حين بلغت ال -

بالموافقة على أن إبالغ فيما يتعلق  % 83.99
 جرامية لبعضإلالسلطات األمنية عن السلوكيات ا

فثمة فروق  الطلبة يبعد الطالب عن الجريمة،
واختالفات بين عينتي الدراسة فيما يتعلق بالموافقة 

حيث بلغت نسبة  على تأثير المتغير ذاته،
جانب من  % 95.3 على العبارة االستجابات

جانب من  % 89نسبة االستجابات  إلناث، بلغتا
 الذكور.

 فيما يتعلق بباقي المتغيرات الموضحة بالجدولو 
الموافقة على أن المساعدة في حل والمتمثلة في 

كل مشكالت الطلبة الذين يعانون من بعض المشا
الموافقة على أن و  المدرسية يبعدهم عن الجريمة،

إذا ما  التنسيق والتعاون مع األجهزة األمنية المعنية
ظهرت سلوكيات خطيرة من قبـل بعـض الطالب يقلل 
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الموافقة على أن وضع خطة إلرشاد و من الجريمة. 
الطلبة عن المشكالت الطالبيـة المتوقعة تقلل من 

. فقد جاءت والجريمةراكهم فى احداث العنف اشت
النسب االجمالية الستجابات أفراد العينة على تلك 

نها تعكس في الوقت ذاته المتغيرات متباينة، كما أ
فروقا  واختالفات بين آراء الذكور واإلناث في درجة 
ومدى تأثير أي من تلك المتغيرات في إرتكاب 
الطالب للجريمة والسلوكيات اإلنحرافية، والبيانات 

 المبينة بالجدول تكشف عن ذلك بشكل واضح.
أهمية دور األخصائي االجتماعي واألخصائي  -د

 اية من الجريمة:النفسي في الوق
يعتبر دور األخصائي االجتماعي واألخصائي   

النفسي في المؤسسات التعليمية دورا  مهما ، وذلك 
لدراسة وفهم وتشخيص المشكالت المتنوعة التي قد 
يعاني منها الطالب في مختلف المراحل الدراسية، 
ومن ثم، فإن هذا الدور قد يمتد في بعض الحاالت 

الذين يعانون من مشكالت سواء  لدراسة أسر الطالب
أكانت مشكالت نفسية أم عائلية أم مشكالت تتعلق 

وغيرها من المشكالت  بالتحصيل الدراسي....
األخرى. لذلك فإن تحليل وجهات نظر عينتي 
الدراسة وآرائهم في الدور الذي يقوم به كل من 
األخصائي االجتماعي واألخصائي النفسي في وقاية 

وع في الجريمة يمثل أحد المحاور الطالب من الوق
المهمة في الدراسة، وذلك على إعتبار أن كل منهما 
يمثل ركنا  أساسيا  من أركان المؤسسة التربوية بصورة 
عامة. وفي هذا السياق، فإن تحليل البيانات الميدانية 

التي تعكس استجابات عينتي الدراسة تشير إلى 
 :مجموعة من النتائج نذكرها فيما يأتي

من  % 99.6نسبة أعلي  أوضحت التحليالت أن -
مج جابوا بالموافقة على أن دأفراد العينة قد أمجموع 

األخصائي خطة عمل األخصائي االجتماعي و 
يحقق هدف نفسي بخطة المدرسة يوحد الجهود و ال

النفسية التي الطالب من المشاكل االجتماعية و  وقاية
 جاءت االستجاباتبينما و  إرتكاب الجريمة.لى إتقود 

 جاءتلإلناث  % 99.5 العبارة نسبةبالموافقة على 
 للذكور. % 100نسبة ال
 النسبة اإلجمالية وفي المرتبة الثانية بلغت -

أكدوا الذين العينة  استجاباتمن مجموع % 97.34
داد األخصائي االجتماعي إع على أن بالموافقة

مراقبة لملفات وسجالت الطالب ومتابعة ورصد و 
لوكهم االجتماعي داخل المدرسة يقي الطالب من س

ابة بالموافقة على ججاءت اإلبينما و ارتكاب الجريمة. 
جانب من  % 99.5 بلغت نسبةب هذه العبارة

جانب من % 94.5إلناث، بلغت نسبة االستجابات ا
 الذكور.

من  % 93.2نسبة  أوضحت البيانات أيضا  أن -
تقديم  بالموافقة على أنقد أجابوا فراد العينة أمجموع 

النفسي االرشاد األخصائي النفسي للمشورة والتوجيه و 
ولياء األمور يرفع من الخاص بالطالب للمدرسين وأ

يوقيهم من النفسية للطالب، و الوعى بالصحة 
بلغت نسبة االستجابات بينما فنحراف والجريمة. إلا
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جانب من  % 96.4العبارة بالموافقة على هذه 
 الذكور.جانب من % 89.00نسبة ال غتإلناث، بلا

كما كشفت البيانات كذلك عن أن النسبة االجمالية  -
من مجموع  % 92.9الستجابات العينة والتي بلغت 

 أن دراسة على قد أكدوا على موافقتهم االستجابات
النفسي للمشكالت األخصائي االجتماعي و 

للطالب مثل حاالت  السلوكيةفسية و النو    االجتماعية
النشاط الزائد والهروب من المدرسة بطيء التعلم و 

يقلل من نسبة الفاقد التربوي ويقي الطالب من 
بالموافقة  بلغت نسبة االستجاباتبينما و الجريمة. 

نسبة من االناث و  %99,00على هذه العبارة  
 من الذكور. % 84.9

شراف إأن أما بالنسبة للمتغير الخاص ب -
ئي االجتماعي على نشاطات الطالب األخصا

 كتساب الطالب للعاداتإوربطها بالمجتمع يسهم في 
والتقاليد االجتماعية االيجابية، فإن النسبة االجمالية 
الستجابات عينة الدراسة الذين وافقوا على تأثير هذا 

% من مجموع االستجابات. 92,2المتغير قد بلغت 
ور واإلناث في وأن ثمة فروقا  واختالفات بين الذك

بينما ف وجهات نظرهم فيما يتعلق بتأثير هذا المتغير،
 العبارة بنسبةجابة بالموافقة على هذه جاءت اإل

نسبة ال بلغتناث إلاجانب عينة من  % 98.5
 الذكورجانب من  % 84.3

نسبة  من ناحية أخرى، تكشف البيانات أنو  -
قد أجابوا  فراد العينةاستجابات أمن مجموع % 90.9

شراف األخصائي االجتماعي على إ بالموافقة على أن
طالب يوقيهم من المساعدات االجتماعية المقدمة لل

يحميهم من الوقوع في الجريمة. الحاجة المادية، و 
بالموافقة على هذه  بلغت نسبة االستجاباتبينما ف

ناث، جاءت نسبة إلاجانب من  % 98.5العبارة 
 الذكور.جانب  من % 90.4االستجابات 

 % 90.8 االستجابات نسبة وأخيرا  بلغت أدني -
الذين أجابوا فراد العينة استجابات أمن مجموع 

تنفيذ األخصائي النفسي بالموافقة على أن تنظيم و 
ب الجماعي للطالإلرشاد النفسي الفردي و لجلسات ا

السلوك اإلجرامي. تسهم فى وقايتهم من الجريمة و 
بالموافقة على هذه  نسبة االستجاباتبلغت ينما وأنه ب

نسبة إلناث، بلغت الاجانب من  % 98.4العبارة 
جاءت في نفس و الذكور. جانب من  % 80.8

العينة أجابوا فراد أ( من مجموع %   90.8المرتبة )
إشراك الطلبة في برامج الوقاية من بالموافقة على أن 

ه جاب بالموافقة على هذأالجريمة يحد منها. بينما 
 من الذكور. % 83.6وناث إلمن ا% 96.3العبارة 

 هو معدل عالي.و  4.3المرجح المتوسط  وقد بلغ
 والبيانات الواردة بالجدول اآلتي توضح ذلك.
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 يوضح (11جدول )

 دور ل المتوسط المرجحالنسبية واألهمية 

 النفسي في الوقاية من الجريمةخصائي إلااألخصائي االجتماعي و
 

 الترتيب
 

 اإلجمالي
 ة المئوية للموافقة بالنس

)% ( 
 

 العبارات

 ذكر أنثى

دمج خطة عمل األخصائي االجتماعي و األخصائي النفسي بخطة المدرسة يوحد  100 99.5 99.6 1
تقود الى الجهود و يحقق هدف وقاية الطالب من المشاكل االجتماعية و النفسية التي 

 ارتكاب الجريمة.

اشراف األخصائي االجتماعي على نشاطات الطالب وربطها بالمجتمع يسهم في  84.3 98.5 92.2 4
 اكتساب الطالب للعادات والتقاليد االجتماعية االيجابية.

إعداد األخصائي االجتماعي لملفات و سجالت الطالب و متابعة و رصد و مراقبة  94.5 99.5 97.34 2
 سلوكهم االجتماعي داخل المدرسة يقي الطالب من ارتكاب الجريمة.

اشراف األخصائي االجتماعي على المساعدات االجتماعية المقدمة للطالب يوقيهم من  90.4 98.5 90.9 3
 الحاجة المادية و يحميهم من الوقوع في الجريمة.

للمشكالت االجتماعية و النفسية و السلوكية دراسة األخصائي االجتماعي و النفسي  84.9 99 92.9 1
للطالب مثل حاالت بطيء التعلم و النشاط الزائد والهروب من المدرسة يقلل من نسبة 

 الفاقد التربوي ويقي الطالب من الجريمة.

تقديم األخصائي النفسي للمشورة و التوجيه و االرشاد النفسي الخاص بالطالب  89 96.4 93.2 5
اولياء األمور يرفع من الوعى بالصحة النفسية للطالب و يوقيهم من للمدرسين و 

 االنحراف و الجريمة.

تنظيم و تنفيذ األخصائي النفسي لجلسات االرشاد النفسي الفردي و الجماعي للطالب  80.8 98.4 90.8 4
 تسهم فى وقايتهم من الجريمة و السلوك اإلجرامي.

 برامج الوقاية من الجريمة يحد منها.إشراك الطلبة في  83.6 96.3 90.8 6

 المتوسط الراجح  4.3

 

المعوقات التي تحول دون تفعيل دور كل من  -هـ 
 األسرة والمدرسة في الوقاية من الجريمة:

إذا كانت التحليالت السابقة قد أكدت على أن ثمة 
أدوارا  مهمة ينبغي أن تقوم بها كل من األسرة 
كمؤسسة اجتماعية والمدرسة كمؤسسة تربوية، تلك 
األدوار التي من شأنها وقاية الطالب من الوقوع في 

الجريمة والسلوك اإلنحرافي بأشكاله المختلفة، فال 
غوقات التي قد شك في أن ثمة مجموعة من الم

كما يجب  المؤسستين بأدوارهنتحول دون قيام تلك 
. ويمكننا الكشف عن تلك المعوقات من أن تكون 

 خالل البيانات الموضحة بالجدول اآلتي:
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  يوضح (12جدول )

 لمعوقات التي تحول دونالمتوسط المرجح لالنسبية واألهمية 

 المدرسة في الوقاية من الجريمةتفعيل دور كل من األسرة و

  

النسبة المئوية للمرافقة 
)%(   

 العبارات ذكر أنثى اإلجمالي الترتيب

1 96.1 97.9 100 
عدم وجود ضوابط للبرامج التي تبث عبر القنوات الفضائية يحد من تفعيل دور 

 .عمليات التنشئة االجتماعية

 .التربية المتردية تحول دون تفعيل دور عمليات التنشئة االجتماعية 94.5 97.9 96.4 2

3 94 96.9 90 
عدم تعويد الشباب على الحالل و الحرام يحد من تفعيل دور عمليات التنشئة 

 .االجتماعية

 .التفكك األسري يحد من تفعيل دور عمليات التنشئة االجتماعية 82.2 96.9 90.5 4

4.3 
 المتوسط الراجح

 

 

تكشف البيانات الموضحة بالجدول السابق والتي 
لمعوقات المتوسط المرجح لالنسبية و األهمية ب تتعلق

المدرسة ول دون تفعيل دور كل من األسرة و التي تح
عن مجموعة من المعوقات في الوقاية من الجريمة 

خطورتها جاء ترتيبها وفقا  لدرجة أهميتها ومستوى 
 : على النحو اآلتي

عدم وجود ضوابط للبرامج التي تبث  إحتل متغير -
عمليات  لقنوات الفضائية يحد من تفعيل دورعبر ا

استجابات مجموع  %96.1التنشئة االجتماعية 
%  97.9اإلناث استجابات نسبة  العينة، وبلغت

 %.100الذكور تمثل  استجابات نسبةبلغت بينما 
أن التربية المرتبة الثانية متغير بينما جاء في  -

ل دور عمليات التنشئة المتردية تحول دون تفعي
االجتماعية، وقد بلغت النسبة االجمالية الستجابات 

% من 96,4المبحوثين بالموافقة على هذا المتغير 
 بلغت نسبة اإلجابةبينما و  مجموع االستجابات.
جانب من  % 97.9العبارة بالموافقة على هذه 

من  % 94.5 االستجابات نسبة ، بلغتناثإلا
 الذكور.جانب 

وفي المرتبة الثالثة، بلغت النسبة االجمالية  -
جابوا أ الذين %94.00الستجابات المبحوثين 

بالموافقة على أن عدم وجود ضوابط للبرامج التي 
تبث عبر القنوات الفضائية يحد من تفعيل دور 

البيانات وتشير   .عمليات التنشئة االجتماعية
التفصيلية الموضحة بالجدول إلى تقارب نسبة 
استجابات كل من الذكور واإلناث حول تأثير هذا 

اإلناث ستجابات نسبة إبلغت بينما المتغير، ف
بلغت نسبة  ،% 96.9 بالموافقة على العبارة

 الذكور. جانب من  % 90 االستجابات
بالموافقة على أن التفكك  جاء المتغير الخاصو  -

شئة األسري يحد من تفعيل دور عمليات التن
االجتماعية، والذي بلغتالنسبة االجمالية الستجابات 

% من مجموع 90,5المبحوثين على هذا المتغير 
وتشير البيانات التفصيلية أن هناك  االستجابات.
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اختالف بين نسبة استجابات اإلناث ونسبة 
ذا استجابات الذكور حول مدى ودرجة أهمية وتأثير ه

العبارة الموافقة على هذه حيث بلغت نسبة  المتغير،
من  % 82.2نسبة ، و ناثإلاجانب من  % 96.9

 4.3يعادل المتوسط المرجح و  الذكور.جانب 
 نتائج الدراسة:عاشرا : 

 إلى مجموعة من النتائج نذكر منها: الدراسةتوصلت 
على المستوى النظري تمثل البنائية الوظيفية -1

مناسبا  لفهم وتحليل دور المؤسسات  مدخال  نظريا  
المجتمعية التي تتولى عملية التنشئة االجتماعية، 
وبخاصة مؤسستي األسرة والمدرسة، وذلك بوصفهما 
أكثر المؤسسات ارتباطا  باألبناء وبخاصة في مراحل 

)الطفولة المبكرة ومرحلة المراهقة(،  العمر األولى
ل ما يتعلق وهي المراحل التي يكتسب من خاللهما ك

بالعادات والتقاليد والقيم االجتماعية وأنماط السلوك، 
والتي تسهم بدرجة أساسية في بناء شخصيته 
االجتماعية. وهاتين المؤسستين تمثالن أنساقا  فرعية 

قوالت ىوفقا  للماألكبر )داخل النسق المجتمعي 
وتؤدي كل مؤسسة منهن وظائف محددة الوظيفية(، 

مع األنساق االجتماعية األخرى تتكامل من خاللها 
المنوطة بعملية التنشئة االجتماعية كالمؤسسات 
اإلعالمية والمؤسسات الدينية والتثقيفية.... وغيرها 
من المؤسسات المجتمعية األخرى ذات العالقة 
بعملية التنشئة االجتماعية. ومن ثم، فإن تراجع دور 
ووظيفة هاتين المؤسستين في عملية التنشئة 

 )وفقا  جتماعية لألبناء يترتب عليه خلال  وظيفيا  اال

يؤثر بالتالي ( للمقولة الوظيفية " الخلل الوظيفي"
على وظائف األنساق االجتماعية الفرعية األخرى، 
وبالتالي يؤثر على توازن المجتمع واستقراره بصورة 

 عامة.
دور األخصائي االجتماعي واألخصائي النفسي  -2

عمل كليهما في الخطة المدرسية ويوحد  ودمج خطة
الجهود لتحقيق أهداف حماية الطالب من المشاكل 
االجتماعية والنفسية التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة 

بنسبة بين الطلبة، يظهر نسبة عالية من األهمية 
٪ 99.5٪(، مع تباين طفيف في نوع )99.6)

٪ لإلناث(. إن تنظيم وتنفيذ جلسات 100 -للذكور 
اإلرشاد النفسي باستخدام األساليب الفردية والجماعية 
التي تساهم في الحماية من الجريمة والسلوك 
اإلجرامي تظهر أقل نسبة من األهمية و هي 

٪( مع اختالف كبير في نوع الجنس 90.8)
٪ اناث( ،جاءت في نفس 80.8 -٪ 98.4)ذكور

الرتبة األقل نسبة من األهمية إشراك الطالب في 
منع الجريمة، مع التباين الكبير في نوع النوع برامج 

٪(. ومع ذلك كان 83.6ذكور &  -٪اناث 96.3)
 مرتفع. 4.3المتوسط المرجح 

أهمية دور التنشئة االجتماعية عن طريق توفير  -3
الطرق والطرق لحل المشاكل التي يواجهها الشباب 

٪(، من أي قياسات 96.30هو أعلى نسبة مئوية )
هذا المجال. مع التباين بين أخرى تقع تحت 

٪ ذكور(. وتأتي 94.90 -اناث  96.60الجنسين )
أهمية نقل التراث الثقافي واالجتماعي من جيل إلى 
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جيل وااللتزام بالتكامل مع مؤسسات التنشئة 
االجتماعية األخرى عند أدنى مستوى من األهمية 

٪( مع االختالفات بين الجنسين 83.90التي تمثل )
٪(. وقد كان 76.10اناث  -٪91.70)ذكور 

 .4.3المتوسط المرجح مرتفع 
العقبات التى تحول دون فاعلية دور األسرة  -4

والمدرسة في منع الجريمة سببها ضعف التعليم الذى 
يعيق تفعيل دور عمليات التنشئة االجتماعية وقد 

٪. مع بعض التباين بين 96.4األهمية بلغت نسبة 
٪ اناث( من 94.5 -٪  97.9الجنسين )ذكور 

٪( 90.5الذكور. أدنى نسبة من األهمية هي )
لقياس تفكك األسرة يقلل من تفعيل دور عمليات 
التنشئة االجتماعية. مع التباين الكبير في نوع 

والمتوسط ٪( 82.2اناث  -٪  96.9الجنس )ذكور 
 .4.3مرتفع  المرجح

المجال الثالث للدراسة يوضح دور المدرسة في  -5
سلوك اإلجرامي. وقد تم التأكد من ذلك الحد من ال

باثنين من نتائج القياس المتساوية لهذا المجال من 
٪ بتثقيف الطلبة 99.4حيث النسبة المئوية لألهمية 

حول قواعد السلوك والمواظبة على الحضور وأهمية 
دور خطة اإلدارة المدرسية في دمج القياسات 

همة في لمكافحة الجريمة والعنف بين الطالب للمسا
رفع مستوى الوعي لدى الشباب واستبعادهم من 
ارتكاب الجريمة وهو ما يمثل مع تباين طفيف في 

٪ إناثا(. وأدنى 99 -٪ ذكر 100نوع الجنس )
٪ 75.21قياس للنسبة المئوية من حيث األهمية هو 

خطة لتوجيه الطالب حول  أن وضعمما يفسر 
 مشاكل الطالب المتوقعة يقلل من مشاركتهم في

العنف والجريمة. مع اختالف طفيف بين الجنسين، 
المرجح لدور المدرسة في مكافحة  وبلغ المتوسط

 .4.2الجريمة هو 
دور استقرار األسرة للحد من مشاركة الشباب في  -6

٪( من االهمية. دون أي 100الجريمة بلغ نسبة )
تباين في نوع الجنس. وانخفاض القياس هو 

ى األسرة تشجع ٪ لعدم وجود مشاكل ف77.27
لى عدم الخلط مع اصدقاء السوء. الشباب ع

األسرة في منع الجريمة هو  المتوسط المرجح لدورو 
 هو أدني متوسط مرجح.و  4.1

 التوصيات
ثمة مجموعة من التوصيات والمقترحات التي يمكن 
من خاللها تفعيل دور كل من األسرة والمدرسة في 

 يأتي:الوقاية من الجريمة نجملها فيما 
االهتمام بتوعية اآلباء واألمهات وتوجيههم  -1

وتزويدهم بمعلومات كافية عن األساليب المثلى 
 لتربية األبناء في جميع المراحل العمرية.

العمل على تعميق دور األسرة من خالل التركيز  -2
على دورها في عملية التنشئة االجتماعية، وذلك من 

سات المجتمعية خالل التنسيق والتعاون مع المؤس
األخرى، بهدف بناء جيل من األبناء قادر على 
تحمل المسؤولية، ومتمسكا  بالقيم االجتماعية والدينية 
التي تسهم في الحد من الجريمة وأنماط االنحراف 
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المختلفة، وهو األمر الذي يسهم في الحفاظ على 
 استقرار المجتمع.

شئة ضرورة تزايد االهتمام بدور المدرسة في تن -3
األطفال والشباب وفق طبيعة المتغيرات االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية المعاصرة، وتلبية احتياجاتهم 
وتنمية قدراتهم المعرفية وتوعيتهم بالمخاطر 
والتأثيرات السلبية للجرية على كل من الفرد واألسرة 

 والمجتمع بصورة عامة.
 االهتما بفئات الشباب العاطلين عن العمل، -4

والعمل على توفير فرص عمل لهم تتناسب مع 
قدراتهم، ومن ثم تحويل هذه الطاقات والقوى البشرية 
 من مستهلكة وعالة على المجتمع إلى طاقات منتجة

 المستدامة لمجتمعاتهم. تسهم في تحقيق التنمية
ضرورة أن يكون لوسائل االعالم المختلفة  -5

التقليدية والرقمية دور فاعل ومؤثر في وقاية الشباب 
من الوقوع في دائرة الجريمة واالنحراف، وذلك من 
خالل تقديم برامج وأعمال فنية تبين اآلثار السلبية 
المترتبة على الجريمة والسلوك االنحرافي على الفرد 

 عام. واألسرة والمجتمع بشكل
توفير المناهج والمقررات الدراسية التي تؤكد  -6

على القيم االجتماعية اإليجابية، والتي من شأنها 
تعميق شعور الشباب باالنتماء والوالء للمجتمع، ومن 
ثم تحول بينهم وبين الوقوع في الجريمة واالنحراف 

 بأنماطه المختلفة.
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Abstract.  the main objective of the study is to identify the role that socialization institutions (family and 

school) play in protecting young people in the United Arab Emirates from crime, by conducting a field 

study on a sample of young people in the UAE community, as well as analyzing relevant scientific 

literature and sources related to the study. To achieve this goal, a questionnaire was designed to collect 

primary data from a consistent and convenient sample of 339 young people between the ages of 18-35 

years (male and female). They were randomly selected from three emirates: Dubai, Sharjah, and Ajman. 

Besides, statistical packages for social sciences (SPSS) were used. To analyze the data collected through 

the questionnaire, statistical analytical methods were used such as the measure of the importance order, 

importance ratio and weighted average importance (multiple regression - variance) with a focus on the 

gender variable in each scale. The study reached a number of results, including: 

- The importance of the role of the social worker and the psychologist, and the incorporation of the action 

plan of both in the school plan, and unified efforts to achieve the goals of protecting students from the 

social and psychological problems that lead to committing crimes. 

- Organizing and implementing psychological counseling sessions by using individual and group methods 

that contribute to the protection from crime and criminal behavior. 

- The importance of the role of socialization by providing ways to solve problems faced by young people 

is the highest percentage of any other measurements that fall under this field which comes along with 

gender disparity. 

-The importance of transmitting cultural and social heritage from one generation to the next and the 

commitment to integrate with other socialization institutions are at the lowest level of importance. In 

addition, the obstacles that prevent the effectiveness of the role of the family and the school in preventing 

crime are the weak education that hinders the activation of the role of upbringing. 

Key words : Family , Crime , School , crime prevention , socialization , socialization institutions .    

 


