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 ملخـص

التوافق  تعد الطفولة الجانحة من أكبر المشاكل التي تواجه المجتمع نظرا لما تعانيه من اضطراب في

اق مع المعايير والقيم االجتماعية وخاصة األخالقية منها. ونظرا ألهمية القيم األخالقية  النفسي وعدم االتف 

براز واقع إحاول في هذا المقال سن ، إلنحراف خاصة عند هذه الفئة العمريةوأثرها في ظهور الجريمة وا

 الجانحة. القيم األخالقية لدى الطفولة 

 المجتمع الجزائري.  ة؛األخالقي؛ القيم : الطفولة الجانحةةالكلمات المفتاحي

The reality of moral values in juvenile delinquency: field study 
Sana Abidi & Ahmed Fellouh 

Abstract 
Juvenile delinquency is one of the biggest problems facing society today,  
because it suffers alteration in psychological stability and lack of agreement 
with norms and social values, especially the moral ones. For as much as the 
importance of moral values and its impact on the emergence of crime and 
delinquency, especially in this age group, we will try in this study to highlight the 
reality of moral values (ethics) in Juvenile delinquency. 

Keywords: Juvenile delinquency; Moral values; Algerian society. 
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 ـدمة مق

يعتبر اإلنحراف والجنوح مشكلة من أكبر المشاكل التي تواجه المجتمعات المعاصرة، وهو مشكلة نسبية  

وهناك نسبة كبيرة من   .تختلف من مجتمع آلخر، وهذا راجع إلى أن لكل مجتمع مقاييسه وأحكامه وأخالقه

االجتماعية االقتصادية،  وية، األشخاص المنحرفين هم ببساطة ضحايا لظروف خارجية مختلفة منها النفس 

 الثقافية والسياسية. و

والذين  ، ولعل أهم فئات هؤالء المنحرفين والجانحين فئة "األحداث" أو ما نسميها "الطفولة الجانحة"

يعانون من سوء التكيف واضطراب في التوافق النفسي االجتماعي من خالل عدم االتفاق مع المعايير  

نها القيم األخالقية التي يؤدي اإلنحراف والجنوح عنها إلى جلب انتباه وسائل والقيم االجتماعية خاصة م

التركيز  الرقابة االجتماعية. ونظرا ألهمية القيم األخالقية وأثرها في ظهور الجريمة واإلنحراف سنحاول 

ي مجموعة من الفتيات الجانحات المقيمات بأحد المراكز المتخصصة ف لدىعلى دراسة واقع األخالق 

عن تصوراتهن التي تتضمن خبراتهن تجاه الموضوع محاولين اإلجابة   والتي يعبرن فيهاإعادة التربية 

 ما هو واقع القيم األخالقية لدى الطفولة الجانحة؟ على السؤال التالي: 

  صراع وإلى الواقع القيم األخالقية لديها إلى  تشير بنية تصور الطفولة الجانحة وتفترض هذه الدراسة أن

قية تقرها وسائل  واقعية والخروج عما هو متعارف عليه من قيم أخالالالطموحات ال الذي يتولد عن

 . الضبط االجتماعي
 مفاهيم الدراسة 

 مثل مفهوم الت-1

كان سائدا في الفلسفة  مثلأن مفهوم التإلى  (181-180. ، ص 2002) أشار قاموس البالنش و بونتاليس

ت الالواعية مع ما يتضمنه  مثالحيث تحدث عن الت  ،بطريقة مختلفة ناولهلكنه ت " S. Freudاأللمانية قبل" 

ن بالمعنى الفلسفي  في النظرية الفرويدية لم يك مثلضم هذين المصطلحين من مفارقة ألن استخدام الت

 . "ضوع الذي يدون األنظمة الذكرويةعتبره كجانب من الموالتقليدي حيث ا

:"  على أنه مثلعرف الت Piagetن بياجي أ( 43. ، ص 2003) Fisher فيشروجاء في تعريف 

أو لما يضاعف اإلدراك المواضيع الحاضرة إذ يكمل المعارف  ،مواضيع غائبة أو تذكر استحضار

يكمل مفهوم   مثلا كان التإذ و، أخرى غير مدركة في الوقت الحالي اإلدراكية بالرجوع إلى مواضيع

  ، يتمثل في نسق الدالالت  والذي صر الجديد ذا العنهبه  يتفرد  اجديد  ا، فإنه يضيف عنصراإلدراك

الصورة العقلية حيث  فيبمعناه المباشر  مثلالت بياجي  . لذلك اختزللبين الدال والمدلو ايتضمن تمييزو

 .مواضيع غائبة بستقبلها ويربطها يفسر الفرد الظاهرة بعد إدراكه لصور األشياء التي ي

معارف والمعلومات الموجودة في المحيط حيث يتم استحضارها  ينبع من ال مثلومن هنا نستخلص أن الت

الذهنية  تعتبر التمثالت وعلى هذا األساس  .ذهنية إدراكية ات عملياستنادا إلى ثم تعالج وتنظم في العقل 

إلى لذلك توجهت االهتمامات  ،ت بعدا اجتماعيامثالالت التن Durkheim دوركايم ت فردية. وبفضلمثالت

ت االجتماعية الذي عمل الباحثون على  مثالليظهر مصطلح الت ،ما هو فردي حساب  على ما هو اجتماعي

 إبراز أهم معانيه وجوانبه.

 مفهوم األخالق -2

هيئة راسخة في النفس تصدر عنها األفعال بيسر وسهولة من غير لقد عرف الغزالي األخالق بأنها " 

 .(79، ص 1988حاجة إلى فكر وروية" )عبد الكريم زيدان، 

فحدد مفهوم األخالق في اإلسالم بقوله: "يمكن تحديد مفهوم األخالق  (81، ص. 1992) أما مقداد يالجن

في نظر اإلسالم بأنها عبارة عن علم الخير والشر والحسن والقبح وله قواعده التي حددها الوحي لتنظيم  

 . ذا العالم على أكمل وجه"وده في هحياة اإلنسان وتحديد عالقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وج 

ومنه فالسلوكيات األخالقية وآدابها هي التي تميز سلوك اإلنسان عن سلوك البهائم في تحقيق حاجاته  

 . قاته مع غيره من الكائنات األخرىالطبيعية، أو في عال

 الطفولة الجانحة -3
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لقاعدة ا ابسيط ااكانتهك انتهأن الطفل الجانح هو من: " (55، ص. 2004)  ة ربيعيقول محمد شحات

وقد عرف مكتب الشؤون االجتماعية التابع لألمم المتحدة  القانونية واألخالقية وخاصة عند المراهقين".

الحدث الجانح من الناحية القانونية بأنه شخص في حدود سن معينة يمثل أمام هيئة قضائية أو أية سلطة 

 . ير إعادة تكيفه االجتماعييسمن شأنها أن ت أخرى مختصة بسبب ارتكابه جريمة جناية ليتلقى رعاية 

"الحدث في الفترة بين سن   : الحدث الجانح بأنه (64، ص. 1992) لقادر قواسمية ويعرف محمد عبد ا

ارتكب  أنه التمييز وسن الرشد الجنائي الذي يثبت أمام السلطة القضائية أو أية سلطة أخرى مختصة

 . الخطرة التي يحددها القانون" إحدى الجرائم أو تواجده في إحدى الحاالت 

ومثلت أمام سلطة مختصة ولم   ،لقاعدة قانونية أو أخالقية اذن الطفولة الجانحة هي من ارتكبت انتهاكإ

 تصل إلى سن الرشد الجنائي.

 ـةـ حاالت الدراس1

 خصائص حاالت الدراسة وكيفية اختيارها-1-1
لمفردات المكونة لحاالت الدراسة بتحضير مسبق  ختيار االقد لجأنا إلى استعمال األسلوب القصدي في 

طبقنا أداة الدراسة حتى قد و. بوالية تبسة -بنات -لهذه اللقاءات بالمركز المتخصص في إعادة التربية 

خصائصها في أوضحنا ( حاالت. و10وصلنا إلى عدد مقبول والذي تحتمله شبكة التداعيات وهو )

 الجدول التالي: 
 الحاالت

 المستوى االقتصادي لألسرة المستوى التعليمي الحالة المدنية  لجنسا السن  الرقم 
 جيد ثانية متوسط عازبة  أنثى سنة  17 :ر 01رقم

 جيد ثالثة متوسط حامل )أم عازبة(  أنثى سنة  17 :ص 02رقم

 متوسط ولى متوسطأ عازبة  أنثى سنة  17 :د 03رقم

 متوسط ابتدائي عازبة  أنثى سنة  18 :خ 04رقم

 ضعيف أمية أم عازبة  أنثى نة س 19 :ط 05رقم

 ضعيف ثالثة متوسط عازبة  أنثى سنة  17 :ع 06رقم

 ضعيف ثانية متوسط عازبة  أنثى سنة  18 :ف 07رقم

 متوسط أولى متوسط عازبة  أنثى سنة 17 :و 08رقم

 متوسط أولى متوسط عازبة  نثىأ سنة 17 :ح 09رقم

 ضعيف ثانية متوسط عازبة  نثىأ سنة 18 :ن 10رقم

 وضح خصائص حاالت الدراسة( ي01جدول )

: المركز المتخصص في إعادة التربية بنات تبسة، هو أحد المؤسسات بطاقة تعريفية للمركز -1-2

فتح أبوابه بشكل رسمي في  قد يهتم بالشريحة الجانحة. و، و الوالية في المتخصصة المتواجدة 

، سنة 19و  13بين  اهم متتراوح أعمار ا( حدث60ن )يتصل إلى ست ية، بطاقة استيعاب21/02/2005

جمادى األولى   13المؤرخ في  12/165بلوغ سن الرشد القانوني حسب المرسوم التنفيذي رقم وهي سنة 

لقانون األساسي النموذجي للمؤسسات  ل يتضمن تعديالوالذي  05/04/2012الموافق لـ  1433عام 

مركز إلى أمر بالوضع من  المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة حيث تخضع عملية وضعهن بال

 على تأطيرهن فريق بيداغوجي مختص  طرف قضاة األحداث قصد إعادة إدماجهن في المجتمع ويشرف

 بوالية تبسة(. DASن مديرية النشاط االجتماعي م)معطيات 

 ي الدراسة: تقنية شبكة التداعياتاألداة المستخدمة ف  -2
 Annaآنا ماريا سلفانا دي روزاتقنية من طرف صممت هذه الوصف تقنية شبكة التداعيات:  -1ـ  2

Maria Silvana De Rosa (1995 .) تهدف إلى اكتشاف بنية مضامين  وهي تقنية للدراسة الحرة

التقنية   وتستعمل هذهت االجتماعية. مثالتمؤشرات التقطب والحياد والنمطية في الحقل الداللي المرتبط بالت

، وهي  ناصر المتصلة بهاالع بت خصوصا ومثالية المرتبطة بالتفي بعض المجاالت الداللية والتقييم

تعقيد   تتفادىوالتي تستطيع فعال أن ، De Rosa دي روزا المقاربة الوحيدة المتعددة المنهجيات حسب 

 ت االجتماعية. مثاللتاأبعاد تعدد 
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 كيفية إجراء شبكة التداعيات -2ـ  2

تضمن إن الشبكة ت لمستعملة في شبكة التداعيات : تقديم المثيرات او تنظيم،و اختيار، -1ـ  2ـ  2

أو   ،جملة ،عبارة ،كلمة ، وهذه المثيرات قد تكونهداف البحث يتم اختيارها تبعا أل ، مجموعة من المثيرات 

  إذ ترتبط ،  برنامج تلفزيوني...أو فيلم  كفيديو  مقطع ، ا، إشهاراموسيقي  ا، مقطع، صورةاقصير انص

 طبيعة الموضوع. ب

  وسط حول الجملة المقدمة في  التداعيات شبكة  بناء يتم ة،المنبه ثيرات بعد تحديد المة األولى: المرحل -

بوضع الكلمات أو التفرعات   دون التزاممات التي تأتي إلى الذهن بحرية وذلك بكتابة كل الكل، والصفحة

ه  ب جاءت الذي  رتيب الت  يشير إلىرقم  يوضعفي كل مرة وكل المساحة المحيطة بالجملة ، وتستعمل بينها

للكلمة الثانية وهكذا دواليك حتى  2للكلمة التي بدأ بها، ثم رقم  1يطلب من الفرد إعطاء رقم و. في الذهن

يقوم بربط الموضوع بمعارف  ينهي جميع الكلمات مع مراعاة السرعة والعفوية في التداعي حتى ال 

ط العبارة األولى بأخرى فرعية عن طريق  رب وفي بعض الحاالت، إذا اقتضى األمر ذلك، يمكن سابقة.

 خط جزئي يخرج من العبارة الكبيرة.

  يشير إلى والذي  ،كل العبارات المتداعية بفروعها الجزئية إن وجدت رقم بعد منح : المرحلة الثانية -

  : للمفحوص التعليمة التالية  قدمون ،جملة المثير في ورقة أخرىال في هذه المرحلة نكتب  ،ترتيب الظهور

"عليك التمعن في هذه الشبكة وما أنتجته من عبارات وإذا وجدت أنه من الضروري القيام بربط بعض  

 . ليس شرطا أن يقوم المفحوص بالربطالكلمات ببعضها عبر أسهم فلتقم بذلك ". و

الرجوع إلى المنبه على ورقة أخرى ونطلب من المفحوص  قطع نعيد تشكيل الم: المرحلة الثالثة -

(  -يجابية و عالمة )إل كلمة بوضع عالمة )+( إذا كانت هذه المرة نشير إلى قيمة كالتي كتبها والكلمات 

  وينبغي ذلك حسب الداللة التي يعطيها المفحوص للمثير. ( إذا كانت القيمة معدومة، و0و )إذا كانت سلبية 

 كل الكلمات أو العبارات حتى الفرعية إن وجدت. علىتطبيقها  

نطلب من المفحوص ترتيب الكلمات   بعد إعادة كتابة المقطع المنبه على ورقة أخرى: عةالمرحلة الراب -

كل الكلمات. ، ويشمل هذا األمر للكلمة الثانية IIللكلمة األكثر أهمية و رقم  Iترتيبا تفاضليا بوضع الرقم 

 استعملنا أرقام التينية لتفرقتها عن أرقام ترتيب الظهور. وقد 

  :ات المحصل عليها من شبكة التداعياتالمعلوم -2ـ  2ـ  2

 contenus et structure مضامين و بنية الحقل الدالليإلى األداة يستند تحليل التداعيات التي توفرها 
du champ sémantique خالل:  من وذلك 

حيث يمكن استعمال ترتيب  : Ordre d'apparition des motsترتيب وتنظيم ظهور الكلمات  -

ر على إمكانية الوصول إلى اإلجابة النموذجية حيث أن سرعة التداعي ال تدل فقط على  الظهور كمؤش

إنما أيضا إلى إمكانية وصوله إلى قدر كبير من اإلجماع  و ،ارتباط التداعي وبالتالي حدته التغيير في قوة 

مة األكثر  كلمة المتداعية بصورة مشتركة ليس بالضرورة الكل، فالوهكذا وفق هذا التصور .النموذجي

 . إنما هي األكثر تقاسما اجتماعيا، وأهمية عند الشخص 

ترتيب الظهور أقل  يعتبر :Ordre d' importance des motsترتيب أهمية الكلمات بالنسبة للفرد  -

قام  غموضا من ترتيب األهمية، حيث يطلب من المفحوص منح رقم الترتيب سواء بلون مختلف أو بأر

 .الخلط  التينية حتى ال نقع في

 Indices de polarité ,etالمؤشرات القطبية والحيادية وتتمثل في  المعادالت اإلحصائية: -3ـ  2ـ  2
de neutralité   حيث يعتبر المؤشر القطبي كمقياس  مثل مني في حقل التضكمقياس ترتيبي لموقف :

 كمقياس مراقبة.الحيادي يستعمل  ، أما المؤشرمثليتوجيه وتقييم لموقف ضمني في المجال الت
 مكون التقييم واالتجاه الضمني في حقل التصورات. يقيس  :(pالمؤشر القطبي )  -

 (= pالمؤشر القطبي ) 
 عدد الكلمات السلبية   –يجابية عدد الكلمات اإل

 العدد اإلجمالي للكلمات المتداعية 

 (. 1( و ) +1-: ) ويتراوح بين
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ن معظم الكلمات المتداعية ذات أوهو يدل على ، ( 1بـ )( يمكن تشفيره 0.05( و) 1-( بين )Pإذا كان )-

 إيحاء سلبي. 

وهو يدل على ميل متعادل للكلمات االيجابية  ، (2( يمكن تشفيره بـ)0.04( و)0.4-( بين) Pوإذا كان ) -

 والسلبية. 

يعني أن معظم الكلمات ذات إيحاء هذا (، و3شفيره بـ )( يمكن ت1+( و )+0.04( بين )Pوإذا كان ) -

 .يجابيإ

 الضبط.للتحكم و اقياس ويعتبر ، (1( و )+1-: يتراوح ما بين )( Nمؤشر الحياد )  -

 (= Nالمؤشر الحيادي) 
 يجابية +عدد الكلمات السلبية( )عدد الكلمات اإل -كلمات المحايدةعدد ال

 العدد اإلجمالي للكلمات المتداعية 

 ل على أن الكلمات ذات حياد ضعيف. د يو، (1( يمكن تشفيره بـ )0.05-( و )1-( بين ) Nإذا كان )  -

كلمات المحايدة تميل إلى يدل على أن الو، (2( يمكن تشفيره بـ ) 0.04( و )+0.04-وإذا كان بين ) -

 .التعادل

ن معظم الكلمات ذات حياد  أى يدل عل و، (3( يمكن تشفيره بـ )1( و )+0.04( بين )+ Nوإذا كان )  -

 مرتفع . 

وهي معلومة أخرى مهمة : مثل قياس فارقي للقاموس المرتبط بموضوع التالمؤشرات النمطية ك -

ت ويمكن اعتباره كمقياس لمعرفة مثالهدف التبومعنية بمجمل االختالفات في قاموس شرح االرتباط 

 . اإلجمالي عددهاف الكلمات والعالقة بين مختل

 × 100( = yيرمز له بـ ) و
 كل مجموعة من األفراد عدد الكلمات المختلفة المتداعية من طرف 

 العدد اإلجمالي للكلمات المتداعية 

( بواسطة الصيغة y( تحول القيمة المحصل عليها لـ )1( و )+1-ولجعل هذا المؤشر له قيمة تتراوح بين )

التالية: 















−−

100

2
1*)1(

y
. 

وهذا كما جاءت به   .وذلك حسب المؤشرات الثالثة  ،يسمح لنا هذا الحساب بتمثيل النتائج بواسطة مخططو

 لدىت مثالحيث يوضح هذا المنحنى البياني الجامع لكل المؤشرات مدى توجه الت De Rosaالباحثة 

  (Abric ,2003, p. 58-80)األفراد 
 ـاتعرض نتائج تقنية شبكة التداعي -3

بعد شرح تقنية شبكة التداعيات من خالل ترتيب خطوات بناء الشبكة وعرض خصائص حاالت الدراسة 

ضع المثير المناسب الذي يعكس لحد كبير موضوع المقال، لذلك حاولنا استعمال عبارة  لم يبق لنا سوى و 

منبه الستدعاء تداعيات الفتيات )الجانحات المقيمات بالمركز( حيث طبقنا المراحل  ثيركم "أخالقــك"

 وسنكتفي بعرض مخطط الحالة األولى: ، العشرةاألربعة على الحاالت 

 الحالة األولى
 ولى المرحلة األ

 

 

 

 

 

 

 

 



 دراسة ميدانية : واقع القيم األخالقية لدى الطفولة الجانحة 

 

 98 
ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 3, Issue 1, Summer 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلة الثانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلة الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كأخالق

ال أطيق حياة  

 1أسرتي 

ي فسدت بسبب االبتعاد أخالق

 5دين عن ال
 6ي تغيرت بسبب أصدقائي أخالق

أبي وأمي ال أستطيع العيش  

 2معهما 

 7حدث اآلن  أنا ضد ما ي

 4ديني ضعيف 

المجتمع تغير لألسوأ لذا فسدت 

 8األخالق 
 3ال يفهمني أحد 

 أخالقك

يق حياة  أطال 

 1أسرتي 

فسدت بسبب االبتعاد ي أخالق

 5عن الدين 
 6 ي تغيرت بسبب أصدقائيأخالق

أبي وأمي ال أستطيع العيش  

 2معهما 

 7أنا ضد ما يحدث اآلن  

 4ديني ضعيف 

تغير لألسوأ لذا فسدت  المجتمع

 8األخالق 
 3ال يفهمني أحد 

 أخالقك

ال أطيق حياة  

 ( -) 1أسرتي 

بسبب االبتعاد  دت ي فسأخالق

 ( -) 5عن الدين 
 ي تغيرت بسبب أصدقائي أخالق

6 (- ) 

يع العيش  أبي وأمي ال أستط 

 ( -) 2معهما 

 ( -) 7أنا ضد ما يحدث اآلن  

 ديني ضعيف 

4 (- ) 

سوأ لذا فسدت المجتمع تغير لأل

 ( -) 8األخالق 
 ( -) 3ال يفهمني أحد 
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 المرحلة الرابعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفريغ العبارات المتداعية من طرف حاالت شبكة التداعيات -1ـ  3

 (5) الحالة (04الحالة ) (03الحالة ) (02الحالة ) (01الحالة )

ال أطيق حياة   -

 . رتيسأ

مي ال  أبي وأ -

أستطيع العيش  

 .معهما

 .ال يفهمني أحد  -

 .ديني ضعيف -

أخالقي فسدت  -

بسبب االبتعاد عن  

 .الدين

أخالقي تغيرت   -

 . بسبب أصدقائي

أنا ضد ما يحدث  -

 . اآلن

المجتمع تغير   -

لالسوأ لذا فسد 

 الخلق.

صعوبة العيش   -

 . مع عائلتي

أقرب الناس الي  -

 . ال أحتملهم

تي ال  عائل -

 ي. تفهمن 

لم يعلموني الدين   -

 . الصحيح

ال أخالق دون  -

 . دين

 . تبعت المنحرفينا-

ين  ال أميز ب  -

-الخطأ والصواب 

بسببهم لم أعد 

 .عرف ماذا أفعلأ

لقد كرهت الناس  -

 .ماعدا البعض 

الدنيا تغيرت   -

 واألخالق تغيرت. 

إخوتي البنات   -

 . يغارون مني

اس ال تفهمني  الن -

ما أثر على 

 القيأخ

واجه صعوبة  أ -

ف  ضعي-مع الناس

 التدين. 

أسرتي تفتقر إلى   -

 الدين.

صحابي من  أ -

 .غيروا أخالقي

كنت ال أعرف   -

كيف أسير  

 . موريأ

 لم أعد أثق بأحد.  -

أسرتي   -

ومدرستي هم  

السبب فيما وصلت 

 .إليه

ال أتفاهم مع أحد  -

في المدرسة لذا 

 . أضربهم

 .ال يفهمني أحد  -

ية ال  التربية الدين -

 . توجد في أسرتي

والدي ال   -

 . يصليان

كنت أتبع   -

 .أهوائي

أنا ال أثق بمن   -

 حولي. 

ن  أخالقي هكذا أل  -

 . العائلة هي السبب 

عائلتي ال تعرف   -

 .ريد ماذا أ

المدرسة كذلك  -

 . غير متفهمة

مي ال  أبي وأ -

 . يعرفان الصالة

 .وأنا ال أصلي -

لقد اتبعت أمور   -

 .أكثر مني 

 06المجموع =  07المجموع =  08المجموع =  10المجموع =  08المجموع = 
 

 (10) الحالة (09الحالة ) (08الحالة ) (07الحالة ) (06الحالة )

 أرفض أسرتي.-

 أكرههم.  -

أخالقي في  -

ال أطيق التعامل   -

 . مع عائلتي

أحس بإهمالهم   -

أسرتي سبب  -

تدني قيمي  

 . األخالقية

ضاع أملى في   -

 . أقاربي

أنا ضدهم ألنهم   -

ال أعرف كيف   -

 . أتعامل مع أهلي

 ال ابالي بأحد. -

 أخالقك

ال أطيق حياة  

 I( -) 1أسرتي 

دت بسبب االبتعاد فسي أخالق

 V(  -) 5ن عن الدي 
 ي تغيرت بسبب أصدقائي أخالق

6 (- )VI 

 أستطيع العيش  أبي وأمي ال

 II( -) 2معهما 

  VII( -) 7أنا ضد ما يحدث اآلن  

 ديني ضعيف 

4 (- )IV 

المجتمع تغير لألسوأ لذا فسدت 

 VIII(  -) 8األخالق 
 III( -) 3ال يفهمني أحد 
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 . تربيتي على الدين

 . الدين ضعيف -

أردت العيش  -

 . بحرية

أنا لست راضية   -

 . على ما يحدث 

كل المجتمع في   -

 . ةالهاوي

لست عموما  -

راضية عن  

 هللا غالب. ،أخالقي

 .لي

لم يعلموني   -

 . األخالق العالية

ال يوجد التزام  -

 . بالصالة

الكذب هو الخلق  -

السائد في 

 . المجتمع

أردت حياة  -

 .أخرى

 . أريد التغيير -

مجتمع معدوم   -

ألن األخالق  

 .انعدمت 

أخالق صالحة  ال  -

لدي لكني قلبي  

 نظيف. 

 .لذا ال أحبهم -

أخالقي ينقصها   -

 . التدين

 . يماني ناقص إ -

هربت من   -

ردت منزلي ألني أ

 .العيش دون قيود 

حداث أريد إ -

انقالب وتغيير  

 جذري.

 . لم يعطوني فرصة

 .طيق أحداال أ -

أخالقي ترونها   -

فاسدة ألني ال  

 .أصلي

والدي ال   -

 . يصليان

تأثرت أخالقي   -

بأخالق البنات  

 . الذين اتبعتهن

يستحقون الشتم   -

والضرب من  

 . حولي

كل المجتمع  -

 .فاسد 

المجتمع في   -

طريق مسدود  

وليست لديه أي  

 .فرصة

أخالقي كانت  -

جيدة لكن بعد الذي  

حدث أصبحت ال  

 تعجبني. 

لم تعد هناك   -

خالق والمجتمع  أ

 .فاسق

ال أحد يصلي  -

 . ويعرف هللا

ثروا على لقد أ -

 .الناس

أنا من الداخل  -

جيدة لكن قيمي  

متأثرة   ةاألخالقي

 .بالناس 

 06المجموع =  10المجموع = 06المجموع =  09المجموع =  08المجموع = 

 عبارة.   78حاالت هو:  10جموع الكلي للعبارات المتداعية من طرف الم

 ( يوضح تفريغ العبارات المتداعية من طرف الفتيات الجانحات02جدول )

 بارات المتداعية )تشكيل المحاور( التوزيع حسب المعنى الداللي للع - 2ـ  3

ت المتداعية، ولكن هذه المرة اآلن إلى خطوة مهمة في هذا العمل، وهي إعادة تبويب العبارا وصلنا

سهولة مستعينين في ببأسلوب أكثر عملية حيث سنحاول تفريغها في محاور لكي نستطيع التعامل معها 

 ( محاور كما يلي: 06بذلك على )حصلنا العبارات، وبذلك بربط الحاالت 

 التكرار العبارات محاور التحليل 
ال يفهمني   -مي ال أستطيع العيش معهماأبي وأ -ال أطيق حياة أسرتي  - صراعات عالئقية 

عائلتي ال   -أقرب الناس إلي ال أحتملهم -صعوبة العيش مع عائلتي -أحد 

الناس ال تفهمني ما أثر على   -إخوتي البنات يغارون مني -تفهمني

أسرتي ومدرستي هم السبب في ما  -أواجه صعوبة مع الناس -أخالقي

-ال يفهمني أحد  -سة لذا أضربهمال أتفاهم مع أحد في المدر -وصلت إليه

-عائلتي ال تعرف ماذا أريد  -أخالقي هكذا ألن العائلة هي السبب 

ال أطيق التعامل  -أكرههم -أرفض أسرتي -المدرسة كذلك غير متفهمة 

أسرتي  -لم يعلموني األخالق العالية -أحس بإهمالهم لي -مع عائلتي

أنا   -ي في أقاربيضاع أمل -لذا ال أحبهم -سبب تدني قيمي األخالقية 

ال أعرف كيف أتعامل  -ال أطيق أحدا -ضدهم ألنهم لم يعطوني فرصة

 

27 
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 ال أبالي بأحد. -مع أهلي

الشعور بغياب 

 الوازع الديني

لم يعلموني   -أخالقي فسدت بسبب االبتعاد عن الدين -ديني ضعيف -

أسرتي تفتقر إلى   -ضعيف التدين -ال أخالق دون دين -الدين الصحيح 

أبي وأمي   -والدي ال يصليان  -التربية الدينية ال توجد في أسرتي -دينال

الدين   -أخالقي في تربيتي على الدين -أنا ال أصلي -ال يعرفان الصالة

 -الكذب هو الخلق السائد في المجتمع -ال يوجد التزام بالصالة -ضعيف

  أخالقي ترونها فاسدة ألني ال -إيماني ناقص  -أخالقي ينقصها التدين

ال أحد  -لم تعد هناك أخالق والمجتمع فاسق -والدي ال يصليان -أصلي

 يصلي ويعرف هللا. 

20 

 

سهولة االنقياد 

وصعوبة التمييز  

بين الحقوق  

 والواجبات

ال أميز بين الخطأ   -اتبعت المنحرفين -أخالقي تغيرت بسبب أصدقائي -

أصحابي من غيروا   -بسببهم لم أعد أعرف ماذا أفعل -والصواب 

لقد  -كنت أتبع أهوائي -كنت ال أعرف كيف أسير أموري -أخالقي

  -أردت حياة أخرى -أردت العيش بحرية  -اتبعت أمورا أكثر مني

تأثرت أخالقي بأخالق  -هربت من منزلي ألني أردت العيش دون قيود 

 علي الناس.  ثرلقد أ -البنات الذين اتبعتهن 

13 

 

الشعور بغياب 

 الوازع الديني

لم يعلموني   -تعاد عن الدينأخالقي فسدت بسبب االب -عيفديني ض -

سرتي تفتقر إلى  أ -ضعيف التدين -ال أخالق دون دين -الدين الصحيح 

مي  أبي وأ -والدي ال يصليان  -سرتيالتربية الدينية ال توجد في أ -ينالد 

الدين   -أخالقي في تربيتي على الدين -وأنا ال أصلي -ال يعرفان الصالة

 -المجتمع الكذب هو الخلق السائد في -يوجد التزام بالصالةال  -ضعيف

ة ألني ال  أخالقي ترونها فاسد  -يماني ناقص إ  -أخالقي ينقصها التدين

ال أحد  -خالق والمجتمع فاسقلم تعد هناك أ -والدي ال يصليان -أصلي

 يصلي ويعرف هللا. 

20 

 

صورة سلبية عن 

أخالق مؤسسات  

 المجتمع 

الدنيا تغيرت واألخالق   -سوا لذا فسدت األخالقالمجتمع تغير لأل -

-ن األخالق انعدمت مجتمع معدوم أل -مجتمع في الهاويةكل ال -تغيرت 

 فرصة.  ةالمجتمع في طريق مسدود وليست لديه أي -كل المجتمع فاسد 

06 

عدم الرضى عن 

 قيمهم األخالقية 

لكن  ال أخالق صالحة لدي  -لست عموما راضية عن أخالقي هللا غالب  -

أخالقي كانت جيدة لكن بعد الذي حدث أصبحت ال  -قلبي نظيف

 متأثرة بالناس.  ةأنا من الداخل جيدة لكن قيمي األخالقي  -تعجبني

04 

 ( يوضح التوزيع حسب المعنى الداللي للعبارات المتداعية )تشكيل المحاور( 03جدول )

، قمنا بإعادة  شبكة التداعيات  التي استقيت من عبارة( 78للعبارات المتداعية ) كبيرمع العدد الق: ـالتعليـ

( محاور ضم كل واحد مجموعة من التكرارات حسب  06) ستة حصلنا علىف  ،إعادة تبويبها في محاور

إهماله   ولم يكن باإلمكان( 04الترتيب التنازلي لمجموعها، حتى وصلنا إلى المحور األخير ذو التكرار )

اجتماعيا الجانحات. وكان الهدف من اختصار هذه العبارات في  تتقاسمهاعبارات مسقطة  يتضمن ألنه

محاور هو أننا في الخطوات القادمة سنتعامل مع هذه المحاور وليس مع الحاالت. وسنحاول تدعيمها  

 بمنحنى بياني: 

 

 

واقع القيم األخالقية  

 طفولة الجانحةلدى ال

 *دراسة ميدانية* 

 النسب المئوية  التكرار محاور التحليل 

 % 34.61 27 صراعات عالئقية 
 % 25.64 20 الشعور بغياب الوازع الديني 

سهولة االنقياد وصعوبة التمييز بين الحقوق 

 والواجبات

13 16.66 % 
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 % 10.25 08 عدوانية وعدم ثقة 

 % 07.69 06 صورة سلبية عن أخالق مؤسسات المجتمع 

 % 05.12 04 عدم الرضى عن قيمهم األخالقية 

 % 99.97 78 جموع الم 

 .( يوضح النسب المئوية لتكرارات محاور التحليل04جدول )

 
 

 
 .منحنيات بيانية توضح النسب المئوية وتكرارات محاور التحليل الستة

سنأتي اآلن إلى عرض جدول ترتيب قيم العبارات حسب ترتيب قيم العبارات حسب الظهور:  -3ـ  3

 الظهور كما يلي: 

وسيط  رتيب الظهور ت الظهور  المحاور

 الظهور 

-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1 صراعات عالئقية 
2-3-1-2-3-1-2-1-2-3-
1-2-1-2-3-1-2. 

1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-
2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-
3-3-3-3-3. 

02 

الشعور بغياب الوازع 

 الديني 

4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-
3-4-4-5-3-4-4-5-3-4. 

3-3-3-4-4-4-4-4-4-4-4-
4-4-5-5-5-5-5-5-5. 

04 

 06-7-6-6-6-6-6-6-6-5-5-5-6-5-6-6-7-6-8-7-6-6 سهولة االنقياد وصعوبة 
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التمييز بين الحقوق 

 .والواجبات

5-6-5. 7-8. 

 07 .9-8-7-7-7-7-6-6 .7-6-7-6-7-8-9-7 . عدوانية وعدم ثقة

صورة سلبية عن أخالق 

 . مؤسسات المجتمع

8-10-7-8-8-9. 7-8-8-8-9-10. 08 

ن قيمهم عدم الرضى ع

 . األخالقية

8-9-10-6. 6-8-9-10. 08.5 

 . ( يوضح ترتيب قيم العبارات المتداعية من طرف الحاالت حسب الظهور05جدول )

قيمة واحدة جامعة   حصل علىن، ولكي الدراسة اإلحصائية لمرحلة ترتيب ظهور العبارات قمنا بالتعليق: 

(. ونفس الخطوات سنتبعها Médianeالوسيط )لكل قيم الظهور الخاصة بكل محور قمنا بعملية حساب 

 في ترتيب العبارات المتداعية حسب األهمية.

ترتيب قيم العبارات حسب  الموالي جدولالعرض ي ترتيب قيم العبارات المتداعية حسب األهمية:  -4ـ  3

 األهمية، كما يلي: 

 همية و. األ همية ترتيب األ األهمية  المحاور

-1-2-1-3-3-1-2-3-2-1 . صراعات عالئقية
2-3-3-4-5-3-4-5-6-1-
3-4-7-8-9-4-5. 

1-1-1-1-1-2-2-2-2-3-
3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-
5-5-5-6-7-8-9. 

03 

الشعور بغياب الوازع  

 . الديني

4-5-5-4-5-4-4-5-1-2-
1-2-2-3-1-2-1-2-1-2. 

1-1-1-1-1-2-2-2-2-2-
2-3-4-4-4-4-5-5-5-5. 

02 

سهولة االنقياد وصعوبة  

حقوق  التمييز بين ال

 .والواجبات

7-6-7-8-8-7-6-6-5-4-
5-3-6. 

3-4-5-5-6-6-6-6-7-7-
7-8-8. 

06 

 06.5 .10-8-7-7-6-6-6-4 .4-6-7-8-7-6-10-6 عدوانية وعدم ثقة 

صورة سلبية عن أخالق  

 . مؤسسات المجتمع

8-9-6-8-5-10. 5-6-8-8-9-10. 08 

عدم الرضى عن قيمهم  

 . األخالقية

8-9-6-3. 3-6-8-9. 07 

 . ( يوضح ترتيب عبارات المحاور حسب األهمية06ل )جدو

 :(، حسب الفتيات الجانحات0، -تفريغ قيم عبارات المحاور)+، –  5ـ  3

 مج قيم العبارات المحـــاور

  )+( (-) (0 ) 

 27 07 20 00 . صراعات عالئقية

 20 00 20 00 .الشعور بغياب الوازع الديني 

 13 02 10 01 .الحقوق والواجبات سهولة االنقياد وصعوبة التمييز بين 

 08 02 04 02 . عدوانية وعدم ثقة

 06 00 06 00 . صورة سلبية عن أخالق مؤسسات المجتمع

 04 03 01 00 .عدم الرضى عن قيمهم األخالقية

 .( حسب الفتيات الجانحات0،   -( يوضح تفريغ قيم عبارات المحاور )+ ، 07جدول )
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، يليه عرض لمخطط نهائي  شامل لمراحل تقنية شبكة التداعي ولوسنقوم في هذه الخطوة بعرض جد 

 لشبكة التداعيات استنادا إلى معطيات الجدول.

 القيم العددية األهمية  الظهور  التكرار المحـــــــــــــاور 

م واقع القي

األخالقية لدى 

  الطفولة الجانحة

 *دراسة ميدانية* 

 - 03 02 27 . صراعات عالئقية

 - 02 04 20 .اب الوازع الديني الشعور بغي

سهولة االنقياد وصعوبة التمييز  

 . بين الحقوق والواجبات 
13 06 06 - 

 - 06.5 07 08 . عدوانية وعدم ثقة

صورة سلبية عن أخالق 

 . مؤسسات المجتمع
06 08 08 - 

عدم الرضى عن قيمهم 

 . األخالقية
04 08.5 07 0 

 .تقنية شبكة التداعيات ( يوضح القيم الكلية لمراحل08جدول )

 : تفريغ العبارات حسب ترتيب القيم مع حساب المؤشرات القطبية والمحايدة والنمطية - 6ـ  3

 

 المؤشرات 

 المحاور                                     

(P) (N) (Y) 

 0.993+ -0.166 -0.256 صراعات عالئقية  

 0.994+ -0.256 -0.256 .الشعور بغياب الوازع الديني

 0.996+ -0.115 -0.115 .سهولة االنقياد وصعوبة التمييز بين الحقوق والواجبات

 0.997+ -0.051 -0.025 . عدوانية وعدم ثقة

 0.998+ -0.076 -0.076 . صورة سلبية عن أخالق مؤسسات المجتمع

 0.999+ -0.025 -0.012 . عدم الرضى عن قيمهم األخالقية

حساب المؤشرات القطبية  ارات حسب ترتيب القيم العددية مع ( يوضح تفريغ العب09جدول )

 .والنمطيةوالمحايدة

ت االجتماعية من خالل العناصر المكونة  مثالوتلعب المؤشرات الثالثة دورا في معرفة بنية وطبيعة الت

لها، ومن خالل هذه المخططات نالحظ تراوح التداعيات في مجال السلب بالنسبة للمؤشر القطبي  

 ادي، كما يلي: والحي
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 .منحنيات بيانية توضح قيم المؤشرات القطبية والحيادية 

 : شرات القطبية والحيادية والنمطيةعرض وتفسير قيم المؤ - 7ـ  3

 " دي روزا وحسب ما تقدمت به الباحثة P=  0.256- هو  : المؤشر القطبيعالئقيةالصراعات ال* محور 
De Rosaشير إلى  ت لكي( 1لرقم )لذلك فهي يمكن أن تحمل ا 0.05،+ 1-:تنحصر في المجالقيمته " ف

يمكن   ومن ثم 0.05-، 1-: وهذه القيمة تنحصر في المجال N=  -0.166السلب، أما المؤشر الحيادي 

 أن الكلمة ترمز للحياد الضعيف.  على ( وهذا يدل1تشفيرها بـ )

 1-:ه القيمة تنحصر في المجالوهذ  P=  0.256- يتحدد في: الشعور بغياب الوازع الديني * محور
، وهذه القيمة تنحصر في  N=  -0.256( لكي تشير إلى السلب، أما 1يمكن أن تحمل الرقم )و 0.05،+

 حياد أي ذات حياد ضعيف.لل( مما يدل أن الكلمات ترمز 1ومنه يمكن أن ترمز بـ ) 0.05-،  1-المجال 

هذه القيمة و، P= 0.115-حيث  والواجباتسهولة االنقياد وصعوبة التمييز بين الحقوق  * محور

 N=  -0.115، أما ( لكي تشير إلى السلب 1مل الرقم )يمكن أن تح، و0.05،+ 1-:تنحصر في  المجال 
( مما يدل أن الكلمات ترمز 1ومنه يمكن أن ترمز بـ )، 0.05-،  1-وهذه القيمة تنحصر في المجال 

 ضعيف.الحياد لل

يمكن أن  و 0.04،+ 0.4-:هذه القيمة تنحصر في المجالو، P= 0.025- ثقة:العدوانية وعدم ال* محور 

وهي قيمة تنتمي إلى  N= -0.051، أما عادل الكلمات اإليجابية والسلبية( لكي تشير إلى ت2تحمل الرقم )

 الضعيف. ترمز للحياد أن الكلمات  إلى ( مما يشير1ومنه يمكن أن ترمز بـ ) 0.05-، 1-:المجال
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 1-:ر في المجالهذه القيمة تنحصو، P= 0.076- ية عن أخالق مؤسسات المجتمع:صورة سلب * محور 
وهذه القيمة تنحصر في   N=  -0.076، أما ( لكي تشير إلى السلب 1مل الرقم )يمكن أن تح، و0.05،+

 ضعيف. اللحياد لأن الكلمات ترمز  على ( مما يدل1ومنه يمكن أن ترمز بـ )، 0.05-،  1-المجال 

  0.4-:القيمة تنحصر في المجال هذهو، P= 0.012- الرضى عن قيمهم األخالقية:عدم * محور 

-0.025، أما تشير إلى ميل متعادل للكلمات اإليجابية والسلبية ( لكي 2يمكن أن تحمل الرقم )و ،0.04،+

 =N كلمات يدل على أن ال( و 2ومنه يمكن أن ترمز بـ ) 0.04، +0.04-:وهي قيمة تنتمي إلى المجال

 . ايدة تميل إلى التعادلالمح

ختالف بين المحاور الستة من حيث قيم ا، يمكن أن نتوصل إلى وجود الل ما قمنا بعرضه من خ

لداللة التي تعبر  ختالف في تقييم وتفسير اايؤدي بالضرورة إلى وجود  ، وهذاالمؤشرات القطبية والحيادية 

يعتبر   إذ  ،ت مثالتورا في مرونة ودينامية الوالذي يلعب د ، (Pفبالنسبة للمؤشر القطبي )عنها المحاور. 

الل  ( خ1، ولقد حصل هذا المؤشر على القيمة اإلحصائية )يمثلموقف ضمني في المجال التيه مقياس توج 

، ومنه وتبعا للقيمة اإلحصائية التي تم بها ترميز هذه المحاور فإن داللتها  ( محاور06) فيأربع مرات 

( من السلم  2القيمة اإلحصائية )حصل المؤشر القطبي على كما  .السلب حصائية تتجه في مجملها نحو اإل

في داللتهما اإلحصائية إلى  ن المحوران يشيران ا ( مرتين. وهذ 3،2،1الذي يحتوي ثالث مسافات )

(  3ى القيمة اإلحصائية )يجابية. أما مجموع المحاور التي حصلت علالتعادل بين الكلمات السلبية واإل 

 و اإليجاب مفقودة في هذا الموضوع. جه نح الداللة اإلحصائية التي تتثم ف منو. موجودة غيرف

مراقبة لتبيان مدى ثبات وقوة  أما بالنسبة للمؤشر الحيادي والذي تتجلى أهميته في إستعماله كمقياس 

ة. العالقة عكسي  ، إذ تكونكانت األهمية والثبات أقوى ا،حيث كلما كان الحياد ضعيف .لكل المحاورتمثالت

: في البداية يمكن  ت الفتيات الجانحات كالتالي مثالت تعكس مدى ثبات  ، فهينتائج المؤشر الحياديلوخالفا 

 فيما يتعلق( 3،2،1بين محاور التحليل التي تتربع على سلم من ثالث مسافات ) اكبيرختالف أن نلمس ا

حيث حصل المؤشر الحيادي   ،محاورختالف في تقييم داللة تلك الاوتبعا لذلك وجد  .قيم المؤشر الحياديب

 بناء على ذلك، حتل الرتبة األولى من السلم. وا أنه ( في خمسة محاور أي1اإلحصائية )على القيمة 

  0.05-،1-نحصرت قيم المؤشر في المجال احتلت المرتبة األولى في الحياد، حيث ا فأغلبية المحاور

 .( من السلم3يادي على الرتبة )حصل المؤشر الحلتشير داللتها اإلحصائية للحياد الضعيف، كما لم ي

ي تتجه نحو التعادل في  وحسب الداللة اإلحصائية فه، (2على القيمة اإلحصائية ) وقد حصل محور واحد 

 الحياد.

من خالل ما سبق يتبين لنا أن مؤشر الحياد يدعم المؤشرات القطبية والنمطية للتعرف على طبيعة  

ت حيث كلما كانت داللة الحياد ضعيفة دل .ح )الفتيات( لواقع قيمها األخالقيةت الحدث الجان مثالوتكوين ت

. (06( محاور من مجموع )05، ولقد وجدنا تكرار الحياد الضعيف في )مثلأكثر على دور المحور في الت

وقربها من   مثليشير إلى قوتها وثباتها في الت، وانخفاض الحياد دليل على قوة وثبات هذه المحاورو

ه من بين  أنأي  ،دل ذلك على محيطية المحور اكلما كان الحياد مرتفع، وعلى العكس المركزي. هاامنظ

ذات  المحاور لذلك يمكن القول أن هذه. ستقراره كعنصر محيط بهاصر البعيدة عن النواة المركزية واالعنا

قية يعد عنصرا  األخال قيمالمحور عدم الرضى عن أن  ا، في حينمركزي االحياد الضعيف تعد نظام

 محيطيا.

أول ما يمكن مالحظته هو تدرج قيم  ف ،عملية تفريغ عبارات محاور التحليل بعد  المؤشــــر النمطــي:

ذات ترتيب تصاعدي.   هاقيموكانت المؤشر النمطي عبر المحاور من المحور األول إلى المحور األخير 

وهذا لطبيعته في أسلوب التداعي.  ،د ايحمأو ال ي السلب وليس اإليحاء اإليجابي بقيم المؤشر  وقد اتسمت 

معرفة العالقة بين الكلمات المتداعية والعدد الكلي لها  أنه يفيد في وتتجلى أهمية المؤشر النمطي في

التعرف على مدى ثبات   ومن ثم. المتعارف عليها والقيم المعرفية للتعرف على المعنى األوسع للعبارات 

االعتماد عليه فقط ولكن بالرجوع أيضا إلى ترتيب الظهور واألهمية  لكن ليس ب، ت مثالعناصر الت

 ، وبذلك فهو والمؤشرين القطبي والحيادي. حيث كلما كانت قيمة المؤشر ضعيفة كلما دلت على قوة الثبات 

كان الثبات  ا،ت بالتناسب العكسي مع التكرار، حيث كلما كان التكرار كبيرمثال يعمل على قياس بنية الت
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( أخذ القيمة األقل للمؤشر كما أن محور 27ذو تكرار) عالئقيةالعات صراالنجد أن محور  من ثمو .أقل

حصل على ثاني أضعف قيمة للمؤشر  و ،(20أخذ ثاني تكرار بقيمة ) الشعور بغياب الوازع الديني

دل على  وهذا يسمها االجتماعي بينهم، ا لجانحة وتقت الطفولة امثالالنمطي مما يشير إلى مدى ثبات ت

 لنواة المركزية.لاحتالل هذين المحورين 

 : نقترح المخطط التالي ،معا ةالثالث وللوقوف على تفسير شامل للمؤشرات 

 
 . منحنى بياني يوضح المؤشرات القطبية والحيادية والنمطية

قيم المؤشرات تفسير وبعد عرض ات: صل عليها من خالل شبكة التداعيـمضمون النتائج المح  -4

 ي: ل تحليل النتائج كما يلـسنحاو ة،الثالث

الشعور  محور  يليه ،(27) أكبر تكرار حصل علىعالئقية الصراعات اللقد تبين أن محور  * التكرار:

ونعلم أن من أهم شروط النواة المركزية توافرها على أكبر  . (20) بثاني تكراربغياب الوازع الديني 

ليكون النواة المركزية أما المحور الثاني فيتميز بقربه  عالئقية الراعات الصهذا يرشح محور ، وتكرار

 الشديد من النواة.

وجدنا أن   ،: من خالل حساب قيمة ترتيب الظهور لمحاور التحليلl'apparitionر ترتيب الظهو *

من  والثانية  حصال على المرتبة األولىالشعور بغياب الوازع الديني ومحور  عالئقية الراعات الصمحور 

مه اإلجتماعي بين الفتيات اوتقس مثلونعلم أن درجة الظهور تدل على سعة انتشار التحاور الستة. الم بين

 الجانحات. 

في المجتمع للوقوف  ورودا: تكمن أهميتها في إبراز العبارات األكثر l'importance* ترتيب األهمية 

  ، حياةتجارب ال بفعل غيرهام تستمراريتها رغ للطفولة الجانحة وصالبتها وا تمثالت على مدى قوة وثبات 

تصدر محور   الجداول السابقة إذ أظهرت طي، وهذا ينطبق على النظام المحيوالتي تجعلها مرنة ودينامية. 

ي مما يدل على  ،المراتب األولى على التوال عالئقيةالراعات صال، ومحور الشعور بغياب الوازع الديني

 قية المراتب األخيرة. ر المتبالمحاو، في حين احتلت ت مثالثبات الت

  ال يكفي ، إال أنه نواة المركزية والعناصر المحيطيةفي تمييز ال اكبير اوهكذا فإن ترتيب األهمية يلعب دور

لى بقية الشروط األخرى والتي تعكسها إلى جانب التكرار وترتيب إللحكم على محور معين إال باإلستناد 

 . ةشرات القطبية والحيادية والنمطيالظهور المؤ

 ـاتمة خـ

عالئقية يمكن أن يمثل  الصراعات المن خالل ما تقدم من جداول إحصائية يمكن الوقوف على أن محور 

إذ حصل على ، له على معظم شروط النظام المركزيشتماال ، وذلكالنواة المركزية لموضوع دراستنا

أن الطفولة   من ثم تبينو .ي، وأضعف قيم المؤشر النمطالظهور واألهمية المرتبة األولى فيتكرار و أكبر

أن تعرض الطفل لخطر اإلنحراف والجنوح   وبذلك يمكن القول. اصعب اأسري اعالئقي االجانحة تعيش واقع

دوار األمومة واألبوة أ غياب بوإنما  ،وتذبذب قيمه األخالقية ال يتعلق بالتواجد الجسدي والفيزيقي للوالدين
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أثناء " اواألمهات "افعلوا ما شئتم على كل حال، هذا سيكون سيئلآلباء  Freudقال  فقد  ،بالشكل المطلوب 

أم جيدة والطموح للحصول  ميزة األمهات، حين أراد أن يعبر لها على أن الحصول على  ىحد إل حديثه

،  ها بشكل جيد كل يومدوار األسرة ال يمكنها القيام بأف . قن أمر صعب التحقيأب جيد وإخوة جيد  ميزة على

وجود العائلة  لكن يظل. "خطر نفسي مهددة ب"كل عائلة  :Freudها بشكل سيء، لذلك قال فأحيانا تقوم ب

 األخرى.العائالت أكثر من  مهددة بخطربعض العائالت و، انعدامهاأفضل من 

يدل على مواجهة الطفولة الجانحة   ذامن النواة المركزية. وه كثيرامحور غياب الوازع الديني ويقترب 

المحاور األخرى  فيت مثالالت باقيالديني والذي أثر على التوجيه األخالقي لديهم. أما خطر عدم التوجيه ل

 وقيم المؤشرات الثالثة. ترتيبها وأهميتها تلعب دور العناصر المحيطية وذلك تبعا لف

يم  الطفولة الجانحة لواقع القمثل أن بنية ت تتجلى فيوالتي  ،لفرضية العامة لهذه الدراسةفا قول،وخالصة ال

والخروج عما هو متعارف عليه   ،واقعيةال غيرطموحات الاألخالقية لديها تشير إلى صراعات قائمة بين 

شارت فقد أ قد تحققنا منها إلى حد كبير. واألكثر من ذلك،من قيم أخالقية تقرها وسائل الضبط االجتماعي 

، وهذا أدى التزامهم بالقيم الدينية عدمبسبب إلى شعورهم بتقصير الوالدين في تربيتهم األخالقية النتائج 

خلق لديهم عدم الرضى ، وسهولة انقيادهم لرفقاء السوء، وولد لديهم العدوانية والسلبية تجاه اآلخرينإلى 

 لعدم إلتزامهم بها.على الرغم من مبرراتهم الكثيرة قيمهم األخالقية  نع
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