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العوامل االجتماعية والنفسية المرتبطة بظاهرة اإلنف الت األخالقى  
لي طلبه وطلبات المرحلة  دراسه ميدانية ع -ةقلمرحلة المراه

 الثانوية
                 [7] 

 مروة نادى سيد قاسم -(1)أحمد فخرى هانى -(1)مصطفى إبراهيم عوض
 جامعة عين شمس ،معهد الدراسات والبحوث البيئية( 2

 

 المستخلص
نتاج العديد من  تعتبر ظاهرة االنفالت االخالقي للمراهقين بالمرحلة التعليم الثانوي

وتهدف الدراسة إلى تحديد  ،المتغيرات االجتماعية المؤثرات االجتماعية والنفسية والفيزيقية من
ف على أهم أدت الي ظاهرة االنفالت االخالقي والتعر التى  لنفسيةأهم المتغيرات االجتماعية وا

مظاهر االنفالت االخالقى فى مرحلة المراهقة وعلى العوامل البيئية التى ساعدت على انتشار 
االنفالت االخالقى، وكذلك التعرف على العوامل االجتماعية التى أدت الى انتشار االنفالت 

لعوامل التعرف على ا االقارب، االصدقاء، التنشئة االسرية،)  االخالقى فى مرحلة المراهقة
. الت االخالقى فى مراحلة المراهقةوالتى ساعدت فى انتشار االنف( آليات العولمة( ) الخارجية

على الفروق التعرف مع . دت الى انتشار االنفالت االخالقىوعلى العوامل االقتصادية التى أ
 تتكونث حي. مرحلة المراهقة تجاه ظاهرة االنفالت االخالقيواإلناث فى  ،النوعية بين الذكور
 موزعة، المدارس الثانوية منطقة عين شمس التعليميةمفردة من عينة ( 304)عينة الدراسة من 

حسب الوزن النسبي من طالب المدارس الثانوية لمنطقة إناث ( 254)ذكور ،( 150: )تىآلكا
طالب من  ةلمجموع ،وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعى بالعينة .الدراسة
ماهى  ةلمعرف (تجاهمقياس اال) ةستخدمت الباحثاوفى جمع البيانات .  ة الثانويةالمرحل

على تحليل المضمون  ةثم اعتمدت الباحث .أهم العوامل المؤثرة علي الظاهرة اتجاهاتهم نحو 
وجد فروق بين ال تنه أ، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها لمقياس االنفالت االخالقي،

تفسير ظاهرة االنفالت االخالقي، باالضافة الي العديد من النتائج منها ث فى واإلنا رالذكو 
ويوجد ، انتشار الجرائم المسحتدثة، تراجع دور االسرة، أساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة

تصميم  عالقة ذات تأثير سلبي لالعالم واالنفالت االخالقي، وتوصي الدراسة بالعمل علي
تساعدهم على كيفية السيطرة على الغضب ونوبات العنف مع لكي آلباء تدريبية لالبرامج ال

غير العنيفة حتى تقلص احتماالت اعتدائهم على أبنائهم  التنشئة السليمةبيان أهم أساليب 
عداد برامج رعاية نفسية قائمة على و . جسديًا أو لفظيًا أو نفسيا شغل أوقات الفراغ لتفريغ ا 

المظاهر تتيح لهم فرصة التعبير عن مشاعرهم للتخلص من  طاقاتهم بطريقة سليمة، كما
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ع طالب يتمتعون بمهارات اجتماعية قوية م·السلبية مع دمج الطالب الذين يعانون أسريا
يجابية بغية أن يتعلم منهم هؤالء كيفية إقامة  لجذبهم إلى المشاركة في نشاطات مسلية وا 

اف المكثف على الطالب في أوقات الفسح اإلشر ·العالقات والتفاعل اإليجابي مع اآلخرين
 .والصالة واألنشطة غير الصفية وحثهم على التعاون واإليثار والتسامح

 

 مقدمة
ن بقاء الدولة واستمرارها مرهون بتمسكها باالخالق والتزام مواطنيها بالقيم االخالقية فى أ

به فانها تتراجع وتنهار التعامل مع اآلخرين، واذا تراجعت الدولة عن السلوك االخالقي وادا
انما االمم االخالق ما بقيت فانما هموا  )وذلك مصدقا للبيت الشهير للشاعر احمد شوقي 

وقد كان المصريون منذ زمن بعيد مضرب المثل والقدوة فى التمسك  (.ذهبواذهبت اخالقهم 
ت االخالقي فى بالقيم النبيلة واالخالق السامية ولكن لالسف اصبحنا نري كثرة مظاهر االنفال

واذا كان الكالم قد كثر عن االنفالت االمني هذه االيام فان االنفالت االخالقي اكثر  المجتمع
خطورة و صعوبة الن االخالق مسالة تربية تنشأ مع المواطن منذ الصغر و تقع مسئوليتها 

نتشار ظاهرة وقد يكون للعوامل االجتماعية والبيئية دورا فعااًل فى ا، على االسرة والتعليم
الحالة االجتماعية واالقتصادية ، التنشئة االسرية) االنفالت االخالقى لدى المراهقين مثل 

وسائل ، توفير الخدمات والمرافق فى البيئة، التكيف مع البيئة المحيطة، االصدقاء، لالسرة
رجال  )وهذا االنفالت االخالقي يحتاج لوقت وجهد من جميع الجهات المهنية من ( االعالم 

حتى ال تتوارثها االجيال القادمة ( اجهزة االعالم ، الجامعة، المدرسة، اهل الفكر، الدين
جسد االمة باكملها ويتصف بأنه في وينتشر  وينتشر هذا الداء فى جسد االجيال القادمة

 المشكالت أكثر من االخالقي مشكلة االنفالت أصبح .(2772سلطان )  مجتمع منفلت
 أن وبعد وأشكاله صورة وتنوعت ممارساته دائرة اتسعت أن بعد المعاصرة ياةالح في إزعاجا
 الى السلبية الظاهرة هذه ، وامتدت(2790عفيفي ) المعاصرة المجتمعات جميع شهدته

 المدرسة أصبحت حيث المدرسية البيئة إلى االنفالت االخالقي امتد فقد المصري المجتمع
عصام ) الطالب بين انتشرت والتي السيئة السلبية الظواهر من بعضا األخيرة اآلونة في تعانى

 (.1004محمود محمد ثابت لعام 
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 الدراسةمشكله  
تدهور االحوال االقتصادية واالستغالل  في( االنفالت االخالقي ) مشكلة  تكمنقد 

نتشار االجتماعي وعوامل خارجية، وقد كانت الثروة التكنولوجية وانتشار العولمة دورًا كبيرًا فى ا
فدخول الثقافات الغربية وعدم التمسك بقيم ومبادئ المجتمع مع ، مشكلة االنفالت االخالقي

غياب الوعي وغياب دور االسرة ألنشغالهم بالعمل قد ادي الي ظهور االنفالت االخالقي فى 
 ،مرحلة المراهقة التى تتطلب من االسرة متابعة االبناء وحل مشاكلهم وبث الوازع الديني

عن األبعاد اإلجتماعية والثقافية إلنحراف الشباب ( 1020عزت علي رمضان )اولت دراسة وتن
في بعض المناطق الريفية والحضرية  دراسة ميدانية علي عينة من الشباب المصري .المصري

إن سوء العالقات األسرية يؤدي إلي دفع الفرد إلرتكاب الجريمة ،إن التمييز في المعاملة بين 
وبالنسبة لمجتمعنا المصري فنجد ان االنفالت . خل األسرة يشجع علي اإلنحراف األبناء دا

تعدد ، التحرش الجنسي، تبادل االلفاظ البذيئة) منها  نري االخالقي يتمثل فى عدة صور
والقيم االجتماعية هى  .(2791زهران ) يهةفانتشار االفالم واالغاني الس، اشكال العنف

اة البشر وفى سلوكياتهم وتحدد شكل العالقات االنسانية وانماط منظومة الحياة تؤثر فى حي
التفاعل فهى صمام االمان داخل المجتمعات البشرية وتمثل القيم ادوات الضبط االجتماعى 
ومحركات السلوك وتفرز اليات االستقرار والتوازن فى المجتمعات البشرية واذا تعرضت 

والت غير مرغوب فيها او انتابها نوع من الخلل و تحأمنظومة القيم االجتماعية الي هزات 
الزعبالوي )نتيجة عوامل وظروف محددة وتدهور احوال البشر وعم الفساد فى االرض 

بشكل مباشر على القيم االخالقية لدى افراد المجتمع تؤثر التغيرات  ومن ثم فان هذه ،(2773
ترجع و . ة القيم االخالقيةبصفة خاصة وادت بما يسمي بازم المراهقينبصفة عامة وعلى 

االزمة االخالقيه والسلوكية الي عوامل داخلية وعوامل خارجية فالعوامل الداخلية للمجتمع 
المصري وهى نتاج العوامل المادية حيث المشكالت االقتصادية التي تواجه الناس خالل مسيرة 

طالة وارتفاع االسعار حياتهم المعيشية وتقف حائال امام احتياجاتهم االساسية فالفقر والب
وانخفاض الدخول وقلة الخدمات وزيادة مستوى المعيشة والقهر المادى واالستغالل االجتماعى 
وعجز االفراد عن تدبير امور حياتهم المعيشية كل ذلك يؤدي الى تشكيل انماط سلوكية ال 

كال من معيارية ويخلق نوعا من الخلل الذي يتفاقم عبر الزمن بل قد يصل الي خلق اش
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اما العوامل الخارجية فتتمثل فى الثورة العلمية والتكنولوجية فقد اثرت الثورة العلمية  .االنحراف
والتكنولوجية على الشباب على المستوى العالمى فأصيب على عدم القدرة على االستقرار فى 

جز عن تطبيق القيم الموروثة والمكتسبة وضعف القدرة على االختيار بين القيم المتضاربة والع
ما يؤمنون به من قيم بما سبب له ازمة اخالقية دفعت بالشباب بالثورة على قيم المجتمع و 

 .( 1007صفاء احمد عباس ) اغترابهم عن القيم التى جاءت بها الثورة العلمية والتكنولوجية 
 

 تساؤالت الدراسة
 ما مظاهر االنفالت االخالقى فى مرحلة المراهقة ؟ (2
 دت الى انتشار االنفالت االخالقى ؟أ البيئية التىما العوامل   (1
 دت الى انتشار االنفالت االخالقى ؟أالتى والنفسية ل االجتماعية مما العوا  (4
 االنترنت الى انتشار االنفالت االخالقى فى مرحلة المراهقة ؟استخدام دى سوء أهل  (3
 لمراهقين ؟ما دور وسائل االعالم فى تفشي ظاهرة االنفالت االخالقى بين ا  (5
 

 الدراسة أهمية
التي يمر بها االنسان نظرا لما تتصف  دق مراحل النموأتعد المراهقة من  :همية النظريةاأل

الجسمية والعقلية والنفسية  به من تغيرات جذرية وسريعة تنعكس اثارها على مظاهر النمو
وهو يمثل  ند الفرد،المهمة ع النفسي في هذه المرحلة من المظاهر النمو ويعد، واالجتماعية

ورغم ان بناءه يتكامل مع بناء جوانب الشخصية االخرى اال ، جانبا مهما في بناء الشخصية
 ( 251،ص1009السيد،)، انه يعد جانبا مميزا فيها

لمصطلحات االجتماعية لحيث تطرح هذه الدراسة لمجموعة من المفاهيم االخالقية كما 
 .علم االجتماع يد من الباحثين فىالذى يمر بها العد
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وتأثيرها فى سلوك ( مرحلة المراهقة)تشير هذه الدراسة الى خطورة هذه الظاهرة فى 
 الشخصية

برنامجًا للتدريب على السلوك التوكيدى لبث  حيث تقدم هذه الدراسة :همية التطبيقيةاأل
لتربية والتعليم وذلك لالستفادة منها بوزارة ا االخالقيات السليمة لدى عينة من الطالب المدارس

 .واالعالم، وزارة الشباب ومنظمات المجتمع المدني
تمثل هذه الدراسة اشباع ذاتي للباحثين فى دراسة قضية من اهم القضايا  :األهمية الذاتية

 .ة جوانبها ومعرفة مختلف ابعادهاالتى يواجهها المجتمع وبحث كاف
 

 الدراسةأهداف  
 القى فى مرحلة المراهقةالت االخالتعرف على أهم مظاهر االنف. 

 انتشار  التعرف على العوامل البيئية التى ساعدت على انتشار االنفالت االخالقى
 .سوء المرافق، االزدحام، العشوائيات

  التعرف على العوامل االجتماعية والنفسية التى أدت الى انتشار االنفالت االخالقى فى
 الصدقاءاالقارب، ا التنشئة االسرية،، مرحلة المراهقة

  ت التى ساعدت فى انتشار االنفال( آليات العولمة ) التعرف على العوامل الخارجية
 .االخالقى فى مراحلة المراهقة

 ت الى انتشار االنفالت االخالقىالتعرف على العوامل االقتصادية التى أد. 
 

 الفروض
الخالقي في مرحلة ال يوجد تأثير للتنشئة االجتماعية السيئة في انتشار ظاهرة االنفالت ا -1

 .المراهقة

لمراهقة لطالب تراجع دور االسرة في تاثيرها البيئي علي االنفالت االخالقي في مرحلة ا -2
 .المرحلة الثانوية

يوجد عالقة بين تغير قيم المجتمع وظاهرة االنفالت االخالقي عند طالب المرحلة ال  -3
 .الثانوية
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القي عند طالب المرحلة رة االنفالت االخظاه ال يوجد تأثير لشبكات االنترنت في انتشار -4
 .الثانوية

نتشار ظاهرة اإلنفالت االخالقى في مرحلة المراهقة ايوجد دور للعوامل النفسية في ال  -5
 .لطالب المرحلة الثانوية

 

 الدراسةمف اهيم  
وبقال االمر من بين يديه بمعنى خروجه ، وهى مصدر انفلت( ل، ت ، ف) من  :االنفالت

 .(2أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ) حت سيطرتهوتملصه من ت
المعنى االصطالحى لمفهوم االخالق تعرف بأنها االداب والقيم مجموعة القواعد  :خالقاأل

ينبغى ان يحتذيها االنسان فكرًا وسلوكًا فى تحدد السلوك االنسانى و تنظمه و  السلوكية التى
فة والتى تمكنه من االختيار الخلقي فى المواقف عالقته االجتماعية ومواجهة المشكالت المختل

االخالقية التى تبرر المغزي االجتماعى لسلوكه بما يتفق مع طبيعة االجتماعية السائدة فى 
ويشير مفهوم االخالق الى مجموع الصفات االجتماعية والمحددات السلوكية التى  .مجتمعه

صبحت عادة السلوك وهى تتعلق بتنمية اكتسبها الفرد من تفاعله مع البيئة االجتماعية وأ
اتجاهات الفرد وتوضح المثل العليا للسلوك االنساني الذى ينبغى ان يتحكم اليها فى عالقته 

جانب نفسي وجانب سلوكى ظاهرى ومن ثم فاالخالق هى الشرط المسبق الذي ، االجتماعية
خالق من زاويتين وهى يحدد سلوك الذات االنسانية وينظم مقومات الفعل ويمكن تفسير اال

ق فان االخالق هى التي تضفى على لومن هذا المنط، العلة الكامنة وراء كل سلوك هادف
 .سلوك االنسانى بمغزاه االجتماعىظواهر ال

 :العوامل االجتماعية
التى تنظم فى نسق معين حيث تؤدى  وهيالمجموعة التى تربط بعضها ببعض  هو :العامل

 .(العسيوي) رتغييفى مجموعها الحداث 
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مجموعة من العوامل ذات طابع اجتماعى مثل البيئة واالصدقاء  :العوامل االجتماعية
والمدرسة والحى وكلها عوامل تسهم فى تكوين الدافع والسلوك لدى احد افراد المجتمع او هى 

 .ى المجتمعالتى تنشأ اساسا من العالقات االجتماعية السائدة ف
العوامل التتى يتناولها مفهوم الدراسة  :جراي  لععوامل االجتماعيةهوم االويمكننا تعربف المف

اجرائيا وهى دور التنشئة االسرية ودور الرفاق والزمالء داخل المدرسة وخارجها ودور المستوى 
 .الجتماعى ودور المستوى التعليمياالقتصادى لالسرة ودور الوضع ا

ما من الناحية التربوية فانها تعنى أ .ترابن المراهقة لغة تعني االقأ :المراهقة فى العغة
النضج الجسمى والجنسى والعقلي واالنفعالى وهي تختلف فى هذا المعنى عن  التدرج نحو

 .الجنسي فقط وحالبلوغ التى تعنى التدرج ن
ان المراهقة مصطلح وصفى للفترة التى يكون فيها الفرد غير (  2791دية بهادر عس)وترى  -

 .قترب من نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة وبداية الرشد يناضج انفعاليا و 
تتفق اراء معظم الباحثين على فترة المراهقة هى تلك الفترة من العمر التى تمتد ما بين  -

عامًا والمراهقة (  21-24)قسمها بعضهم على المراهقة المبكرة و تمتد من ي، و (24-12)
 .عامًا (  12-27)المتأخرة و تمتد من 

: رهق(: ر هـ ق) في لسان العرب مادة ( ابن منظور ) قال  : نى العغوي لكمة المراهقةالمع
جهل في اإِلنسان وِخفَّة في : والرََّهق  ،  الرََّهق  الِخّفة  والَعْرَبدة  : الكذب؛ قال َأبو عمرو: الرََّهق  )

: والم َرهَّق   .لفــــــاِســــــدا: هَّق  والم رَ  .موصوف بذلك وال ِفعل له: ورجل م َرهَّق   .به َرَهــق: عقله؛ تقول
َأي سريع ِإلى الشّر : ِإنه َلَرِهق  َنِزل  : قال ابن اأَلعرابي: ).. ومن معانيها أيضا .الكريم الَجـّواد
رجل فيه : يقال .السََّفه والنُّوك  : والرََّهق .فيه َرَهق َأي ِحدَّة وِخفَّة: قال الشيباني. سريع الِحدَّة

 .الم تَّهم في ِدينه: والم َرهَّق   .التُّهَمة  : والرََّهق  . َيغشاه  ذا كان َيِخّف ِإلى الشرّ َرَهق إِ 
 .وراهق الغالم ، فهو مراِهق ِإذا قـــــــارب االحـــــتـــالم .)المرَأة  الفـاجرة: والرَّْهقة   .اإِلثْــم  :والرََّهق

ل م، وجارية: والم راِهق جارية راِهقة وغالم راِهق، وذلك : ويقال .مراِهقة الغالم الذي قد قارب الح 
 . شرةعابن العشر ِإلى ِإحدى 
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 الدراسات السابقة
بادي ذي بدء لتناول ظاهرة االنفالت االخالقي لدي المراهقين التطرق الي الدراسات 

، تناولت االنفالت االخالقي من الناحية االجتماعيةالتي دراسات والبحوث السابقة وهي ال
تناولت االنفالت االخالقي  عديد من الدراسات السابقة التىالهناك وتبين أن لناحية النفسية ا

 :منها لدي للمراهقين
مقاه  االنترنت واالنحراف ال  الجريمة بين بعنوان (: 2002)مزيد النقيع  دراسة

 نترنتمرتاديها دراسة ميدانية عع  مقاه  اال 
داة هامة من ادوات تكنولوجيا المعلومات وهي االنترنت القاء الضوء علي ا تهدف الدراسة ال 

 .مدي دورها في دفعهم الي الجريمةواثرها علي سلوكيات مرتاديها و 
 ستبيان كاداة لعدراسة الميدانية استخدم الباحث اال

توصلت الدراسة الي وجود اثار سلبية للتعامل مع االنترنت علي االنحراف  :نتايج الدراسة-
ائي للمرتادين علي اعتبار ان االنترنت يعتبر تجمع شبابي يتاثر كل مرتاد السلوكي الجن
 .بسلوك األخر 

عن األبعاد اإلجتماعية والثقافية إلنحراف الشباب  (:2010)عزت عع  رمضاندراسة 
ف  بعض المناطق الريفية  دراسة ميدانية عع  عينة من الشباب المصري) .المصري

 (.والحضرية 
الشباب المصري في  إلقاء الضوء علي العوامل التي تؤدي إلي إنحراف:  تهدف الدراسة إل

الشباب المصري في منطقة التعرف علي أشكال اإلنحراف ومدي إنتشارها بين  ،منطقة الدراسة
 .يةتوضيح الدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات التنشئة اإلجتماع ،الدراسة

 .ميدانية الخاصة بالدراسةومات الاستبيان لجمع المعل :أدوات الدراسة
مفردة التي تمثلت في قرية ريفية تابعة لمدينة اسيوط واخري (401)بلغ حجمها :عينة الدراسة
 .ولي لمدينة اسيوط كمنطقة حضريةمفردة والتي تمثلت في الشياخة اال (415)بلغ حجمها 

إن  ،ب الجريمةي إلي دفع الفرد إلرتكاإن سوء العالقات األسرية يؤد :توصعت الدراسة إل 
 .داخل األسرة يشجع علي اإلنحراف التمييز في المعاملة بين األبناء
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العالقة بين نمو الحكم االخالقى وعدد من المتغيرات النفسية هدفت (: 1890)كاديفار
منطقتين هذه الدراسة الى قياس نمو الحكم االخالق  ومفهوم الذات فى 

 (المكسيك  –بكولومبيا Maguer)مختعيفتين
تلميذا من تالميذ الصف الثانى االعدادى استخدم الباحث  211من  تكونت عينة الدراسة

( تؤخذ درجاته من ملفات التالميذ )  اختبار االستعداد الفارق، اختبار تحديد القضايا ل رست
انات استمارة المستوى اجتماعى االقتصادى لالسرة بناءا على بي، مقياس تينس لمفهوم الذات

 .يم و مهنة االباءمستوى تعل
وجود معامل ارتباط ايجابي بين درجة نمو الحكم االخالقى و درجة ابعاد  وضحت النتايجأ

قية يعتمد على مفهوم الذات لدى التالميذ باعتبار ان االساس فى اتخاذ القرارات االخال
 .المكونات النفسية

لدي عينة  عن تصور العالقة بين الجنسين(: 2001)عبير رشيد زكا قعدسدراسة 
دراسة )من المراهقين والمراهقات من طالب المدارس الثانوية المختعطة وغير المختعطة 

 (.مقارنة
كما يهدف  ،لمراهقين عن العالقة بين الجنسينالتعرف علي تصورات ا :تهدف الدراسة ال 

هل هناك فروق في  ،فروق في التصورات باختالف الجنس البحث ايضا الي معرفة هل هناك
 .تصورات باختالف نوع التعليم مختلط او غير مختلكال

ذكورفي مدارس  (91)وطالبة وانقسمت العينة الي  طالبا110من  تكونت:عينة الدراسة
واالناث في  (202) ذكورفي مدارس مختلطة واالناث في مدارس منفصلة (47) ،منفصلة

 (.49)مدارس مختلطة 
بين المراهقين في 0و20دال عند مستوي  انه يوجد فرق: توصعت الدراسة ال  عدة نتايج

ويوجد فرق  ،مقياس تصور العالقة بين الجنسين المدارس المنفصلة والمدارس المختلطة علي
مقياس تصور العالقة بين  بين متوسط درجات الذكور واالناث علي0و20دال عند مستوي 

 .ي المدارسبين الذكور واالناث ف0و20وانه يوجد تباين دال عند مستوي  ،الجنسين
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برنامج ارشادى )  (:2003)سحر عبد الغنى عبود، صالح الدين عبد الغنى عبود
 (معرفى سعوكى فى خفض حدة العنف لدى المراهقين 

التصدى لسلوك العنف لدى المراهقين من خالل برنامج ارشادى معرفى  تهدف الدراسة الى
 .سلوكى تم اعداده خصيصا لذلك 

من  400طالب من المراهقين و قد تم الدراسة من بين  10من لعدراسة تكونت العينة النهايية 
مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنين بمنطقة شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القاهرة و تراوحت 

طالب و كانت ادوات الدراسة  20الى مجموعتين احدهما ضابطة ( 29:21)اعمترهم بين 
- :كالتالى

 (.اعداد عبد العزيز الشخصى ) الجتماعى لالسرة المصرية مقياس تقرير المستوى ا -2
 .مقياس العنف من اعداد الباحثين -1
 .البرنامج االرشادى المعرفى السلوكى المستخدم فى هذه الدراسة -4

 :لىإتوصعت الدراسة 
انخفاض درجات المجموعة التجريبية على مقياس العنف و برجع ذلك الى فاعلية االرشاد  -2

 .لسلوكى المستخدم فى هذه الدراسةا المعرفى
عدم انخفاض درجات المجموعة الضابطة على مقياس العنف و يرجع ذلك الى انهم لم -1

 .ب او مساعدة لتخفيف العنف لديهميتلقوا اى تدري
 

 اإلطار النظرى للدراسة
 :ماعية المفسرة لالنفالت االخالق النظريات النفسية واالجت

( األنا)يرجع فرويد العنف إما لعجز  :ف  ضوء نظرية التحعيل النفس   نفالت االخالقاال : والأ
أو عجز ، عن تكييف النزعات الفطرية الغريزية مع مطالب المجتمع وقيمه ومثله ومعاييره

من خالل استبدال النزعات العدوانية والبدائية ، الذات عن القيام بعملية التسامي أو اإلعالء
( األنا األعلى ) كما قد تكون ، بولة خلقيا وروحيا ودينيا واجتماعياوالشهوانية باألنشطة المق

ضعيفة ،وفي هذه الحالة تنطلق الشهوات والميول الغريزية من عقالها إلى حيث تتلمس 
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كما يرى فرويد أن دوافع السلوك تنبع من طاقة بيولوجية ، اإلشباع عن طريق سلوك العنف
وتعبر دوافع ( دوافع الموت ) وأخرى هدامة ( فع الحياة دوا) عامة، تنقسم إلى نزعات بنائية 

وقد تأخذ هذه الدوافع صورة القتل والحقد ، الموت عن نفسها في صورة دوافع عدوانية عنيفة
في حين ترى الفرويدية الحديثة أن  والتجني ومقر دوافع الموت أو غريزة التدمير هو الالشعور

لمشاكل االنفعالية والمشاعر غير الشعورية بالخوف العنف يرجع إلي الصراعات الداخلية وا
 (.1024، إيمان عبد السميع باظه . ) وعدم األمان وعدم المواءمة والشعور بالنقص

را هاما في حياة الفرد يرى السلوكيون ان التاثيرات البيئية تلعب دو  :النظرية السعوكية: ثانيا  
وقد تركزت معظم دراسات وبحوث ، يكتسب المراهق معايير وثقافة المجتمع ،فعن طريق التعلم

وليس على التفكير او التعليل او االستنتاج او التعميم ، هذه المدرسة على سلوك الفرد الظاهر
حيث ربطة بالتعزيز . اجتماعي –فقد اكد سكنر على تاثير االحداث البيئية في النمو النفسي .

 .( 142،ص1009الرشدان،)وما له من دورا ايجابيا في التعامل مع البيئة 
ن المراهقة هى الفترة الحاسمة فى نمو هوية أ :( 300ص ، 1899)ايريكسن  Eriksonيري

، كما يسعى الى بلوغ فهم الذات، ؟من انا: مثل  الذات فالناشئ يبحث عن اجابات اسئلة
 .منها عدم تيقن الهويةينجم عنه عديد من الشمكالت و هذا الفشل فى و 

ان المراهقة على وجه التحديد هى ما يتجدد (  47، 49ص ، 2790)  :يري صالح مخيمر
كما ان جدلية الحياة تقتض على الشئ ان يلد و ، بيه االنسانية نفسها ماضيا على طريق التقدم
يست غير وقفة انسانية فى وجه نفسها المراهقة ل .نقيضه فينخض النقيضين عن آتالف جديد 

 .تعتبر فترة المراهقة فترة االنفعاالت من الدرجة االولىصراع االجيال الذى يصنع التقدم و فى 
وهي من أكثر النظريات شيوعا في تفسير العنف وهي تفترض  نظرية التععم االجتماع : ثالثا

وأن ، ها أنماط السلوك األخرىأن األشخاص يتعلمون العنف بنفس الطريقة التي يتعلمون ب
فبعض اآلباء يشجعون أبناءهم على التصرف بعنف مع ، عملية التعلم هذه تبدأ باألسرة

أو عندما يجد الطفل أن . ويطالبونهم بأال يكونوا ضحايا العنف ، اآلخرين في بعض المواقف
فإنه يلجأ إلى ، عنفالوسيلة الوحيدة التي يحل بها والده مشاكله مع الزوجة أو الجيران هي ال

مشاكله مع وعندما يذهب الطفل إلى المدرسة فإنه يشاهد أن المعلم يميل إلى حل  تقليد ذلك
كما أن الطلبة الكبار يستخدمون العنف في حل مشكالتهم فيقوم بتقليد  ،الطلبة باستخدام العنف

http://www.almanalmagazine.com/author/Profamalbaza/
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برامجها العديد كما أن وسائل اإلعالم تعرض في  .هذا السلوك العنيف عندما تواجهه مشكلة
من األلعاب والبرامج التي تحتوى علي ألفاظ وعبارات ومشاهد تساعد علي تأسيس سلوك 

مكاناتهـا للمحافظة على هذه " أنه  .العنف لدى األطفال يجب أن تسخر المدرسة كل طاقاتها وا 
اشئة التي الثروة من الشباب التي هي أغلى ما تفاخر به المجتمعات واألمـم، وهذه الثروة هم الن

ترى كل أمة أن الرقي والتقدم والعز والتمكين لها معقـود في مدى فاعلية هذه الثروة وقدرتها 
مرحلة المراهقة  –ونظرًا لخطورة وأهمية  ). 549،ص 2779: الحدري) "على العمل واإلنتاج

 ضرورة العمل على نمو السلوك لدى الطالب المراهق"  ( 27، ص2775: زهران)يشير  –
صالح النفس، والصدق واألمانة والتواضع ومعاشرة األخيـار والكالم ودع ائم ذلك االستقامة وا 

الحسن، واحترام الغير، واإلصالح بين النـاس، وحـسن الظـن، والتعـاون واالعتدال واإليثار 
وكلها قيم أخالقية فاضلة مستنبطة من تعاليم الدين " والعفو والعفة واإلحسان والسالم

فالدين اإلسالمي وحده القادر على تهذيب النفوس وتحقيـق السعادة لألفراد  اإلسالمي،
 .والمجتمعات

وهي تفترض أن العنف يتعلم ويكتسب خالل عملية التنشئة  :مدرسة التنشية االجتماعية -رابعا  
ويؤكد ذلك أن مظاهر ، كما يتشرب المرء مشاعر التمييز العنصري أو الديني، االجتماعية
، د بشكل واضح في بعض الثقافات والثقافات الفرعية بينما تقل في ثقافات أخرىالعنف توج

كما نجد أنه ، فبعض الثقافات الفرعية التي تمجد العنف تحتل نسبة الجريمة فيها معدالت عالية
في المجتمعات الذكورية التي تعطي السلطة للرجل كثيرا ما نجد أن الرجال يمارسون العنف 

هذا باإلضافة إلى ما يسود المجتمع من . ون المبررات المؤيدة لعنفهم بشكل واضح ويسوق
 . توجهات فكرية مؤيدة أو معارضة للعنف متمثلة في األمثال والعرف والثقافة السائدة

تبرز في هذه المرحلة أثر الصحبة أو جماعة الرفاق واألقران في عمليـة التنـشئة "و
ريع وعميق على المراهق، فجماعة األقـران أو رفاق والتطبيع االجتماعي لما لها من أثر س

السن من أقوى العوامل المؤثرة على حياة المراهق االجتماعية حيث يجـد مـن خالل الحديث 
معهم فرصة للتفريغ االنفعالي ويطلعهم عما يحيط به من مشاكل ويستمتع في قضاء أوقات 
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أبو حطب، " )ليـة التنـشئة االجتماعيةفراغه معهم، فجماعة األقران لها أثـر كبيـر فـي عم
 (30-157،ص 2799: وصادق
 

 للدراسة المنهجيةاإلجراءات  
أنسب أنواع  ألنها، التحليلية الوصفيةتعتبر هذه الدراسة من الدراسات : الدراسةنوع  -1

 . الدراسات المالئمة لطبيعة موضوع الدراسة

وذلك لمناسبته لطبيعة ( لوصفى المنهج ا: ) المنهج المستخدم هو: منهج الدراسة -2
البحث الحالى من حيث قدرته على المساهمة فى التذويد بالمعلومات الالزمة لدراسة 

ويعتمد على دراسة الظاهرة فى الوقت الحاضر وهى فى ، الظاهرة بشكل موضوعى وعلمى
 .الواقع 

على حدوث  مقياس خاص بالعوامل االجتماعية والبيئية التى ساعدت: أدوات الدراسة -3
مقياس درجة االنفالت االخالقي  .انفالت االخالقى بين المراهقين فى المجتمع المصري 

 الباحثةستخدمت ااستمارة استبيان ، مالحظة ،مقابلة ،بين المراهقين فى المجتمع المصري
وتحليل  (مقياس درجة اإلنفالت األخالقى للمراهقين ( ) االتجاه مقياس)لجمع البيانات 

 .طالب المرحلة الثانوية تجاه ظاهرة االنفالت االخالقي تجاهات بعض ا، لقياس يالمحتو 
صفاء احمد ) اعتمدت الدراسة علي نتائج الدراسات السابقة لوضع استمارة االستبيان، 

 (.1004سحر عبد الغنى عبود  –صالح الدين عبد الغنى عبود ( ) 1007عباس 
( 254)، ذكورلل( 150)، مفردة( 304)من تكونت عينة الدراسة  :المجال البشرى -4

 .ناث لإل
منطقة عين شمس التعليمية الموجود بها المدارس الثانوية الخاصة : المجال المكانى -5

 .الذكور واإلناث بطالب الثانوي من 
 1025/1021الفصل الدراسي الثاني لعام استغرقت هذه الدراسة حوالى  :المجال الزمنى -9

 :ومرت بالمراحل التالية  1021/1027والفصل الدراسي االول لعام 
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  والتى تم فيها االطالع على عدد من الدراسات السابقة التى تناولت  :ولىالمرحعة األ
والنظريات ة االنفالت االخالقي موضوع الدراسة ووضع االطار النظرى الذى فسر ظاهر 

 .الموجهة للدراسة

 وات للدراسة وعرض المقاييس على المحكمين والخبراء وعمل اعداد اد :المرحعة الثانية
 .المقاييس ( ثبات ، صدق) تقنين لالختبارات 

 ت وتحليل النتائج ووضع التوصياتتفريغ البيانا :لثالثةالمرحعة ا. 

من طالب عشوائية منتظمة  (مقصودة ) عمدية عينة  الباحثةقد أخذت  :العينةشروط  -7
تم اختيار عينة عشوائية من طالب المرحلة  :اآلتيةوفقا للشروط  يةالمرحلة الثانو وطالبات 

مفردة موزعين بين الذكور واالناث بالوزن  304بلغ عددهم االناث  –االعدادية من الذكور 
على ان تراعى المتغيرات االجتماعية ( للذكور 150، لالناث 254)النسبي علي نحو 

مية والذين تعليم للوالدين الفراد العينة بين االوالبيئية واالقتصادية علما بان مستوى ال
عام النهم يمثلون مرحلة الثانوي ال ةمل العينة على طلبتأن تش .يحملون شهادات جامعية

المدارس الثانوية وفقا للوزن النسبي لكل مدرسة مل العينة على طلبة تأن تش .المراهقة
 .بمنطقة الدراسة

 SPSSب معامل ثبات ألفا كرونباخ باستخدام برنامج يتم حسا : معامل ثبات كرونباخ الفا
والذي من خالله نحسب معامل التمييز لكل سؤال حيث يتم حذف السؤال الذي معامل تمييزه 

يقصد باالتساق الداخلي ألسئلة االستبانة هي قوة االرتباط بين درجات كل و  ضعيف أو سالب
طة هو أن تقيس أسئلة االستبانة أو مجال ودرجات أسئلة االستبانة الكلية، والصدق ببسا

 .االختبار ما وضعت لقياسه أي يقيس فعال الوظيفة التي يفترض انه يقيسها
Reliability Statistics كرنباخ معامل ثبات كرونباخ الفا 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.713 .681 3 
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 ةنتائج الدراس
 :وصف العينة

بحيث ، وهذا يتفق مع شروط العينة ،  ةسن( 29:  25)ن متوسط أعمار العينة إ :العمر -1
 .1021/1027بالفصل الدراسى  تكون العينة من طالب الثانوي العام

 بمنطقة الدراسة من طالب الثانوي العام ةسن( 29:  25)متوسط أعمار العينة  :(1)جدول

ال  أقل من  15من البيان
19 

ال  أقل من 19من 
17 

ال  17من 
19 

االجما
 ل 

االهمية 
 سبيةنال

 11.04 150 7 94 851 لذكورا
 47.77 254 30 51 12 االناث
 200 304 37 245 127 االجمالي
االهمية 

 - 200 21.21 44.50 53.43 سبيةلنا
 السكن -2

 الدراسة نوع السكن لدي االسرة لطالب الثانوي العام بمنطقة :(2)جدول
 أخري منزل معك ايجار البيان االجمال  نوع السكن 

 254 3 17 97 44 االناث
 150 3 97 200 57 الذكور
 304 9 221 297 70 االجمالي

% 11.44 31.70 19.79 2.77 200 
 الحالة التععيمية  -3

 الحالة التعليمية لرب االسرة لطالب الثانوي العام بمنطقة الدراسة :(3)جدول
 
 البيان

 عال متوسط يقرا ام  االجمال  التععيمية الحالة
 254 71 35 21 3 االناث

 150 91 77 52 23 ذكورال
 304 279 233 14 29 االجمالي

% 3.37 25.14 45.74 33.27 200 
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ما ه  أساليب التنشية االجتماعية الخاطية الت  تساعد ععى اإلنفالت  -1: التساؤل االول
 راهقين من وجهة نظرك؟ األخالقى لعم

قامت الباحثة باستخراج التكرارات والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات  :وصف الجدول -2
% 21.54باهمية نسبية ( التدليل الزائد)المقياس بين الذكور واإلناث، حيث جاءت عبارة 

باهمية نسبية ( الحرمان ) وجاءت عبارة % . 21.53بينما للذكور كانت ، لإلناث
التفرقة في المعاملة بين )وعبارة  %.25.97بينما للذكور كانت ، لإلناث% 21.42
القسوة )عبارة و  %.27.54بينما للذكور كانت ، لإلناث% 23.32باهمية نسبية  (االبناء

وجاءت عبارة  %.21.17بينما للذكور كانت ، لإلناث% 1077باهمية نسبية  (والضرب
 %.27.93بينما للذكور كانت ، لإلناث% 14.74 باهمية نسبية (الخالفات بين االبوين )

بينما للذكور ، لإلناث% 5.52باهمية نسبية ( أهمال الوالدين وانشغالهم بالعمل)وعبارة 
أخري تتمثل في تحميل االم االعباء العائلية والتربية )وجاءت عبارة  %.20.31كانت 
، وبترتيب اساليب %.4.24بينما للذكور كانت ، لإلناث% 1.53باهمية نسبية  (، بمفردها

الخالفات بين االبوين ) التنشئة االجتماعية الخاطئة وفقا الجمالي التكرارات تبين أن عبارة 
التفرقة في المعاملة )ثم ( القسوة والضرب) يليها في المرتبة الثانية ، في المرتبة االولي( 

في المرتبة الرابعة، أما ( الزائد التدليل )بينما تاتي عبارة ، في المرتبة الثالثة( بين االبناء
كما جاء أهمال الوالدين وانشغالهم بالعمل في المرتبة ، (الحرمان) المرتبة الخامسة فياتي 

  واخيرا أخري في المرتبة االخيرة،، السادسة
يتضح من الجدول أن بعض العبارات تتعدى أهميتها النسبية إلى  :تفسير وتحعيل الجدول -2

ذا يدل على موافقة الطالب على وجود أساليب تنشئة خاطئة ساعدت وه، %50أكثر من 
طالب المرحلة الثانوية  حيث أجمع، فى المجتمع علي انتشار ظاهرة االنفالت االخالقي

وهي الخالفات بين االبوين، القسوة والضرب، التفرقة في المعاملة بين االبناء،  على هذا
وجود عبارات تقل في الوزن النسبي عن ذلك  أيضا ينما يتضح من الجدولب. التدليل الزائد 

 .وهي الحرمان وأهمال الوالدين وانشغالهم عن العمل وأخري
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توجد عالقة ارتباطية بين أساليب التنشية االجتماعية وظاهرة االنفالت االخالق  لدي طالب 
 .المرحعة الثانوية بعينة الدراسة

اعد على ب التنشئة االجتماعية الخاطئة التي تسآراء عينة الدراسة فى أهم أسالي :(4)جدول
 مظاهر االنفالت االخالقي

عدد  االساليب
عدد  % االناث

أجمال   % الذكور
 التكرارات

% 
 لعتكرارات

االهمية النسبية 
 لععينة

 50.79 21.54 105 21.53 217 21.54 79 التدليل الزائد
 37.49 21.05 277 25.97 211 21.42 77 الحرمان

قة في التفر 
المعاملة بين 

 األبناء
19 23.32 250 27.54 129 27.59 53.07 

 51.44 29.42 117 21.17 219 10.77 77 القسوة والضرب
الخالفات بين 

 12.77 10.09 137 27.93 247 14.74 221 األبوين
اهمال الوالدين 
وانشغالهم 
 بالعمل

11 5.52 90 20.31 201 9.55 11.40 

 9.74 1.70 41 4.24 13 1.53 21 أخري
  200 2130 200 719 200 371 االجمالي

 ؟ت األخالق  لعمراهقين مع الترتيبهل يوجد تأثير بيي  عع  اإلنفال-2التساؤل الثان  
 أخري  -االنترنت  التعفزيون –  المدرسة  –االسرة 

ة بين الذكور واالناث فيما يتعلق باساليب التنشئة االجتماعي( ت)ختبار تائج اتوضح ن
الخاطئة التي تساعد علي مظاهر االنفالت االخالقي بعينة الدارسة وجود فروق جوهرية بين 

، كما قدر معامل ، 0.02وهي معنوية احصائيا عند مستوي ( 3.99-) الذكور واالناث 
 .مما يعني وجود ارتباط بين اتجاهات اآلراء للذكور واالناث( 0.950)بيرسون 
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االناث فيما يتععق باساليب التنشية االجتماعية الخاطية الت  بين الذكور و ( ت) ختبار ا
 .تساعد عع  مظاهر االنفالت االخالق  بعينة الدارسة

 عدد الذكور عدد االناث المؤشرات
 207.72 17.34 المتوسط
 2971.72 2417.17 التباين

 7 7 عدد المشاهدات
  P(T<=t) one-tail 0.0019  t Critical one-tail 2.734  P(T<=t) two-tail 0.0019  t Critical two-tail 1.337  -3.99 المحسوبة( ت)قيمة   1 (df)  0 االحتمال  0.950031 معامل بيرسون

 (3)من بيانات الجدول : جمعت وحسبت
 ترتيب التأثير البيئي علي اإلنفالت األخالقي للمراهقين مع الترتيب :(5)جدول

 االجمال  أخري االنترنت التعفزيون المدرسة االسرة النوع الترتيب

 المرتبة االولي
 254 4 75 7 20 49 االناث
 150 - 299 4 15 43 الذكور
 304 4 194 20 45 71 االجمالي

% 27.97 9.19 1.39 70.11 0.73 200 

 المرتبة الثانية
 254 1 10 10 54 29 االناث
 150 - 21 223 57 12 الذكور
 302 - 41 273 221 77 االجمالي

% 27.70 17.74 34.47 9.79 - 200 

 المرتبة الثالثة
 254 - 11 37 19 21 االناث
 150 1 11 54 232 13 الذكور
 304 1 39 200 107 30 االجمالي

% 7.74 52.91 13.92 22.72 2.37 200 

 المرتبة الرابعة
 254 25 24 47 27 17 االناث
 150 2 21 77 15 242 الذكور
 304 21 17 221 33 279 االجمالي

% 37.24 20.71 19.79 7.10 4.77 200 

 المرتبة الخامسة
 43 23 4 - 4 23 االناث
 7 - 3 4 - - الذكور
 32 23 7 4 4 23 االجمالي

% 4.37 0.73 0.73 2.37 4.37 - 
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 خالقى لعمراهقينالعالقة بين تغير القيم داخل المجتمع واإلنفالت األ -3 -التساؤل الثالث
 ما ه  أسباب انتشار أشكال اإلنفالت األخالقى لعمراهقين من وجهة نظرك؟

بأهم  تتعلققامت الباحثة باستخراج التكرارات والنسب المئوية لكل فقرة  :وصف الجدول -2
بين الذكور واإلناث، حيث جاءت عبارة أسباب انتشار أشكال اإلنفالت األخالقى للمراهقين 

بينما للذكور كانت ، لإلناث% 24.22باهمية نسبية ( ل في المستقبلفقدان االم)
بينما ، لإلناث% 25.12باهمية نسبية ( اانتشار الفساد ) وجاءت عبارة % . 21.50

بينما ، لإلناث% 7.21باهمية نسبية  (انتشار البطالة)وعبارة  %.27.27للذكور كانت 
بينما للذكور كانت ، لإلناث% 7.47ية باهمية نسب (الفقر)عبارة و  %.7.15للذكور كانت 

باهمية نسبية  (عدم اهتمام الدولة بحل مشاكل المراهقين)وجاءت عبارة  %.7.02
انتشار أفالم المخدرات )وعبارة  %.22.42بينما للذكور كانت ، لإلناث% 25.05

 %.21.17بينما للذكور كانت ، لإلناث% 27.59باهمية نسبية ( والجريمة والعنف
، لإلناث% 21.94باهمية نسبية  (وجود المخدرات وسهولة الحصول عليه)بارة وجاءت ع

وبترتيب ، (للذكور%  1.72لالناث، % 4.71) واخري %. 27.47بينما للذكور كانت 
) أهم اسباب انتشار اشكال االنفالت االخالقي وفقا الجمالي التكرارات تبين أن عبارة 

وجود المخدرات ) يليها في المرتبة الثانية ، الوليفي المرتبة ا( انتشار الجريمة والعنف 
فقدان )بينما تاتي عبارة ، في المرتبة الثالثة( انتشار الفساد)ثم ( وسهولة الحصول عليها

 :تيالخامسة فيأفي المرتبة الرابعة، أما المرتبة ( االمل في المستقبل 
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  هقينأهم أسباب انتشار أشكال اإلنفالت األخالقى للمرا :(9)جدول

اجمال   % االناث % الذكور الكود
 لععينة%  % التكرارات

فقدان األمل في 
 54.95 21.71 127 24.22 92 21.50 241 المستقبل

 17.74 21.37 192 25.12 73 27.27 279 انتشار الفساد
 41.77 9.74 237 7.21 33 7.15 205 انتشار البطالة

 49.72 7.23 251 7.47 59 7.02 79 الفقر
دم اهتمام الدولة ع

 54.10 21.11 121 25.05 74 22.42 214 بحل مشاكل المراهقين
انتشار أفالم المخدرات 

 74.75 27.37 179 27.59 212 21.17 277 والجريمة والعنف
وجود المخدرات 
وسهولة الحصول 

 عليها
297 27.47 203 21.94 174 27.27 71.70 

 14.91 5.14 71 4.71 14 1.72 74 أخري
209 الجماليا

9 200 129 200 2701 200 - 

بين الذكور واالناث فيما يتععق باسباب انتشار أشكال االنفالت االخالق  ( ت)ختبارا
 .لعمراهقين بعينة الدارسة

 االناث الذكور المؤشرات
 77.15 241 المتوسط
 2093.5 2737.72 التباين

 9 9 عدد المشاهدات
  P(T<=t) one-tail 0.0002  t Critical one-tail 2.975  P(T<=t) two-tail 0.000203  t Critical two-tail 1.415  7.79 المحسوبة( ت)قيمة   7 (df)  0 االحتمال  0.997 معامل بيرسون

 (1)جمعت وحسبت من نتائج جدول 
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ت بين الذكور واالناث فيما يتعلق باسباب انتشار أشكال االنفال( ت)توضح نتائج أختبار 
وهي ( 7.93) بعينة الدارسة وجود فروق جوهرية بين الذكور واالناث  االخالقي للمراهقين

مما يعني وجود ( 0.997)كما قدر معامل بيرسون ، 0.02معنوية احصائيا عند مستوي 
 .ارتباط بين اآلراء للذكور واالناث

بينما ، تبة السادسةفي المر  (الفقر)كما جاء ، (عدم اهتمام الدولة لحل مشاكل المراهقين) 
في المرتبة السابعة واخيرا أخري في المرتبة االخيرة وتتمثل البعد عن ( انتشار البطالة)جاء 

  .القيم الدينية
يتضح من الجدول أن بعض العبارات تتعدى أهميتها النسبية إلى   تفسير وتحعيل الجدول -2

شار أشكال اإلنفالت وهذا يدل على تحديد الطالب الهم أسباب انت، %50أكثر من 
كما جاء ، طالب المرحلة الثانوية على هذا حيث أجمع، األخالقى للمراهقين فى المجتمع

 .باالهمية النسبية الراء الطالب الثانوي العام بعينة الدراسة
وجود عالقة ارتباطية ذات داللة أحصائية بين تغير القيم داخل تبين من نتايج الدراسة  -3

 .للمراهقين بمرحلة الثانوي العام ت االخالقيالمجتمع واالنفال
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هل يوجد ارتباط بين الذكور واالناث تجاه مقياس االنفالت االخالق   :التساؤل الرابع
 لعمراهقين؟
معامل ارتباط بيرسون بين الذكور واالناث لمقياس درجة اإلنفالت األخالقى  :(7)جدول رقم

 للمراهقين 

 االناث الذكور المقياس البيان النوع
 غير موافق أحيانا موافق غير موافق أحيانا موافق

 الذكور

 موافق
معامل 
 .711    االرتباط

(**)   
الداللة 
   000.    المعنوية

 أحيانا
معامل 
  (**).177     االرتباط
الداللة 
  000.     المعنوية

غير 
 موافق

معامل 
 (**)717.      االرتباط
الداللة 

 000.      ويةالمعن

 االناث

 موافق
معامل 
      (**)711. االرتباط
الداللة 
      000. المعنوية

 أحيانا
معامل 
     (**)177.  االرتباط
الداللة 
     000.  المعنوية

غير 
 موافق

معامل 
    (**)717.   االرتباط
الداللة 
    000.   المعنوية

ق يتضح أنه وجود عالقة ذات داللة أحصائية موجبة من الجدول الساب :وصف الجدول-1
بين درجات الذكور واالناث لمقياس درجة االنفالت االخالقي لدي طالب المرحلة الثانوية 

ن حيث كانت الداللة المعنوية أكبر م ،عليها بعينة الدراسة للعبارات التي تم الموافقة
أما درجات ، (0.711)بيرسون  وبلغ معامل ارتباط. وذلك يكون داله إحصائيا( 0.02)

توجد عالقة ذات داللة أحصائية ( أحيانا) الذكور واالناث فيما يتعلق بالعبارات التي أخذت
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موجبة بين درجات الذكور واالناث لمقياس درجة االنفالت االخالقي لدي طالب المرحلة 
واالناث فيما  ، بينما درجات الذكور0.177بيرسون  الثانوية بعينة الدراسة وفقا لمقياس

توجد عالقة ذات داللة أحصائية موجبة بين ( غير موافق) يتعلق بالعبارات التي أخذت
درجات الذكور واالناث لمقياس درجة االنفالت االخالقي لدي طالب المرحلة الثانوية بعينة 

 0.717بيرسون  الدراسة وفقا لمقياس
ارتباط وتوافق بين أتجاهات وأراء  يتبين من نتائج الجدول وجود :تفسير وتحعيل الجدول-2

االنفالت االخالقي لدي المراهقين بمرحلة الثانوي  الذكور واالناث فيما يتعلق بمقياس درجة
 العام

 

 تفسير ومناقشة النتائج
لتنشئة االجتماعية السيئة في انتشار ظاهرة االنفالت االخالقي في اتأثير تبين فيما يتعلق ب -2

المرحلة الثانوية اتفاق آراء الذكور واالناث بالنسبة لتاثير  لدي طالب مرحلة المراهقة
التنشئة االجتماعية مع أصحاب مدرسة التنشئة االجتماعية والعديد من نتائج الدراسات 

كما أكدت النتائج وجود ارتباط قوي معنوي احصائيا فيما يتعلق باراء الذكور ، السابقة
 .واالناث

االنفالت االخالقي في مرحلة  نتيجةفي تاثيرها البيئي  تراجع دور االسرةتوضح النتائج  -1
نتيجة المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والتقافية التي  المراهقة لطالب المرحلة الثانوية

أثرت علي القيم االخالقية لدي طالب الثانوي العام وجاء تأثير االنترنت في المرتبة االولي 
وهذا يختلف مع نظرية التعلم االجتماعي التي توضح ان والمدرسة والتلفزيون  يلية االسرة

  .االنفالت االخالقي تبدا من داخل االسرة

 يوجد عالقة بين تغير قيم المجتمع وظاهرة االنفالت االخالقي عند طالب المرحلة الثانوية -4
نتيجة العديد من العوامل منها انتشار الجريمة والعنف، وجود المخدرات وسهولة الحصول 

وعدم اهتمام الدولة بحل مشاكل ، فقدان االمل في المستقبل، ها، انتشار الفسادعلي
المراهقين والفقر وتتفق تلك النتائج مع العديد من الدراسات السبقة من تاثير التغيرات التي 
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حدثت في المجتمع، كما يوجد ارتباط قوي بين اراء الذكور واالناث تجاه تاثير التغيرات في 
 .واالنفالت االخالقيقيم المجتمع 

، 3، 4، 1، 2)تشير نتائج عبارات مقياس االنفالت االخالقي لالناث أن عبارات  -3
7،24،23،25،29،11،15،17،19،17،41،47،32،31،34،35،31،37،3 ،37،55 

وغير ، كما جاء بنتائج الدراسة% 50قد أجابت بالموافقة بأكثر من ( 59،57، 51،57،
( 57، 43، 44، 41، 42، 40، 13، 21، 20، 9، 7)  موافق لالجابات السلبية وهي

( . أحيانا) بينما جاءت باقي االجابات بالعينة  ،%50قد أجابت بعدم الموافقة بأكثر من 
، 4، 1، 2)عبارات مقياس االنفالت االخالقي للذكور تبين أن عبارات 

3،7،21،24،23،29،12،11 ،15،11،17 ،19 ،17،41 ،47،47،32 
قد أجابت بالموافقة بأكثر من ( 55،51،57،59، 37،52، 39، 31،34،35،37،

، 13 ،14، 27، 21، 20، 9، 7 ،5،1)وغير موافق لالجابات السلبية وهي ، 50%
بينما جاءت  ،%50قد أجابت عدم الموافقة بأكثر من ( 57، 51، 43، 41، 42، 40

موجبة ذات داللة  وجود عالقة ارتباطيةومنها تبين . (أحيانا) باقي االجابات بالعينة 
 .بين الذكور واإلناث تجاه مقياس درجة االنفالت االخالقي لمرحلة الثانوي العامإحصائية 

لشبكات االنترنت في انتشار ظاهرة االنفالت سلبي تأثير كما أوضحت نتائج الدراسة وجود  -5
أي نوع عدم وجود ، وهي نشر قيم الرزيلة واالباحية االخالقي عند طالب المرحلة الثانوية

اضطراب الهوية الثقافية والدينية، كما يوجد تاثير ، ضعف العالقات االسرية، من الرقابة
ايجابي يتلخص معرفة كل جديد، سهولة البحث عن مصادر المعرفة والمعلومات، االنفتاح 

 .اكتساب اصدقاء جدد، علي العالم
 :وهى ةعت الدراسة لعدة نتايج هامومن هنا توص

شئة االجتماعية السيئة في انتشار ظاهرة االنفالت االخالقي في مرحلة يوجد تأثير للتن -2
 .لدي طالب المرحلة الثانوية المراهقة

راهقة لطالب االنفالت االخالقي في مرحلة الم نتيجةتراجع دور االسرة في تاثيرها البيئي  -1
 .المرحلة الثانوية



 وآخرون مصطفى إبراهيم عوض
 

 157 1027 مارس، لثالثاوالثالثون، الجزء  السابعالمجلد 

قي عند طالب المرحلة يوجد عالقة بين تغير قيم المجتمع وظاهرة االنفالت االخال -4
 .الثانوية

بين الذكور واإلناث تجاه مقياس درجة وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية  -3
 .االخالقي لمرحلة الثانوي العام االنفالت

القي عند طالب المرحلة يوجد تأثير لشبكات االنترنت في انتشار ظاهرة االنفالت االخ -5
 .الثانوية

 

 توصيات الدراسة
تساعدهم على كيفية السيطرة على الغضب ونوبات لكي تدريبية لآلباء البرامج اليم تصم -2

غير العنيفة حتى تقلص احتماالت اعتدائهم  التنشئة السليمةالعنف مع بيان أهم أساليب 
 .على أبنائهم جسديًا أو لفظيًا أو نفسيا

تتيح لهم كما ، تهمشغل اوقات الفراغ لتفريغ طاقاإعداد برامج رعاية نفسية قائمة على  -1
المظاهر السلبية مع دمج الطالب الذين يعانون فرصة التعبير عن مشاعرهم للتخلص من 

ع طالب يتمتعون بمهارات اجتماعية قوية لجذبهم إلى المشاركة في نشاطات م·أسريا
يجابية بغية أن يتعلم منهم هؤالء كيفية إقامة العالقات والتفاعل اإليجابي مع  مسلية وا 

 .يناآلخر 

فية وحثهم ياإلشراف المكثف على الطالب في أوقات الفسح والصالة واألنشطة غير الص -4
 .على التعاون واإليثار والتسامح

االنفالت دعوة الجهات الرسمية المعنية إلى وضع البرامج الوقائية والعالجية لمشكلة  -3
 .ةاالخالقي لجميع الفئات مع التركيز علي الفئات العمرية لمرحلة المراهق

فريق يتكون من اختصاصي نفسي  يشارك فيهاإنشاء مراكز أو دور للبنين والبنات  -5
 .عالج وتوجية الطالب في مرحلة المراهقةواجتماعي وأطباء يتولى 

اجتماعية مجتمعية تهدف الي المسح المجتمعي لظاهرة االنفالت االخالقي إجراء دراسات  -1
ادت وجود تلك الظاهرة ومن ثم وضع  وتحديد أهم المشكالت والعقبات والدوافع التي

 . البرامج والحلول من خالل حلول واقعية تجاه االنفالت االخالقي
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االهتمام بتوزيع الخدمات التعليمية والصحية والسكنية بالعشوائيات والقضاء على   -7
 .المشكالت االجتماعية المنتشرة فيها واالهتمام بها وتطويرها
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ABSTRACT 

the phenomenon of moral mess adolescents phase of Secondary 

Education the product of many of the effects of the social, 

psychological and physical infrastructure of social variables. The study 

aims to identify the most important social variables, and physical 

infrastructure which affect the phenomenon of moral mess and identify 

the most important manifestations of the moral mess in adolescence on 

environmental factors that helped to spread the moral mess, as well as 

to identify the social factors that led to the spread of moral mess in 

adolescence, family upbringing, relatives, friends, identify external 

factors (the mechanisms of globalization), which helped in the spread of 

moral mess in the levels of adolescence. And economic factors that led 

to the spread of moral mess .with identify the differences between 

males and females in adolescence toward the phenomenon of moral 

mess. Where the study sample of (403) single sample of secondary 

schools, Ain Shams, educational, distributed as follows: (250 males and 

153 females. Of the students in the secondary schools and the region. 

The study on a social survey sample, a group of students in the 

secondary stage. In the collection of data used, Researcher (direction) to 

know what attitudes toward the claim of social justice. Then the 

researcher adopted on the analysis of the content of the standard moral 

mess, study has to several results; there are no differences between 

males and females in the interpretation of the phenomenon of moral 

mess, the design of training programs for parents to help them on how 
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to control of anger outbursts of violence with the statement of the most 

important methods of sound upbringing, non-violent to reduce the 

possibilities of attacking their children to physical or verbal or 

psychologically. Programs and psychological care list to play would 

have the opportunity to express their feelings to get rid of the negative 

phenomena with the consolidation of the students who suffer 

familiae*with students have the skills of strong social to attract them to 

participate in the fun activities and positive in order to learn of them 

these how to establish relations of positive interaction with 

others*intensive supervision on students in times prayer and the illegal 

activities including classroom supplies and urged them to cooperate and 

altruism and tolerance 

 


