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امللخص:
تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة اتجاه الطفل املطلق الوالدين نحو األب وانعكاسه على توافقه الشخص ي واالجتماعي ،طبقت الدراسة
على خمس حاالت من األطفال املحرومين من األب بالطالق وكذا اإلهمال ،ثالث حاالت طالق وحالتين إهمال ،وذلك باالعتماد على املنهج
العيادي وأدواته املتمثلة في املالحظة املباشرة ،املقابلة العيادية البحثية ،واختبار التوافق الشخص ي واالجتماعي ،واختبار اتجاه األبناء نحو
اآلباء.
أسفرت النتائج على أن األطفال املحرومين من األب باإلهمال أو الطالق لديهم اتجاه سلبي نحو آبائهم ،كما يعانون من توافق شخص ي
واجتماعي منخفض.
الكلمات املفتاحية :التوافق الشخص ي واالجتماعي؛ الحرمان األبوي بالطالق؛ الحرمان األبوي باإلهمال؛ اتجاه األبناء نحو اآلباء.

املقدمة:
تعتبر األسرة أقوى الجماعات تأثيرا في سلوك الفرد ،وهي التي تسهم بالقدر األكبر في اإلشراف على النمو اإلجتماعي للطفل وتكوين شخصيته
وتوجيه سلوكه ،حيث أنه من بين مسؤوليات الوالدين توفير املناخ األسري املناسب للنمو النفس ي السوي للطفل وتجنب األساليب الخاطئة في تربيته
مثل النبذ أو اإلهمال...إلخ.
وللب أهميته في البيت السيما إذا كانت تجربته العالئقية مع الطفل متميزة ومباشرة ،مما يساعد على تطور الطفل من خالل سلوكه نحوه .من
ّ
خالل عمليات التقليد والتقمص التي تساهم في النضج .كما للفترة الزمنية التي يقضيها األب مع طفله أهمية كبيرة على نموه النفس ي ،وذلك بحضوره
معه في كل مراحل الطفولة إذ ّأنه يقوم بدوره في تشجيع السلوك الحميد ،التحصيل املدرس ي ويحقق وقاية الطفل من الجنوح واالنحراف.
ّ
إال ّأن الدراسات حول هذا املوضوع بدأت ّ
جديا منذ الثمانينات فقط ،ويعود سبب هذا
نعلم ّأن أهمية األب مساوية للم في تربية األبناء،
االهتمام أساسا لخروج املرأة للعمل ،وارتفاع نسبة الطالق ،وبالتالي قلت الرعاية باألطفال فكان يجب إيجاد حل لذلك بإعادة النظر في دور ومكانة األب
ّ
في األسرة" .وقد ركز الباحثون في العقود املاضية على دور األب باعتباره دورا نموذجيا ،أو من خالل البحث عن األثر الذي يتركه غيابه في العائلة التي
افتقدت األب باملوت أو الطالق ،أو الذهاب للحرب .وقد احتل األب مكانته في العصر األوديبي حين نافس االبن أباه في حب أمه" (عدس )22 :1995 ،ومع
ّ
ذلك التزال الدراسات في هذا الصدد تعاني من نقص ،ويفسر مافيش ذلك بعدم تمكن الباحثين بالعمل ليال وفي عطل نهاية األسبوع ،أي األوقات التي
يكون فيها األب بين أفراد أسرته.
ّ
ركزت الدراسات في البداية على الحرمان األمومي ،وتأثيره على األطفال ،حيث كان دور األب يقتصر على االهتمام بمحيط األم ودام ذلك حتى سنة
 ،1960وتحددت مسؤولياته في الدعم املادي للعائلة.

أستاذ جبامعة فرجينياE. Mavishe thernington
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آيت سعاد وآخرون

" بنيت معظم األبحاث عن األب على (نظرية التقمص) في التحليل النفس ي ،وأهم ما يميز التقمص انطالقا من التعلق العاطفي باملحبوب هو ّأن
عليه أن يمتلكه (يدمجه) كي يصبح مثله ومثاال للمستقبل يحتذي به ،ويصبح هذا املثال الخارجي (األب) داخليا يحدد سلوكه ،يصبح داخليا عن طريق
اإلدماج حيث يحاول الطفل التقرب منه واالقتداء به للحصول على رضاه والشعور بالطمأنينة ،وبقدر ما يقترب منه يشعر بالسعادة ،وبقدر ما يبتعد
عنه يشعر بالذنب" (الكتاني.)56 :2000 ،
ّ
كما هدفت دراسة الين وسيروي ( (lynn et Surey) )1959إلى معرفة أثار غياب األب على مستوى نضج الطفل وعلى تكيفه ،حيث أن األطفال
غائبي األب أظهروا درجة كبيرة من عدم النضج وتكيفا ضعيفا مع رفاقهم على األطفال حاضري األب (السيد .)54 ،1992 ،وكانت دراسة
بيدرسون( (Pederson, 1969حول مشاركة األب في تربية الطفل في مرحلة الطفولة املبكرة ،وهناك دراسة كوتلشرش) (Kotelchurchسنة ()1972
حول طبيعة العالقة بين األب والطفل ،ودراسة برلنغام )(Burlinghamفيما يخص وجود األب األوديبي سنة ( .)1973تليها دراسة المب) (Lambسنة
( )1975حول األب وعالقته بالطفل كإسهام للدور املنس ي) (Forgotten contributorفي تطوير الطفل ،ومن هنا بدأت الدراسات العملية للسلوك
األبوي ونتائجه للمراحل األساسية للنمو النفس ي ،(Le camus, 1997 : 77) .ونذكر كذلك ،دراسة إحسان الدمرداش( ،)1973حول عالقة الحرمان
األبوي بمفهوم الذات ،أجراها على عينة من األطفال تتراوح أعمارهم بين  11-10سنة ،حيث قسم العينة إلى مجموعة ضابطة وثالث مجموعات تجريبية:
أطفال محرومين من األب بالوفاة ،أطفال محرومين من األب بالطالق ،أطفال محرومين من األب بالسفر للعمل بالخارج ،وكانت وسائل البحث :اختبار
مفهوم الذات ،اختبار الذكاء املصور ،استمارة املستوى االقتصادي واإلجتماعي .وكانت النتيجة كالتالي :توجد فروق دالة بين األطفال غير املحرومين من
األب واألطفال املحرومين من األب بالطالق فيما يخص مفهوم الذات ،وكذلك بين املحرومين بالوفاة وغير املحرومين في بعد تقبل الذات .فيما يتعلق
بسمات الشخصية وجد ّأن الحرمان من األب بالسفر للعمل في الخارج هي أقرب مجموعة لسمات شخصية األطفال غير املحرومينّ ،
ثم تليها مجموعة
الحرمان بالوفاة ،وكانت مجموعة األطفال املحرومين من األب باالنفصال تعاني من الصعوبات النفسية والسلوك العصابي ،إضافة إلى دراسة لوقال( Le
 )gall, 1975التي كانت على عينة من األسر يعمل األب فيها في البحرية ،حيث قام بدراسة تأثير الغياب الطويل للب من ( 4إلى  8شهور) على األطفال.
الحظ نوعين من األسر :النوع األول ،األم تتكلم عن األب باستمرار ،وتتابع كل األحداث املتعلقة بعمله من خالل جميع وسائل اإلعالم باشراك األوالد،
وكانت النتيجة عند رجوع األبّ ،أن األطفال ال يعانون من أي صعوبة ،بما ّأنه كان حاضرا معهم في كل األوقات.
اهتم النوع الثاني من الدراسات ،على حصول غياب األب ،وعدم التحدث عنه داخل األسرة ،ثم رجوعه فجأة .مما يتسبب في ظهور مشاعر
اإلحباط وانشطار حب األم بين األب واألطفال وبالخصوص بداية من الثامنة وكذلك بعد البلوغ ،حيث يحس الطفل باختالل التوازن العاطفي وبالتالي
اختالل توازن األسرة ،وذلك نظرا لعدم تقبل املعاشرة الزوجية بين الوالدين .فبعدما اكتسب األطفال عادات سيئة كنومهم مع األم في غرفة واحدة ،يأتي
األب إلبعادهم عنها وبالتالي عن صورة األم الوحيدة ،وكرد فعل على هذه الوضعية الجديدة قد تظهر عند األطفال االضطرابات التالية :رفض العمل
املدرس ي ،املعارضة ،الهروب عند األوالد والبنات ) .(le gall, 1975 : 72وفي هذا السياق نجد دراسة جون سانتروك( )John Santrock, 1977وكان
الهدف منها البحث عن أثر غياب األب نتيجة الطالق أو املوت على أنماط السلوك الجنس ي للطفل متمثال في :الذكورة-األنوثة والعدوانية ،وانتهى الباحث
ّ
ّأن األطفال فاقدي األب نتيجة الطالق كانوا أكثر عدوانية ،ذكورة واستقاللية عن هؤالء الذين يعيشون مع أباءهم ،بمعنى أنهم أكثر اعتمادا على الذات
ّ
من غيرهم ،كما كان األطفال فاقدي األب كنتيجة للطالق أكثر عدوانية من الذين فقدوه بسبب املوت(السيد.)44 ،1992 ،
كما ظهرت في هذه املرحلة عدة مقاالت تشير إلى صعوبة الدراسة النظرية ملكانة ودور األب ،وهنا نذكر على سبيل املثال نظرية الكو()Lacan
( )1980حول الوظيفة الرمزية للب ،حيث ّأنه يرى ّأن األب ال يقتصر على غيابه أو حضوره أو هيبته أو ضعفه ّإنما على إسمه " فغيابه في رغبة األم
يؤدي إلى إلغاء دورهّ ،أما حضوره فيخلق بالضرورة طرفا ثالثا في العالقة ،يصبح مرجعا للطفل يستطلع منه مخرجا بعد أن يضع حدا للعالقة الثنائية،
ّ
ويمهد للدخول في املرحلة األوديبية والتقمص الالشعوري للب"(الكتاني.)56 :2000 ،
وفي دراسة كاترينغ(  ) Kathering, 1982حول تقمص الدور الجنس ي والتوافق الشخص ي للمراهقين الذين حرموا من األب في الطفولة املبكرة،
وشملت العينة  84طالبا ذكرا في مرحلة املراهقة يقيمون مع والديهم و 89طالبا خبروا غياب األب بالوفاة أو بالطالق أو بالسفر للعمل قبل سن
الخامسة أو بعد سن الخامسة ،وكانت وسائل البحث كالتالي :استخبار تاريخ حياة الطفل ،اختبار كاليفورنيا للشخصية ،وبطارية بان  Benللدور
ّ
الجنس ي .وتوصل الباحث ّأن هناك اختالفات دالة في تقمص الدور الجنس ي وعالقات الجنسية الغيرية لصالح الطالب الذين عاشوا مع والديهم ،كما
ّ
ّ
وجدت اختالفات دالة بين املجموعة التي فقدت األب قبل سن الخامسة بالوفاة أو بالطالق وبين املجموعة التي فقدت األب بعد سن الخامسة في تقدير
الذات والثقة بالنفس وفي التفاعل اإلجتماعي الشخص ي لصالح املجموعة الثانية .كما تناولت دراسة إبراهيم الدسوقي ( )1982أثر وفاة األب على
التوافق النفس ي للذكور واإلناث قبل البلوغ ،اشتملت العينة على  120حالة 60 ،ذكرا و 60أنثى يتراوح سنهم بين  9و 12سنةّ .
ثم اختار الباحث  8حاالت
إكلينيكية لدراستها ،وسائل البحث املستعملة :اختبار الشخصية للطفال ،استمارة املقابلة الشخصية ،االختبار اإلسقاطي للطفال .توصل الباحث إلى
ّأن الذكور أشد تأثرا من اإلناث لوفاة األب.
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وأجريت دراسة سيلفي قارنيرو( )Sylvie Garnero, 1982في املغرب وتوصلت الباحثة فيها إلى ّأن عدم إدخال األب في حياة الطفل له نتائج وخيمة،
ويؤدي إلى حرمان أبوي خطير في املرحلة األساسية لتكوين األوديب حيث يرى املحللون النفسانيون ّأن الطفل يتموضع في املكانة الثالثة من املثلث
األوديبي ،لذا وجب على الوالدين إدراك ذلك قبل بلوغ الطفل خمس سنوات ،وترى الباحثة ّأن أغلب العالقات بين األب والطفل في املغرب متباعدة إلى
غاية ستة أو سبع سنوات ) .(la coste, 1985 : 118وهدفت دراسة محمد زياد حمدان( )1983إلى دراسة أثر غياب األب في تطور شخصية الطفل،
خلص فيها إلى ّأن التحصيل العلمي للطفال ذوي األب غير املوجود أكثر انخفاضا بالنسبة ألقرانهم ذوي األب الحاضر (السيد .)45 :1992 :وتناول
فراي( )Fry, 1983في دراسته النمو اإلجتماعي للطفال املحرومين من األب ،شملت العينة أطفاال في سن التاسعة فقدوا األب في سن مبكرة ،وأطفاال
ّ
يعيشون مع والديهم ،أدوات البحث :مقياس ي األساليب اإلجتماعية والتفاعل اإلجتماعي ،وتبين ّأن األطفال الذين فقدوا األب تميزوا بنقص ملحوظ على
مقياس التفاعل اإلجتماعي .وفي دراسة جزائرية لرشدي حنين  ،1987تناول الباحث في دراسته تأثير اليتم املبكر على نمو الطفل االنفعالي وعلى حالته
الوجدانية وهو في مرحلة املراهقة .أجريت الدراسة في والية بسكرة ،تتراوح أعمار العينة ما بين 17و 19سنة .وخبروا فقدان أحد الوالدين في مرحلة -6
11سنة ،الوسائل املستخدمة :اختبار الروشاخ ،اختبار تفهم املوضوع ،املقابلة اإلكلينيكية ،توصل إلى وجود مظاهر يأس وكآبة ،وكثرة أحالم اليقظة
والخضوع والطاعة للوالد الباقي ،والحساسية الشديدة وقلق وتش اؤم مع طموح للمستقبل في نفس الوقت وكذلك تمرد وعصيان .هذا من الناحية
ّ
الوجدانيةّ ،أما فيما يخص الصورة الوالدية ،هناك رفضا كليا للوجه الجديد الذي ال يشابه الصورة الوالدية في ش يء وشعور غريب بعودة الوالد املتوفي
ّ
وانتظاره ومعايشة هذه الصورة كواقع ال كخيال إال عند االصطدام بالواقع ،وإعطاء هذه الصورة مميزات مثالية ولكنها غامضة ،والتصاق شديد وتعلق
بها في صورة تثبيت (قاسم ،كامل .)180-179 :1998 ،أما موضوع دراسة جوزيت جورج ( ،)1988كان حول تأثير الحرمان األبوي في الطفولة املبكرة،
قسم العينة إلى مجموعتين :أطفال ما بين 15و 18سنة حرموا من األب في مرحلة الطفولة األولى ،وإخوتهم الراشدين خبروا الوفاة بعد الطفولة األولى أي
بعد خمس سنوات ،واستعمل لذلك الوسائل التالية :اختبار وكسلر لذكاء الراشدين واملراهقين ،اختبار تفهم املوضوع ،املقابلة الشخصية ،استمارة
تقدير الوضع االقتصادي واإلجتماعي للسرة .وكانت النتيجة ّأن البناء النفس ي للطفل املحروم من األب يتسم بمشاعر الخوف والتهديد والحرمان من
الحماية والسند واألعراض االكتئابية ،كما تعرض النمو النفس ي العقلي للراشدين لالضطراب.
ّ
وأخيرا نقول ّأن خالل هذه الحقبة الزمنية حصل تركيز واهتمام أكثر على دراسة الحرمان األبوي ،وكما أشرنا سابقا فإن دراسة المب تؤيد هذا
الرأي عندما يمثل إسهام األب الدور املنس ي في نمو الطفل ،ويتفق معه دافيد شافر( )David Shaffer,1989حيث " يرى ّأنه ّ
حتى منتصف السبعينات،
كان ينظر إلى اآلباء ويتم التعامل معهم باعتبارهم ضرورات بيولوجية تلعب دورا ضئيال في النمو اإلجتماعي واالنفعالي ألطفالهم الصغار .ويرى شيفر ّأنه
من أسباب التغاض ي عن دور األب ،قضاؤه وقتا أقل من األم مع الطفل للتفاعل معه" (قاسم.)151 :1998 ،
يتساءل األخصائيون النفسانيون املحدثون حول نوعية ودرجة اإلسهام األبوي ،قبل ،خالل وبعد ميالد الطفل في التشابه واالختالف بين نوع
التفاعل األمومي والتفاعل األبوي وفي األخير نتائج غياب األب على النمو املعرفي ،االنفعالي واإلجتماعي للرضيع ،الطفل الذي ينمو( )Toddlerوالطفل في
سن الحضانة ).(le Camus, 1997: 77
نذكر من ضمن الدراسات الحديثة ما يلي:
ّ
دراسة دانيال و كاترين ()Daniel Bertaux, Cathrine de la croix,1990التي تناولت التهميش الذي يفرض على اآلباء ويؤدي إلى اضطراب الدور
اإلجتماعي بسبب البطالة وفقدان املكانة اإلجتماعية وكذلك تدهور الهوية اإلجتماعية ،والطرد من املسكن العائلي) . (Morel, 1997: 71أما دراسة
براون كيثام وميشال النثوني( )1990هدفها بحث العالقة بين نوع غياب األب (إجباري-اختياري) وبين مفهوم الذات والقلق والتوتر لدى األطفال ،أشار
الباحثون إلى ّأن األطفال غائبي األب بصورة إجبارية لديهم صعوبات أكثر في املواقف الشخصية وفي تكوين عالقات جديدة ،واألطفال غائبي األب بصورة
اختيارية حققوا درجات مرتفعة في القلق والتوتر ،وكان مفهوم الذات إيجابيا لدى املجموعتين (إسماعيل .)45 :1989 ،كما درس صالح الدين عبد
الحميد املرس ي( )1990اآلثار النفسية لغياب النموذج األبوي (دراسة في عملية التنشئة اإلجتماعية) ،حيث أجري البحث على عينة تتكون من
مجموعتين تجريبية وعددهم  52أسرة ومجموعة أخرى ضابطة ،وتتراوح أعمار األطفال في املجموعتين من  4إلى  6سنوات وهي من الذكور واإلناث ،ولجأ
الباحث فيها إلى املقابلة شبه املقيدة .أشارت النتائج إلى ّأن غياب النموذج األبوي يؤدي إلى زيادة مهام دور األم في التنشئة اإلجتماعية للطفال ،ويترتب
عن ذلك زيادة الخصائص األنثوية ألطفال العينة فيما عدا مجموعة اإلناث ،كما يغلب على النسق األسري املتغيب عنه األب للعمل خارج الحدود
السلوك املتسم باالنكفاء على النسق األسري ،وال توجد عالقة بين غياب النموذج األبوي والتحصيل األكاديمي للبناء (كامل .)321-320 :1999 ،أما
دراسة فاطمة محمد الحسيني الشرقاوي( )1991فكان هدفها دراسة العالقة بين ممارسة سيكولوجية الذات والتوافق النفس ي اإلجتماعي لتالميذ األسر
ذات الطرف الوالدي الواحد ،وتوصلت الدراسة إلى ّأن اآلثار النفسية واإلجتماعية الالتوافقية للتالميذ املترتبة على الحرمان من دور األب بالوفاة سواء
داخل األسرة أو في املدرسة وما يعترضهم من ضغوط تؤثر على توافقهم الشخص ي واإلجتماعي (كامل .)101 :1999 ،وكانت دراسة افلين ( Evelyne
)Sullerot, 1992حول حضانة األب ألوالده حيث ّأنها ترى فيَ %85من حاالت االنفصال ،تكون حضانة األطفال للم و %10من الحاالت للب .هذا ما
يؤدي إلى انفصام العالقة األبوية الحالية ،وصعوبة اآلباء في إيجاد مكانتهم في املجتمع املتحضر ( .)Morel, 1997: 71وحاولت عفاف عبد الهادي
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دانيال( )1993التعرف على أنماط رعا ية األطفال األسرية السائدة بعد الطالق في مدينة الفيوم ،التعرف على األنماط السائدة األكثر مالئمة لتحقيق
التوافق النفس ي اإلجتماعي للطفل ،التعرف عل االختالف في التوافق النفس ي والتوافق اإلجتماعي والتوافق العام بين األطفال املنتمين إلى أنماط الرعاية
ّ
األسرية السائدة بعد الطالق ،وضع تصور للدور الذي ينبغي أن تقوم به الخدمة اإلجتماعية لزيادة التوافق النفس ي اإلجتماعي ألطفال األسر املفككة
بالطالق بشكل عام واألطفال املنتمين لكل نمط من أنماط الرعاية األسرية على وجه الخصوص .وأجري البحث على عينة تتكون من  500طفل وطفلة
من تالميذ املرحلة االبتدائية ينتمي  250طفل وطفلة منهم إلى أنماط الرعاية األسرية بعد الطالق ،وينتمي  250طفل وطفلة الباقون إلى نمط الرعاية
األسرية الطبيعي علما أن عمر األطفال في املجموعتين يتراوح بين  6و12سنة.
الوسائل املستعملة :استمارة الوضع االقتصادي اإلجتماعي ،التعرف على أنماط الرعاية األسرية السائدة التي يعيش فيها األطفال بعد طالق
الوالدين ،املقابلة الشخصية ،الوثائق والسجالت باملدارس االبتدائية .وتوصلت الباحثة إلىّ :أن نمط الرعاية األسرية األكثر انتشارا في الفيوم هو نمط
ّ
رعاية الوالدين ،أيا كان املستوى االقتصادي واإلجتماعي للسرة ،وكذا وجود فروق دالة بين األطفال الذين ينتمون إلى نمط رعاية كال الوالدين أو
ّ
املجموعة الضابطة واألطفال الذين ينتمون إلى األنماط املختلفة للرعاية األسرية بعد الطالق لعينة الدراسة من حيث التوافق الشخص ي -التوافق
ّ
اإلجتماعي والتوافق العام لصالح األطفال الذين ينتمون إلى نمط رعاية كال الوالدين أي املجموعة الضابطة .يوجد تفاعل دال إحصائيا بين نمط
الرعاية والجنس في التوافق اإلجتماعي من خالل حصول األطفال املنتمين إلى نمط الرعاية األسرية بعد الطالق .ال توجد فروق ذات داللة بين الجنسين
في متغيرات الدراسة .يوجد تفاعل دال إحصائيا في التوافق الشخص ي عند مستوى  0.01بين الجنسين في ضوء املجموعتين مجموعة الدراسة
واملجموعة الضابطة .يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01في متغيرات الدراسة.
يوجد تفاعل دال إحصائيا بين مجموعة الدراسة واملستوى اإلجتماعي االقتصادي في كل من متغير التوافق الشخص ي ومتغير التوافق العام
بمستوى داللة  0.01وملتغير التوافق اإلجتماعي بمستوى داللة  .0.05ال يوجد تفاعل بين نمط الجنس واملستوى االقتصادي واإلجتماعي أي ّأن التفاعل
الحادث بين نمط الجنس واملستوى االقتصادي واإلجتماعي ليس له أثر على التوافق الشخص ي والتوافق اإلجتماعي والتوافق العام .يوجد تفاعل دال
إحصائيا بمستوى  0.01بين نمط الرعاية واملستوى االقتصادي اإلجتماعي في التوافق الشخص ي (كامل .)382-379 :1999 ،ودرست زينب عبد العزيز
الدريني ( ،)1995العالقة بين الحرمان بدرجاته املتفاوتة تدرجا من الحرمان املؤقت بالسفر إلى الحرمان املتقطع باالنفصال والحرمان الدائم بالوفاة
وكل من مركز التحكم والتوافق لدى األطفال الذكور في مرحلة الطفولة املتأخرة .وأجري البحث على عينة تتكون من مجموعتين ،عينة ضابطة وعينة
تجريبية تتميز ب-1 :أفرادها ذكور-2 ،أعمارهم تتراوح بين 11و13سنة-3 ،إقامتهم في كنف أسرهم الطبيعية-4،ينتمون اقتصاديا واجتماعيا إلى
الطبقات اإلجتماعية الدنيا-5 ،معدل ذكاءهم متوسط.
كانت نتيجة البحث كاآلتي :يوجد فرق دال في الضبط الداخلي لصالح األطفال املحرومين من األب بناء على اختالف درجات الحرمان ،يوجد فرق
دال في التوافق الشخص ي لصالح األطفال املحرومين من األب واملجموعة الضابطة ،يوجد فرق دال في التوافق اإلجتماعي لصالح األطفال املحرومين
والعينة الضابطة ،يوجد فرق دال في التوافق العام لصالح األطفال املحرومين يرجع إلى درجة تباين الحرمان والعينة ،يوجد فروق دالة إحصائيا في
اعتماد الطفل لصالح األطفال املحرومين والعينة الضابطة ،يوجد فروق دالة إحصائيا في احساس الطفل بقيمته (كامل.)416 -414 :1999 ،
يذكرهارستال  F.hurstelالتفكك األبوي ،ويسميه أيضا " االنفتاح" ،كما يربط لوجاند  P. Legendeاألب بالطريقة التي يعطي بها مرجعية
االنتساب للطفل ،أما ثيري  I. Thieryتميز بين البنوة الطبيعية والبنوة بعد الطالق ،ويذكر سينجلي  F.de Singleyطريقة مختلفة ليكون الفرد أبا في
تفاعله مع الطفل ).)Meunier, 1997: 124
مما سبق ذكره ،نالحظ ّأن عدد الدراسات حول الحرمان األبوي ارتفع نسبيا منذ الثمانينات ،رغم ذلك فإنها تظل قليلة ومحدودة في الدول
العربية وبالخصوص في الجزائر .كما نستخلص ّأن أغلب الدراسات ركزت على تأثير غياب األب على الطفل فيما يخص الهوية الجنسية والدور الجنس ي
ومفهوم الذات لديه ،وكانت هناك دراستان فيما يخص التوافق الشخص ي واإلجتماعي بعالقته بغياب األب ،األولى دراسة دانيال عبد الهادي والتي
أجريت في مصر وشملت الغياب بالطالق فقط ،والثانية دراسة زينب الدريني واقتصرت فيها على عينة مكونة من الذكور فقط .كما نالحظ أن هناك
اختالفا فيما انتهت إليه الدراسات والبحوث السابقة سوآءا فيما يتعلق بالحرمان األبوي من جهة أو التوافق الشخص ي واإلجتماعي من جهة أخرى ،األمر
الذي يجعل التعميم في هذا الصدد محكوما بعدة عوامل منها طبيعة العينات واألدوات واإلطار الثقافي واإلجتماعي الذي أجريت من خالله هذه البحوث،
إلى غير ذلك من العوامل التي تجعل لكل بحث إطاره الخاص به في تناوله ملوضوع الحرمان األبوي عبر ثقافات مختلفة .وفي هذا النطاق يدور هذا البحث
لدراسة اتجاه األبناء الذين يعانون من الحرمان األبوي باإلهمال أو الطالق نحو آبائهم ومدى توافقهم اإلجتماعي والنفس ي.
الفرضية:
يؤدي اتجاه الطفل السلبي نحو األب إلى سوء التوافق الشخص ي واإلجتماعي عند الطفل املحروم من األب بالطالق أو باإلهمال.
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أهمية البحث:
 .1األهمية النظرية :تكمن أهمية البحث النظرية في التعرف على املشاكل النفسية التي يعاني منها الطفل نتيجة الحرمان األبوي ومدى سوء عالقته
باألب وانعكاس ذلك على توافقه النفس ي واإلجتماعي ،وبالتالي تسمح ملن يرعى الطفل من أولياء وحتى املدرسين باالهتمام بهذه الشريحة من
األطفال وتقديم يد العون واملساعدة لهم في الوقت املناسب.
 .2األهمية التطبيقية :تكمن األهمية التطبيقية لهذا البحث كونه يسمح لنا بتشخيص مشكلة عدم التوافق النفس ي واإلجتماعي بطريقة عيادية،
مما يسمح لنا باختبار األدوات العيادية من جهة وكذا استخدام نتائج الدراسة الحالية كتشخيص وقائي ملشكلة قد تتحول مستقبال إلى اضطراب
نفس ي حقيقي  ،كما يمكن اعتمادها في بناء برنامج تكفل ملثل هؤالء األطفال .
حدود البحث:
الحدود املوضوعية يعالج البحث مشكالت األطفال املحرومين من األب بالطالق أو اإلهمال وانعكاسه على توافقهم الشخص ي واإلجتماعي.
الحدود البشرية تم البحث على مجموعة من األطفال يتراوح سنهم بين  10و 11سنة ،وهم متمدرسين في السنة الخامسة.
الحدود الزمانية تم البحث في شهر فيفري من سنة .2020
الحدود املكانية تم هذا البحث في إحدى املدارس االبتدائية "خوجة ميلود" بوالية وهران إحدى مدن دولة الجزائر .واختير هذا املكان نظرا الشتماله على
كل أنواع األسر من الناحية اإلجتماعية ،االقتصادية وكذلك ألننا يمكن اختيار الحاالت من املدارس بطريقة منظمة.
مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها:
التو افق اإلجتماعي :إصطالحا :هو " قدرة الفرد على عقد صالت اجتماعية مرضية تتسم بالتعاون والتسامح واإليثار ال يشعر بما يعكرها من العدوان
أو الريبة أو اإلتكال أو عدم اإلكتراث ملشاعر اآلخرين معا وأن يرتبط بعالقات دافئة مع اآلخرين" (كامل.)22 :1999 ،
إجرائيا :تناولناه بمعنى سالمة العالقات اإلجتماعية للطفل مع أقرانه وأفراد أسرته .وهي الدرجة التي يتحصل عليها الطفل على الجزء املخصص للتوافق
اإلجتماعي في املقياس.
التو افق الشخص ي :إصطالحا "هو قدرة الفرد على التوفيق بين دوافعه املتصارعة وإرضائها بإتزان ،وتعني الصحة النفسية حسم هذه الصراعات
والتحكم فيها بصورة مرضية مع القدرة على حل األزمات النفسية بصورة إيجابية بدال من الهروب منها في شكل أعراض مرضية (كامل.)24 :1999 ،
ويظهر جليا لدى الطفل في
أ -إعتماده على نفسه :ويقصد بذلك إمكانية الطفل بالقيام بما يكلف به دون اللجوء للغير ملساعدته ،والقدرة على التحكم بذاته ،وبرغباته ،والتخلي
عن بعض حاجاته ،دون التأثر بذلك ،فيثبت بذلك قدرته على تحمل املسؤولية.
ب -إحساس الطفل بقيمته إذا توصل الطفل إلى مرحلة تحمل مسؤولية أفعاله ،فهو بالتالي مؤهل لتقدير إمكانيته ،ونفسه بقيمتها الحقيقية ،وتدعم
هذه القيمة بوجود اآلخرين ،فإن أعطي مجال للتعبير عن نفسه مع التشجيع املناسب ،كان إحساسه بقيمته أكبر ،أما إذا كان العكس ،فقد يؤدي ذلك
لرفض الطفل لذاته (الحفني.)426 :1994 ،
ّ
إجرائيا :استعمل إشارة إلى حالة الفرد الذي يتمتع بصحة جسدية ونفسية حسنة تمكنه من القيام بواجباته الشخصية بمفرده وتم قياس كل من
التوافق الشخص ي واإلجتماعي باستعمال اختبار كاليفورنيا للشخصية للطفال ،وهي الدرجة التي يتحصل عليها الطفل على الجزء املخصص للتوافق
الشخص ي في املقياس.
الحرمان األبوي :إصطالحا هو قصور في الوظيفة األبوية وهو كذلك غياب جسدي ،ويمكن ذكر نوعين من الغياب:
 .1الغياب املعنوي يسميهم جيلبار تاركمان  Gilbert Turkmanباآلباء املستقيلين يجهلون تماما واجباتهم الزوجية ومهمتهم التربوية .وهنا يبدأ أول
نمط سلوكي غير مسهل وغير مشجع لتكيف الطفل وبالتالي ال يمكن أن يكون األب هو املثال الذي سوف يتمثل به طفله حيث يفقد الثقة به
لذلك يلجأ إلى البحث عن نماذج تقليدية أخرى وقد يقلد نموذجا منحرفا.
 .2الغياب اليومي إن خروج األب يوميا للعمل لتلبية متطلبات األسرة يعتبر كذلك غيابا ،إال أن هذا الغياب قد يؤثر سلبيا إذا تضاربت فيه األدوار،
حيث تأخذ األم فيه الدور السلطوي واملوجه للب ،وهذا ما يؤثر سلبيا على الصورة األبوية ).(Turkman, 1980: 35
إجرائيا :الحرمان األبوي بالطالق :نشير إلى حصول الحرمان من جراء الطالق.
الحرمان األبوي باإلهمال نشير إلى حرمان الطفل من رعاية والده املعنوية رغم تواجده بين أفراد أسرته ،وتم توجيههم لنا من طرف األستاذ املدرس في
القسم.
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االتجاه:
ّ
إصطاحا :ويعرفه ألبورت :حالة من استعدادات عقلية و نقسية وعصبية ،تتكون لدى الفرد من خالل الخبرة والتجربة التي يمر بها الفرد ،وتؤؤثر هذه
ّ
الحالة تأثيرا ملحوظا على استجابات الفرد ،أو سلوكه إزاء جميع األشياء واملواقف التي تتعلق بهذه الحالة ،ومعنى ذلك ّأن اإلتجاه حالة استعداد
للنشاط الجسمي والعقلي تعد الفرد وتهيئه إلستجابات معينة (عيسوي.)43 :1984 ،
إجرائيا:
اتجاه الطفل نحو األب نقصد به ،ما يشعر به الطفل وما يفكر فيه اتجاه والده الغائب سواء كان بالطالق أو اإلهمال ،واستعملنا لقياس ذلك اختبار
اتجاه األبناء نحو أباءهم .وهي الدرجة التي يتحصل عليها الطفل في املقياس.

اإلجراءات امليدانية للدراسة:
منهج البحث:
ّ
املنهج العيادي :يعرفه ر .بيرون بأنه املنهج الذي يتناول موضوع دراسة النفس بصفة معمقة ،حالة بحالة ،الش يء الذي ال يمنع املعرفة التي يتحصل
عليها أن تثري املعرفة العلمية كونها قابلة لتعميم نتائجها .يعتمد املنهج العيادي في تفكيره على املبادئ التي جاء بها كلود بيرنارد ،مستعمال التفكير
االفتراض ي-االستنتاجي ،بواسطة أدوات الفحص النفس ي التي توظف النضج املعرفي للباحث لصالح املعرفة العلمية للنفس واضطراباتها كما وصف من
طرف جان بياجيه (حدادي.)7 :2014 ،
مميزات دراسة الحالة:
 .1تعطي صورة واضحة عن الشخصية باعتبارها وسيلة شاملة ودقيقة.
 .2يتيسر فهما شامال و تاما لحالة الطفل موضع الدراسة.
 .3تساعد الطفل موضع الدراسة على فهم نفسه وقدراته وإمكانياته
 .4تفيد التربويين في تشكيل صورة واضحة على األطفال الذين يتعاملون معهم (فطامي ،برهوم.)41 :1998 ،
وسائل البحث:
 .1املالحظة
استعملنا املالحظة املباشرة لسلوك الطفل وهي «تتناول جوانب عدة من الشخصية منها :املظهر الجسماني ،امللبس ،أسلوب الكالم ،االستجابة
الحركية واالنفعالية ..إلخ ،وتقتض ي على املالحظة كي تكون عاملة أن تتصف باملوضوعية أي أن ترتبط بشخصية النفساني وبحالته النفسية الراهنة»
(بكراش.)38 :1980 ،
 .2املقابلة العيادية
تعريف املقابلة:
يعرف بنغام و مور  BINGHAMو  : MOOREبأنها «محادثة جدية لها هدف محدد و لها ثالث وظائف :جمع املعلومات ،اإلعالم ،الدافعية» (Naoumi,
). 1975 : 11
فاملقابلة هي طريقة يجمع من خاللها الباحث البيانات املساعدة على دراسة الحالة وتوضيح للمفحوص بعض مشاكله والصعوبات التي يواجهها،
تم اعتماد نوعين من املقابلة العيادية البحثية وهي:
أ .املقابلة نصف موجهة  :ترتكز على نمط سؤال /جواب ،ولكن إجابات املفحوص تكون موسعة إلى مناقشة مع الفاحص(Mucchielli, 1980 : .
)37
ب .املقابلة املوجهة  :هدفها جمع املعلومات األولية (البطاقة الشخصية) والنصف موجهة لكي تكون حرية أكبر لتعبير الطفل وكان عددها ست
مقابالت هناك حصص دامت  30دقيقة وأخرى  45دقيقة بالنسبة لكل حالة دامت مدة الدراسة شهرين ،حيث كنا نقوم بمقابلة واحدة في
األسبوع ،لكيال نتعب الطفل ومراعاة لعدم خلق اضطراب وتوتر يؤثر سلبا على تحصيله الدراس ي تمت املقابالت في األقسام داخل املدرسة.
وهناك مجموعة من املواضيع وزعت في محاور أساسية حاولنا التحدث فيها مع األطفال ،بدون التزام الترتيب وهي:
• التعرف على الحالة
• عالقة الحالة باألب واتجاهها نحوه
• تأثير الوضعية اإلجتماعية التي يعيشها على نفسيته (طالق ،إهمال)
• النتائج الدراسية للحالة.
402

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 2ص423- 397 :

اتجاه الطفل نحو األب وانعكاسه على التو افق الشخص ي واالجتماعي لديه....

آيت سعاد وآخرون

• التعرف على سبب الطالق (حسب الحالة)
• عالقة الحالة باألفراد اآلخرين.
• العالقة مع األصدقاء.
 .3االختبارات النفسية
اختبارالتو افق الشخص ي واإلجتماعي لألطفال
وضعه لويس تورب  Louis P.thorpeوكالرك  W.Clarkوتريجز  Ernest W. Tregzوقد ظهرت النسخة األولى من هذا االختبار عام  1939ثم أعيد
نشره بعد ذلك عدة مرات مع تعديالت وجد من الضروري إدخالها عليه.
ويتميز هذا االختبار بأنه يكشف عن عدة نواحي من شخصية الطفل ويمكن تقسيمها إلى قسمين:
• التوافق الشخص ي
• التوافق اإلجتماعي
ويشمل التوافق الشخص ي للطفل عدة نواحي هي:
• االعتماد على النفس
• الشعور بقيمة الذات
• الشعور بالحرية
• التحرر من امليل إلى االنفراد
• الخلو من األعراض العصابية.
وهذا القسم يوضح إلى أي مدى يشعر الطفل بذاتيته أو برضاه عن نفسه ويخلو من عالمات االنحراف النفس ي.
أما التوافق اإلجتماعي:
فإنه يتضمن عدة نواحي تعتبر عالقات الطفل اإلجتماعية مثل إتباع الطفل املستويات اإلجتماعية واكتسابه لها وعدم وجود لديه ميول مضادة
للمجتمع وعالقاته املدرسية وعالقاته في البيئة املحلية .وهذا القسم من االختبار يحدد إلى أي مدى يقوم الطفل بوطنيته كعضو في املجتمع الذي يعيش
فيه ،ومدى توافقه مع املعايير واملستويات السلوكية اإلجتماعية.
أوجه استخدام االختبار
من املمكن استخدام هذا االختبار بطريقة فردية أو بطريقة جماعية على أن من الضروري على الباحث من أن يتأكد من أن كل مفحوص قد فهم
املطلوب منه والتعليمات الخاصة بطريقة اإلجابة.
ومن األفضل وخاصة في حالة األطفال الذين ال يحسنون القراءة أن تقرأ عليهم العبارات وأن يوضحها لهم الباحث بما يخرج عن معناها.
وأخيرا ينبغي أن يالحظ الباحث أن هذا االختبار ليس اختبار لقدرة التلميذ على فهم العبارات الواردة ،وليس مقياس للسرعة في اإلجابة ولكن
استفتاء عن بعض نواحي السلوك.
وبعد االنتهاء من تطبيق االختبار يقوم الباحث بتصحيح باالستعانة بمفتاح التصحيح وبعد ذلك يعطي درجة لإلجابة التي تتفق مع مفتاح
التصحيح ،ثم يجمع أجزاء القسم األول ،ويعتبر مجموعها هو درجة القسم األول في التوافق الشخص ي ،وكذلك األمر بالنسبة ألجزاء القسم الثاني إذ
تدل درجات هذا القسم على التوافق اإلجتماعي.
إن كل جزء من االختبار يحتوي على  48سؤال وبذلك يعطي درجة لإلجابة الصحيحة  1من  96التي تتفق مع مفتاح التصحيح ،ثم تجمع درجات
أجزاء القسم األول ويعتبر مجموعها درجة التوافق الشخص ي ،وكذلك بالنسبة ألجزاء القسم الثاني إذ تدل درجات هذا القسم على درجة التوافق
اإلجتماعي( .أنظر ملحق)1
الخصائص السيكو مترية لالختبار
اعتمدنا على النتائج املتحصل عليها من طرف الباحثة قويدري لطيفة سنة  ،2009التي طبقته على البيئة الجزائرية وتحصلت على مستوى ثبات
يساوي  ،0.98وعلى صدق يساوي .0.98
اختباراتجاه األطفال نحو أباءهم
وكان الهدف منه التعرف على اتجاه الطفل نحو األب لدى الحاالت املدروسة.
من تصميم ويلوبي سنة  ، (wiloupy)،1904وتمت ترجمته إلى العربية من طرف جابر عبد الحميد جابر سنة  ،1990يشمل هذا االختبار على
ثالث مقاييس هي:
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 .1اتجاه التقبل الواقعي للمعامالت األبوية ألطفالهم ويشمل على ( )11سؤال .
 .2مقياس التقبل املثالي ملعامالت اآلباء ألبنائهم ويشتمل على ( )11سؤال.
 .3مقياس الرفض املقنع والصريح للمعامالت األبوية للطفال ويشمل  12سؤال (أنظر ملحق .)2
الخصائص السيكو مترية لالختبار
قمنا بحساب ثبات االختبار ،سنة  2020وطبقنا على البيئة الجزائرية وتحصلنا على مستوى ثبات يساوي  ،0.88وعلى صدق ذاتي يساوي .0.93
طرق جمع البيانات:
• السجالت املدرسية:حاولنا من خاللها معرفة الوضعية اإلجتماعية للطفل ،والتأكد من البطاقة الشخصية له ،استلمناها من طرف املدير.
• آراء املعلمين واملد راء :الختيار عينة األطفال الذين يعانون من اإلهمال لجأنا إلى املعلمين واملدراء ،نظرا ألن األطفال متمدرسين في نفس املؤسسة
أكثر من أربع سنوات فهم يعرفون تالمذتهم الذين يعانون مشاكل مع األسرة وكذلك األباء الذين ال يحضرون أبدا لالستعالم على نتائج الطفل.
مجموعة البحث:
تمثلت املجموعة في خمس أطفال ،ثالث حاالت لطالق الوالدين ،وحالتين إهمال الوالدين.

عرض النتائج:
تقديم الحالة األولى:
س.د تبلغ  10سنوات متوسطة القامة ،نحيفة ،بيضاء البشرة ،العينان خضراء ،شعر أشقر ،تتكلم بسهولة وبوضوح ،متمدرسة في السنة
السادسة .تعتبر س.د الفتاة الوحيدة عند والديها ،وهما مطلقان منذ كانت جنينا في الشهر الثالث ،حيث أن والديها أوالد عم ،وهي تعيش مع أمها
وجديها وخاالتها وخالها .عالقتها بوالدها سيئة تكاد تكون منعدمة .فهو ال يزورها إطالقا ،وهي ال تذهب إليه .كما أنه ال ينفق عليها فهناك إهمال مادي
ومعنوي من طرف األب ،ونستدل لذلك بقولها " :أنا البنت الوحيدة ،أبي وأمي مطلقان ،منذ كنت صغيرة ،أنا ال أرى والدي ،وال يوجد بيننا أي
اتصال ،جدتي (والدة أبي) تحضر عندنا لتراني " . ...وعالقتها بأمها عالقة ودية ،وهي تحبها كثيرا وتنتظر األم من ابنتها إنجازات كثيرة ،تريدها أن تنجح
في دراستها وال تعتمد على أحد .عالقاتها مع أصدقائها محدودة .فعندها صديقتين في املدرسة فقط ،وهي ال تتحدث كثيرا ،وال تحاول إنشاء عالقات مع
الغير ،تبدو خجولة ومنعزلة بعض الش يء.
تحليل املقابالت:
يتوضح لنا مما أفصحت عنه الحالة ،أن غياب األب ملموس ،وهي تحس بذلك .ومستواها الدراس ي متدني حسب ما أدلت به الحالة فيما يلي " :أنا
متوسطة في الدراسة ..لست من األوائل ،في بعض املرات ال أراجع دروس ي .تساعدني أمي في أغلب األوقات ... ،املعلمة تشرح لنا جيدا ،لكن ال
أحفظ كثيرا  ...أمي غير راضية عن نتائجي املدرسية ،تريدني أن أتحصل على أحسن من ذلك " .يبدو ّأن الحالة مدركة أن سبب انخفاض نتائجها
الدراسية يعود إلهمالها بعض املرات في مراجعة دروسها ،كما أنها تقدر مساعدة أمها لها ،ومجهودات املعلمة في شرح املادة التعليمية .بالنسبة لسبب
طالق الوالدين ترجعه الحالة لجدتها ،في قولها " :كان أبي وأمي في أحسن حال ،ويعيشان سعيدين ،ولكن والدته كانت تحرضه على أمي ،وتضغط
عليه كي يعاقب ها ويضربها ،وكانوا يعاملونها معاملة سيئة ،وبعد مدة من الزواج ،تغير حاله وأصبح يضربها بقوة وبدون سبب ،خاصة بعدما أصبح
يتعاطى الخمر ،وال يدخل مبكرا إلى البيت ...ال ،لم يكن يشرب الخمر في بداية الزواج ،كان طيب ولطيف ، ...أمي قالت لي ذلك ،ثم تغير كليا ،كان
يعمل حارس ليلي ...ونظرا لسوء أخالقه وعدم تحمل أمي لتلك املعيشة ،طلبت الطالق ".
فالحالة إذا تحمل جدتها انفصال والديها ،وهي تلومها على ذلك ،كما تعتقد أن سبب تعاطي والدها للخمر يعود للضغط الذي مارسته الجدة
عليه .ومن أقوالها نالحظ أنها لم تتعامل بنفسها مع والدها ،بل هذه املعتقدات سوآءا كانت صحيحة أو خاطئة ،نقلت لها من األم ،وبالتالي فهذه األخيرة
لها تأثير كبير على ابنتها ولها دور في تكوينها للصورة السلبية للب .ويظهر جليا في أقوال الحالة " :أنا ال أحب أن أعيش معه ،ألنني أخافه كثيرا إنه سكير،
وأنا ال أتمنى العيش معه أبدا...بعد والدي تزوج مع أخرى ،وأنجب ولدا فباعه لشخص آخر ،ولكنه مات وهو رضيع ثم طلقها وتزوج من امرأة
أخرى أنجبت ولدا كذلك ،وملا رأته ال ينفق عليها وعلى ابنتها طلبت الطالق .فطلقها ،إنه ال يصلح أن يكون أبا ...وأنا أخاف أن يقتلني بالجوع إن
عشت عنده ،لم أتقابل معه يوما ،فقد رأيته في الصور فقط ،وهو لحد اآلن ال يعرفني وال يسأل عني إطالقا ...وكأنه ال يعرف أني موجودة ...نعم هو
ابن عم أمي ،ولكننا ال نذهب عندهم ...جدتي فقط تأتي لتراني من حين آلخر...عندي عم واحد وثالث عمات ،هناك عمة واحدة أحبها كثيرا ،ألنها
تهتم بي ،وتأتي لتزورني ،وتحاول دائما مساعدتي والثانية تحبني قليال فقط واألخرى ال تحبني إطالقا ." ...يبدو أن الحالة عندها فكرة سيئة جدا عن
والدها ،وهي على علم بتفاصيل دقيقة عن حياته الخاصة وتتبعها باستمرار ،فهي تبين بذلك اهتمامها الشديد به ورغبتها في التقرب منه ،إال أنها خائفة
من رد فعله ألنه ال يسأل عنها ،ويمكن أن تكون هذه هي النقطة الوحيدة التي تلوم والدها عليها .ففي قولها " أنا ال أتمنى العيش معه أبدا "..هنا يوجد
استعمال مليكانزيم دفاعي هو النفي ،في الحقيقة يعبر عن عكس الرغبة ،أي تتمنى العيش مع والدها ،خاصة وأنها فتاة فضولية.
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مما تقدم يمكن أن نقول أ ّن اتجاه الحالة نحو األب سلبي ،مما يؤثر عليها سلبا في حياتها وهذا ما يحدث لديها نوع من الصراع بين التقرب منه،
وهي تتابع كل تفاصيل حياته فعليا ،وبين ما تعبر عنه باالبتعاد عنه واالحتياط في عالقتها به حسب ما تقوله لها األمّ ،
بأنه سكير وقد يؤذيها ،حسب كل ما
أدلت به عن والدها .هذا ما يجعلنا نقول إنها تعاني من سوء التوافق الشخص ي واإلجتماعي.
نتائج اختبارالتو افق الشخص ي واإلجتماعي:
التوافق الشخص ي 20 :التوافق اإلجتماعي.30 :
انخفاض التوافق الشخص ي يعود إلى:
• غياب التحرر من امليل إلى االنفراد حيث تحصلت على  0درجة في هذا البعد.
• وجود األعراض العصابية لدى املفحوصة حيث تحصلت على نتيجة ( )1في هذا البعد.
كما نلمس نقص في التوافق اإلجتماعي ناجم عن اضطراب العالقات في البيئة املحلية ،ألنها تحصلت على نتيجة منخفضة في هذا البعد.
نتيجة اختباراتجاه األبناء نحو اآلباء:
نتيجة املقياس األول من االختبار( :أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصلت املفحوصة على ( )2ويعني ذلك االتجاه الواقعي الضعيف أشبه ما يكون باتجاهات الرفض نحو معاملة األب ألبنائه ولهذا املدلول
انعكاس سلبي على شخصية الطفل وبالتالي يضعف اهتماماته ويشطب دوافعه ويدفعه للجوء إلى سلوكيات سلبية.
نتيجة املقياس الثاني من االختبار(أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصلت املفحوصة على "  " 0درجة ال يوجد تقبل مثالي للمعاملة األبوية ،وبالتالي ال يساعد الطفل على اإلبداع واالبتكار كما يؤدي إلى نقص في
التحصيل الدراس ي في جميع املواد.
نتيجة املقياس الثالث من االختبار(أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصلت الحالة على  ،28هنا في هذه الحالة هناك رفض صريح اتجاه شخصية األب وتصرفاته نحوه وينعكس هذا على شخصية الطفل.
خالصة الحالة األولى:
الفتاة ب.د  ،عندها  12سنة ،تعيش وسط عائلة تتكون من األم ،الجد ،الجدة ،الخالتين ،الخال ،وهي تحب كل أفراد أسرتها وباألخص تحب خالتها
"نعيمة " التي تعطف عليها وتتفاهم معها جيدا ،عالقتها بأمها ،عالقة احترام وتقدير .أما األب فلها نظرة سيئة جدا عنه ،وهي تلغيه تماما من مكانته،
فهي ترفض أن يكون لها أي عالقة به.
هناك مقاومة في إظهار نوعية عالقة الفتاة بأمها ،فهي لم تتحدث عنها كثيرا ولم تكن أمها مركز اهتمامها ولكنها تهتم كثيرا بشؤون ومشاكل خالتيها
يمكن أن يكون هروب من واقعها هي ،أو أن الخالتين تحتال مركز األسرة في هذه اآلونة.
كما أنها رغم إفصاحها عن ال مباالتها بوالدها ،إال أنها تهتم به كثيرا ،فكل املقابالت ذكرته وهي تتبع بدقة كل ما يحدث له في حياته اليومية ،وذلك
عن طريق جدتها التي بقيت على اتصال بها وكذلك عمتها .نالحظ ّأن االختبارين يدعمان نتيجة املقابالت العيادية من حيث انخفاض التوافق الشخص ي
واإلجتماعي واضطراب عالقة الحالة بوالدها واتجاهها السلبي نحوه ،حيث ّأن من االختبارين يبدو انخفاض التوافق الشخص ي واضحا ،ونقص في
التوافق اإلجتماعي ،باإلضافة إلى االتجاه الواقعي الضعيف أشبه ما يكون باتجاهات الرفض نحو معاملة األب ألبنائه ،كما ال يوجد تقبل مثالي للمعاملة
األبوية ،وهناك رفض صريح اتجاه شخصية األب وتصرفاته .وبالتالي جاءت نتائج االختبارين متوافقة مع ما توصلنا إليه في املقابالت العيادية.
تقديم الحالة الثانية:
م.ي فتاة في  11سنة .قصيرة القامة وبيضاء البشرة وخضراء العينين .شعرها أشقر قصير ،وجسمها نحيف .هي خجولة جدا وتجيب على حسب
السؤال بطرقة واضحة ومباشرة ،وهي على العموم هادئة وقليلة الكالم.
وهي البنت الثانية بين أخوين ،لها أخ أكبر في عمره  14سنة وهو غير متمدرس ،وأخ أصغر عمره  7سنوات في السنة األولى .والداها مطلقان وهي
تعيش مع األب والجدين وزوجة أبيها وعماتها الثالث .تعاني من اإلهمال داخل األسرة .فاألب غائب طول اليوم وال يستمع إليهم وال يجلس معهم ،أما
اآلخرون فال يهتمون ألمرها كل واحد منهم يهتم بشؤونه .فيما يخص والدتها الحقيقية ،فمنذ الطالق لم يذهب عندها أوالدها ،ألن والدهم يرفض ذلك،
ولكنها تأتي لزيارتهما في املدرسة بدون علم األب .وعالقتها بوالدها عالقة تحفظ وهناك غياب محسوس خاصة بعد طالقه من زوجته .أما بالنسبة
بعالقتها بأمها عالقة تتميز بالتردد والتخوف .فهي تخش ى أن تعتاد عليها ثم تتخلى عنها .وهي تحب أخويها كثيرا ،ولكنها تهتم كثيرا باألخ األصغر ،ألنه يحتاج
إلى رعاية .أما األكبر فهي تخاف منه قليال ألنه يضربها عندما يغضب .وهي ترفض زوجة والدها تماما وتتهرب من اإلجابة عن أي سؤال يخصها.
تحليل املقابالت
للحالة صداقات محدودة وهي منطوية على ذاتها ،وتعاملها مع زميالتها في املدرسة قليل ومحدود .فيما يخص النتائج الدراسية للفتاة ،فهي ليست
جيدة على حسب أقوال الحالة" :أنا ال أدرس جيدا كما في السنة املاضية ...ال يوجد من يساعدني في البيت ...عمتي تقول لي دائما أنها متعبة ،زوجة
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أبي ال تساعدني إطالقا... ،هناك مواد صعبة ،ال أفهمها جيدا ،كالرياضيات واللغة العربية .أبي يدخل متأخرا في الليل وال أستطيع انتظاره ...فيما
مض ى الدراسة كانت سهلة ،وكانت أمي تساعدني في البيت .أريد أن أصبح طبيبة في املستقبل" .ويتضح من املقابلة ،أن الحالة ال تجد في البيت من
يساعدها في دراستها ،فغياب التعزيز للسلوك ،أدى إلى انطفاء االستجابة أي الرغبة في الدراسة ،حيث أن األم كانت تقوم بذلك الدور ،وغيابها ،مع عدم
وجود البديل أدى إلى تدهور نتائجها الدراسية.
ّ
فيما يخص الطالق وسببه مدى تأثيره على الحالة ،فهي تقول " :أنا ال أعرف ملاذا طلقا ،ولكن أمي هي التي ذهبت وتركتنا...قلت لها أذهب معك،
يوم خرجت ،فرفضت ،وتخلت عني وعن أخو اني اآلن هي تريد أن نذهب عندها" .من كالمها نستنتج أن الحالة ترجع أسباب الطالق لتخلي األم عنهم،
وبالتالي هي تحملها مسؤولية ذلك ،وتلومها ،وترفض حتى أن تبقى معها في العطلة أو في نهاية األسبوع .فيما يخص األب فأحسسنا أن الحالة تتجنب
الحديث عنه ،وهي مرعوبة منه ،وتخافه كثيرا.
ومن حديثنا معها عن عالقتها بأمها ،الحظنا أثناء زيارة األم لها في املدرسة ،أنها ال تكثر الحديث معها ومن مقابلتنا لها شعرنا أنها تخاف حتى عن اإلفصاح
عن مشاعرها اتجاه والدتها.
وهذا حسب أقوالها... " :نعم ،أحب أمي ،من ال يحب أمه ...لكن ال تقولي ألبي ألنه ال يعرف ذلك ...وال تقولي ألحد ...أحب أن تأتي عندي لتزورني
في املدرسة ،ولكن لم أقل لها ذلك ...ألنها لم تسألني...أحب والدتي أكثر من زوجة أبي هذا ش يء طبيعي ،ال أظن أن هناك من يحب زوجة أبيه أكثر من
أمه  " ...يمكن تفسير سلوك الحالة اتجاه أمها ،بأنها تخاف عقاب والدها ،نظرا ألنها ترى في زيارة أمها لها في املدرسة من دون علم والدها بمثابة سلوك
غير مرغوب فيه .ومن مقابلتنا مع األم التي التقينا بها في املدرسة ،عدة مرات ،عند زيارتها لولديها ،وأدلت بما يلي " :دامت مدة زواجي  13سنة ،ثم طلقني
تعسفيا ،عمري  33سنة ،ومستواي السنة السادسة ...،والد أوالدي عنده حاليا  38سنة ،وأنا ال أعرف ماذا يعمل ...،هو عامل بسيط...ذهبت في
ذات مرة عند أهلي ،وكان هو معي ،لظرف عائلي .وبقيت كثيرا عندهم ،لم يحضر لكي يأخذني وعندما سأله أهلي عن تأخره هذا ،قال لهم أنه
سيطلقني ... ،وبعد مدة حدث الطالق ،وتركت له اوالدي ،ولكنه منعهم من زيارتي ...كان ال يبالي بهم كثيرا ،فال يأخذهم إلى الطبيب إذا مرضوا ،وال
يذهب معهم إلى املدرسة ،فلقد أوقف إبني األكبر من املدرسة في السنة السادسة ،ألن املعلمة طلبت منه إحضار والده ،فرفض الذهاب ،واآلن
عمره  14سنة وهو متسكع في الشوارع  ،...في البداية عند ما كنت أزورهما كان يرفضان رؤيتي ،خاصة ابني الصغير عمره سبع سنوات ،ثم تدريجيا
قبلوا مقابلتي ،ويقبلون األكل مني بصعوبة كثيرة...،ابني األكبر يرفض تماما التحدث إلي ،حاولت الذهاب إليه مرارا لكنه يهرب ويبتعد ." ...الحظت
عند حضوري مقابلة األم مع األوالد مرتين ،أن االبن ال يتحدث إليها إطالقا ويبقى ملتصقا بأخته الكبرى ،أما البنت فال تنظر إلى أمها ،وتجيب إلى أسئلتها
وكأنها غريبة عنها تماما بل وفي بعض املرات ال تجيبها إطالقا وتبنت معنا نفس املوقف في األول وبتعدد املقابالت مع البنت ،تخلت عن هذا املوقف
الدفاعي ،وبدأت التحدث معنا بتلقائية ،هذا ما ساعدنا على إجراء املقابالت .وعن سبب هذا املوقف اتجاه أمها ،تقول الحالة... ":هي التي تخلت عنا في
األول ،وتركتنا لوحدنا ،ملاذا تريد استعادتنا اآلن .نعم أحبها كثيرا ولكن ال تخبري أحد عما قلته لك " .يبدو أن ما أدلت به الحالة أثناء املقابالت كان
صحيحا ،بعد مطابقته ألقوال األم.
ّ
يبدو من املقابالت العيادية أن الحالة تعاني من بعض االضطرابات السلوكية مثل االنطواء ،الخوف ،االنسحاب اإلجتماعي نظرا ملحدودية
عالقاتها بزميالتها ،كل هذا يدل على سوء التوافق الشخص ي واإلجتماعي ،أما بالنسبة التجاهها نحو األب فأظهرت الخوف الشديد من عقابه لها إذا علم
مقابلتها ألمها في املدرسة.
نتائج اختبارالتو افق الشخص ي واإلجتماعي:
التوافق الشخص ي.24 :
التوافق اإلجتماعي.32 :
هناك نقص في التوافق الشخص ي ناتج عن امليل لالنفراد واالنطواء حيث تحصلت في هذا البعد على " ." 1
كما ّأن النقص في التوافق اإلجتماعي ناجم عن اضطراب بعدين:
• العالقات في املدرسة تحصلت على  3في هذا البعد.
• املهارات اإلجتماعية تحصلت على  3في هذا البعد.
نتيجة اختباراتجاه األبناء نحو اآلباء:
نتيجة املقياس األول من االختبار( :أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصلت على ( )9وهذا يدل على االتجاه الواقعي نحو معامالت األب ،ولهذا املدلول انعكاس سيكولوجي على شخصية االبن إيجابي يساهم بصورة
واضحة في دافعية الطفل نحو سلوكيات إيجابية كبذل الجهد والعمل.
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نتيجة املقياس الثاني من االختبار( :أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصلت ( )9وهي مرتفعة وتدل على اإليجابية في التقبل املثالي ملعاملة األب ،وهذا ما يدفع املفحوص على التحصيل الدراس ي في مختلف مواد
البرنامج املتبع دون تمييز ،إذ اإليجابية في االتجاه املثالي لها انتشار كبير يغطي القدرات الخاصة والعامة ويساعد على اإلبداع واالبتكار .ونظرا ألن الحالة
ضعيفة التحصيل املدرس ي فمعنى ذلك الدرجة املرتفعة دليل على ميل املفحوص في اتجاهاته نحو األفضلية األبوية (عدم الرض ى بالواقعية األبوية
الحالية).
نتيجة املقياس الثالث من االختبار( :أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصلت على  ،18وهي درجة منخفضة ،هذا يدل على الرفض املقنع ومن الناحية السيكولوجية يكون هذا النوع من الرفض أبشع وأكثر سلبية
عن الرفض الصريح ويعني سوء التوافق املنزلي ،وله انعكاسات نفسية ال شعورية وسلبية تظهر انخفاض التحصيل الدراس ي للطفلة ،وهذا يعلن عن
وجود صراع نفس ي وشخصية متأزمة.
خالصة الحالة الثانية:
ّ
يتضح من املقابالت العيادية أن الحالة تعاني من صراع نفس ي وخوف شديد ،كما يبدي األب إهماال ألوالده حيث ال يتحدث إليهم ،بل يكتفي
بإعطائهم ما يجب فعله ،وما يجب تركه ،باإلضافة أنه يحرمهم من أمهم بمنعهم من زيارتها أو التحدث عنها ،هذا الضغط الذي يمارسه عليهم يدل على
عدم رعايته لراحة أوالده النفسية ،وهذا الوضع غير محتمل من طرف الحالة الذي انعكس على نتائجها املدرسية التي أصبحت سيئة ،باإلضافة إلى
انعزالها على أصدقائها وانطوائها على نفسها ،هذا ما يجعلنا نقول ّأن الحالة تعاني من سوء التوافق الشخص ي واإلجتماعي ،ولديها اتجاه سلبي نحو األب،
وهذا ما أظهرته نتائج االختبارين ،نقص في التوافق الشخص ي ناتج عن امليل لالنفراد واالنطواء ،ونقص في التوافق اإلجتماعي ،كما نالحظ االتجاه
الواقعي نحو معامالت األب ،وكذلك اإليجابية في التقبل املثالي ملعاملة األب ،وكذا الرفض املقنع ومن الناحية السيكولوجية يكون هذا النوع من الرفض
أبشع وأكثر سلبية من الرفض الصريح ويعني سوء التوافق املنزلي.
تقديم الحالة الثالثة:
ر.ش ولد عمره  10سنوات ،متوسط القامة ،أسمر البشرة ،العينان بنيتان ،شعره أسود ،جسمه نحيف نوعا ما ،لباسه بسيط ،يتكلم بطالقة
منذ الحصة األولى .وهو الولد الوحيد ألبوين مطلقين وهو يعيش مع والدته وجده وجدته والخال والخالتين .األم متعاطفة جدا مع ابنها ويبدو أنه يقدرها
كثيرا ،أما األب فال يحبه ويحقد عليه ألنه طلق والدته .ويعتبر جده مثله األعلى وبمثابة والده كما عبر عن ذلك ،لقوله " :جدي هو األب الحقيقي لي،
ويعوضني عن أي حرمان من وجود أبي " .نتائجه الدراسية جيدة جدا ،فهو مثابر ومهتم بالدراسة ،كما أنه يمارس رياضة كرة القدم في نادي الالعبين.
عالقته بوالده منعدمة ،بعد الطالق كان والده يأخذه عنده من حين آلخر حتى سن الرابعة ،ثم توقف عن ذلك بعد زواجه .وهو ال يزوره إطالقا .يعني
العالقة بينهما فاترة .وأما عالقته بوالدته فهي قوية مبنية على املحبة والعطف .فهو يريد أن يدرس ليعمل من أجلها ويساعدها ويحقق لها كل ما تتمناه.
كما يعتبر الجد كبديل عن األب معنويا من حيث العطف وماديا من حيث تلبية الحاجيات املادية .وهو غير مهتم كثيرا بخاله ويوجد بينهما عالقة
ضعيفة ،تربطه عالقة احترام وحب مع خالته العاملة ،وهي تلبي له طلباته أما عالقته بالخالة الصغرى ،فهي عالقة غيرة ألنها أصغر أفراد العائلة .كما
يبدو أنه ال يعاني على مستوى العالقات اإلجتماعية ،إذ له عدة أصدقاء في املدرسة والقسم ،حتى أوالد الجيران ورفقاء النادي.
تحليل املقابالت:
قدمت الحالة نفسها بكل سهولة ،وكانت واضحة فيما يخص تقديم أفراد العائلة التي تنتمي إليها .الحالة لديها نتائج دراسية جيدة ،فهو يقول..." :
أنا أتابع دروس ي في القسم جيدا ،و أفهم كل ما تقدمه لنا املعلمة ،كما أن والدتي تساعدني في البيت عندما ال أستوعب في القسم ،وأراجع دروس ي،
كما أنني أتابع دروسا خصوصية...هذا ما زاد من مستوياي ،دائما كنت من األوائل ...أريد أن أنجح في دراستي ألعوض أمي من كل ما عانته" .وهذا
ما يدل ّأن الحالة ليس لديها صعوبات على مستوى الدراسة ،فهي طموحة وتعمل جاهدا على تحقيق الهدف الذي تسعى إليه ،كما أنها تتلقى من أمها
الدعم والتحفيز لإلبقاء على هذا املستوى املرتفع في التحصيل.
بالنسبة لسبب الطالق من وجهة نظر الحالة تقول " :كنت صغيرا عندما حدث الطالق .كان عندي  8أشهر...أبي وأمي أبناء عم وأنا ال أعلم
ملاذا تطلقا...كان يأخذني عنده حتى بلغت  4سنوات ،أي عندما تزوج مرة ثانية واآلن عنده ولد وبنت ...وفي الحقيقة أنا ال أحب زيارته والذهاب
عنده ألنني ال أحبه .هو الذي تخلى عني فلماذا أبحث عنه؟ حاليا العائلتان منفصلتان ويوجد شجار دائم بين عائلة أبي وعائلة أمي .ال أحس بأني
مختلف عن غيري من األطفال ،فوالدتي وعائلتي يلبيان جميع طلباتي ،فهم يشترون لي كل ما أحتاجه ويعطفون على كثيرا ." ...
يبدو أن الحالة لم ترد اإلفصاح عن سبب الطالق ،يمكن أن نفسر ذلك لرفضه لهذا الواقع ،خاصة وأنه ذكر بالتدقيق منذ متى لم يذهب عند
والده ،الذي تصادف مع زواجه الثاني .كما أنه حاول إظهار الالمباالة اتجاه والده ،نشعر من أقواله إنه حاقد على والده لتخليه عنه ،وبمحاولته الدفاع
عن نفسه لعدم زيارة والده ،يدل على أنه يفكر في األمر ويشعر بالذنب لذلك .كما أن الحالة تقدر كثيرا أسرتها.
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وفيما يخص رأي الحالة عن األب ،تقول..." :أبي يبيع قطع غيار السيارات وهو ال ينفق على وال يسأل عني .فأنا أعتبر جدي هو أبي .حاليا هو
ّ
متزوج وعنده طفالن (ولد وبنت) وهو غيرسعيد مع زوجته .عرفت أنه يعيش في مشاكل معها وهو نادم على أنه طلق ابنة عمه ألن أمي طيبة وصبورة
ّ
وكانت تتحمله ومتكفلة به على أتم وجه ...لو يطلقها ،لن تقبل أمي أن ترجع إليه ،هذا ش يء مستحيل ".
في هذه الحالة تخلي األب عن الولد واضح ،إذ أنه ال يقوم بأدنى واجباته نحو ابنه كالنفقة ،والحالة مدركة تماما لهذه الوضعية ،لذلك تصرح
باضطراب عالقة األب بزوجته الحالية ،يمكن أن يكون ذلك رغبة منها على مستوى أحالم اليقظة ،للتخفيف من القلق الناجم عن شعوره من حرمانه
من األب.
ّ
نستخلص من البيانات التي جمعناها ،أن الحالة تتوافق جيدا مع مجتمعها ،ويمكن تفسير ذلك لوجود بديل عن الصورة األبوية املتمثلة في الجد
الذي يعطيه االهتمام والرعاية الكافية ،كما نالحظ ّأن لديه اشباع عاطفي من طرف األم ،حيث يريد تعويضها عن األلم الذي عاشته ،لديه اتجاه سلبي
نحو األب ،حيث ّأن عالقته به تكاد تكون منعدمة ،وهو ال يتمنى أن يكون معه.
نتائج التو افق الشخص ي واإلجتماعي:
التوافق الشخص ي33:
التوافق اإلجتماعي35 :
نالحظ أنه يوجد توازن في التوافق الشخص ي واإلجتماعي ،وعلى مستوى األبعاد كذلك.
نتيجة اختباراتجاه األبناء نحو اآلباء:
نتيجة املقياس األول من االختبار( :أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصل على ( ،)3وهي درجة منخفضة دليل على اتجاه الرفض نحو معاملة األب للبناء ولهذا املدلول انعكاس سلبي على شخصية الطفل وبالتالي
يضعف اهتماماته ويشطب دوافعه ويدفعه للجوء إلى سلوكيات سلبية ،ولكن في هذه الحالة هذا اإلهمال دفعه إلى التحدي ،وإلى البحث عن وسيلة
لتعويض ذلك باالجتهاد والتحصيل الجيد.
نتيجة املقياس الثاني من االختبار( :أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصل على ( )3وهي درجة منخفضة دليل على أنه ال يوجد تقبل مثالي ملعامالت اآلباء ألبنائهم ،وبالتالي هذا األمر ال يساعده على اإلبداع واالبتكار.
نتيجة املقياس الثالث من االختبار( :أنظرجدول  3لتصحيح االختبار)
تحصلت على ( ،)34هناك رفض صريح لتصرفات والده نحوه وله انعكاس سيكولوجي سلبي على شخصية الطفل.
خالصة الحالة:
ر.ش ولد عمره  12سنة ،من والدين مطلقين ،يعيش مع األم وعائ لتها وهو متوافق مع أسرته ومع أصدقائه بصورة جيدة ،كما أنه متوافق في
املدرسة ،تحصيله الدراس ي جيد ،فهو دائما من األوائل .فيما يخص عالقاته مع أبيه فهي شبه منعدمة ،وعلى الرغم من ذلك فهو في أعماقه يحبه ويتمنى
أن يعيش معه .رغم أنه لم يصرح بذلك إال أنه يتتبع أخبار والده باهتمام ،وهو دليل على أنه يعيش في عالم من أحالم اليقظة بإمكانية عودة والديه مع
بعض .نالحظ استعماله مليكانزيم رفض الواقع املتمثل في أن الوالد أعاد بناء حياته ،وهو يعيش في أسرته الجديدة وال يريد التخلي عنها.
يتضح من املقابالت العيادية أن الحالة لها توافق شخص ي واجتماعي جيد ،بالنسبة التجاهها نحو األب فهو سلبي ،وهو ما توصلنا إليه من خالل
نتائج االختبارات النفسية ،حيث نالحظ أنه يوجد توازن في التوافق الشخص ي واإلجتماعي ،وعلى مستوى األبعاد كذلك .واتجاه الرفض نحو معاملة األب
للبناء ولهذا املدلول انعكاس سلبي على شخصية الطفل ،كما ّأنه ال يوجد تقبل مثالي ملعامالت اآلباء ألبنائهم ،باإلضافة للرفض الصريح لتصرفات والده
نحوه وله انعكاس سيكولوجي سلبي على شخصية الطفل.
تقديم الحالة الرابعة:
ع.س تبلغ من العمر  12سنة ،فتاة نحيفة ،سمراء ،طويلة القامة ،سوداء العينين ،مالمحها حزينة ومكتئبة ،قليلة التركيز ذات إستعاب ضعيف،
بمعنى ال تفهم بعض األسئلة السهلة التي يفهمها غيرها من األطفال في نفس السن.
وهي البنت الثانية ،من والدين يعيشان تحت سقف واحد ،لكن العالقات بينهما جد مضطربة ،وهي فتاة غير مرغوب فيها من طرف األب ،كما أنها
غير نشيطة ،وقليلة املرح .وعالقتها بوالدها ال تتعدى قضاء بعض حاجياتهم األساسية املادية ،كما أن الحالة تحس بالحقد اتجاه والدها .ويبدو أنه
إنسان مهمل لواجباته األسرية .كما يبدو أن الحالة متعاطفة مع أمها ،رغم أن هذه األخيرة متسلطة ومتشددة نوعا ما مع األوالد كنتيجة حتمية لوضعها
األسري غير املستقر .وعالقتها بإخوتها ،هي تتمنى أن تكون مثل أختها الكبرى ألنها ال تبالي وال تهتم للوضع األسري املعاش ،بينما تغار من أخيها األصغر
نظرا الهتمام األم الزائد به.
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تحليل املقابالت
فيما يخص العالقات اإلجتماعية للحالة ،تحاول خلق صداقات كثيرة ،لكن ال تنجح ،نظرا لعدوانيتها الناتجة عن اإلحباط الذي تعيشه في حياتها
األسرية فهي تتشاجر باستمرار مع اآلخرين وهي كثيرة الحساسية ،مما يجعلها تشعر أن اآلخرين يريدون السخرية منها .بالنسبة للوضعية األسرية للحالة
تقول " :أعيش مع والداي لكني ال أحس نفس ي سعيدة فهما دائما يتشاجران في كل األوقات ،إال عندما يكون أبي غائبا وهو في أغلب األحيان يكون
غائبا عن املنزل إال في الليل ...ومع ذلك يتشاجران .لم ننم أنا وإخوتي يوما ما مرتاحين البال ،كل يوم نبكي قبل النوم ،أو نذهب إلى فراشنا بدون أكل
أو غاضبين ...أحس بالحزن والتعاسة ،نحن لسنا كاألطفال اآلخرين ...،كتب علينا الشقاء وهذا الوضع ال يحتمل ،حتى أهل أمي ال يساعدوننا وال
يريدون أن يرونا عندهم فهم في كل مرة يقومون بطردنا ،نزور عائلة أبي ،لكنهم في صفه وال يهتمون ألمرنا ،"...يتبين لنا أن الوالدين في شجار مستمر،
هذا ما أدى إلى خلق جو أسري مضطرب ،وغير آمن ،لذا فالحالة تعاني من الحزن الشديد كنتيجة حتمية لوضع متأزم ال تتحمله ولم تستطع التكيف
معه ،باإلضافة إلى بعض األعراض :نقص الشهية ،الحزن ،الشعور باالضطهاد ،اضطراب في النوم .كما نحس من أقوالها إنها ترى األب سبب لهذه
املشاكل .واستنادا على وجهة نظر املدرسة السلوكية ،يمكن تفسير ذلك إلى ظاهرة اإلنطفاء التي تتعرض لها الحالة يوميا الناتجة عن قصور حاد في
التعزيز اإليجابي اإلجتماعي من األب خاصة .أما بالنسبة للنتائج الدراسية ،تقول الحالة ":أنا في الحقيقة ال أدرس جيدا ،رتبتي ما قبل األخيرة أما
املعدل فهو  ،6,8أراجع دروس ي لكن ال أركز وأنا أفكر دائما في والداي  ...أكره الذهاب إلى املدرسة ،أفضل أن أبقى في البيت مع أمي لكي ال أتركها
وحدها عندما يدخل أبي ...عندما أكون في املدرسة أفكر فيما يفعله أبي في هذا الوقت وأنه عاد وهو يصرخ على أمي وهي تصرخ كذلك ثم تبكي  ...ال
أفعل شيئا ،لكني أكون قريبة ...يقول لها كالما جارحا ويستعمل ألفاظا سيئة جدا بحضورنا وغيابنا يأتي ليأكل وينام ويذهب " .يبدو أن الشجار
الدائم أثر على التحصيل الدراس ي للحالة ،ويمكن القول أنه بمثابة املعزز لظهور السلوك غير املتوافق املتمثل في عدم الرغبة للذهاب إلى املدرسة،
والحالة تلوم األب وترفض طريقة معاملته لوالدتها .ومن محاولنا التعرف عن سبب الشجار الدائم ،تقول الحالة ... " :هما يتشاجران بسبب وجود
امرأة أخرى في حياة أبي ،وهو يعرفها منذ مدة طويلة منذ كانت تدرس في الثانوية ،وهي اآلن تدرس في الجامعة وهو ينفق عليها يشتري لها املالبس
والهدايا ،كل الناس تخبرنا بأنهم رأوها برفقته ،الجيران واألصدقاء ،حتى التالميذ الذين يدرسون معنا وهو يطالب أمي دائما بأن تخرج من املنزل
ّ
وتترك له أوالده ...ونحن ال نريد أن نعيش معه نريد أن نكون مع األم" .يمكن القول أن الفشل الدراس ي الذي تعاني منه الحالة ،ما هو إال رفض للتعليم
نتيجة التعميم على أن كل فتاة جامعية لها أخالق سيئة ،وهي بذلك تتقمص األم .وعن اتجاه البنت نحو أبيها تقول " :أنا أكرهه ،ألنه يكرهنا ،يريدنا أن
نتشرد ،هو عنده املال وال ينفق علينا ،ال يهمه أمرنا إطالقا ...ال أتحدث معه كثيرا ألني ال أراه ...في الصباح أتركه نائم وفي الليل يدخل متأخر
ليتشاجر مع أمي ،وأنا ال أخرج من غرفتي ألني أخاف أن يضربنا معها ...ال يسألني عن ش يء وأنا كذلك أبتعد عنه...عندما يسافر يحضر لنا أشياء،
لكن يحضر للمرأة األخرى نفس ما يحضره ألمي وأكثر منها ...ال أستطيع أن أطلب منه الحضور إلى املدرسة ،ألنه سيغضب عندما يعرف أني تحدثت
مع أحد ما عن املوضوع ،و يتهم أمي أنها من حرضتني على ذلك" .يبدو أن الحالة تحمل مشاعر الكره والحقد اتجاه والدها ،فهو بتصرفاته كالشجار
املستمر مع األم ،عدم السؤال على أوالده ،عدم تلبية حاجياتهم ،ال يعزز السلوكيات املرغوب فيها اتجاه ابنته ،حتى يساعدها على تغيير مشاعرها نحوه.
ومن مقابلتنا مع األم تبين لنا ّأن األم تبلغ من العمر  35سنة ذات مستوى تعليمي متوسط عندها شهادة للكتابة على اآللة الراقنة ،وهي ماكثة بالبيت
تبدو قلقة وتتحدث بسهولة.
كما أنها أكدت أقوال البنت فيما يخص الشجار املستمر بينها وبين زوجها ،ووجود امرأة أخرى في حياتهما ،غير أن األم تستعمل ألفاظا غير منتقاة
في التحدث عن زوجها ،وهي غاضبة جدا منه ..في بعض الحاالت تصب غضبها على أوالدها فتضربهم بقوة .يبدو أن البنت تتحدث بلسان أمها ،ألن هذه
األخيرة تكلمت على نفس املشاكل املذكورة سابقا .أقوال األم " :عنده مال وال ينفق علينا ...عنده سيارة وال يخرجنا نتفسح ...ال نلبس جيدا ...ال نتمتع
بأمواله".
ويمكن القول في ظل الظروف األسرية املضطربة التي تعيشها الحالة وإلى مجموعة االضطرابات التي ذكرناها سابقا ،الحالة تعاني من سوء التوافق
الشخص ي واإلجتماعي ،ولديها اتجاه سلبي واضح نحو األب.
اختبارالتو افق الشخص ي واإلجتماعي
التوافق الشخص ي8 :
التوافق اإلجتماعي27 :
من الواضح أنها تعاني من اضطراب مفرط في التوافق الشخص ي واضطراب على مستوى التوافق اإلجتماعي ناجم عن إهمال األب للسرة وعلى
تفاقم املشاكل بداخلها وزيادة حدة الصراع بين األم واألب ،يمكن أن نقول إن الحالة تعاني من حالة اكتئاب.
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نتيجةإختباراتجاه األبناء نحو األباء
نتيجة املقياس األول من االختبار(أنظرتصحيح االختبارجدول )3
تحصلت الحالة على ( )2بمعنى االتجاه الواقعي الضعيف أشبه ما يكون باتجاهات الرفض نحو معاملة األب ألبنائه ولهذا املدلول انعكاس سلبي
على شخصية الطفل وبالتالي يضعف اهتماماته ويثبط دوافعه ويدفعه للجوء إلى سلوكيات سلبية.
نتيجة املقياس الثاني من االختبار(أنظرتصحيح االختبارجدول )3
"  " 1ال يوجد تقبل مثالي للمعاملة األبوية الحالية ،وهذا ما ينقص التحصيل الدراس ي في مختلف مواد البرنامج املتبع دون تمييز ،مما ال يساعد
الطفلة على اإلبداع واالبتكار.
نتيجة املقياس الثالث من االختبار(أنظرتصحيح االختبارجدول )3
تحصلت املفحوصة على"  " 33وهي درجة منخفضة ،هذا يدل على الرفض املقنع لتصرفات أبيها ويعني ذلك سوء التوافق املنزلي وله انعكاسات
نفسية ال شعورية وسلبية.
خالصة الحالة الرابعة
تعيش الحالة ع.س وضعية أسرية صعبة حيث أن الوالدين في شجار مستمر وال يراعيان وجود األوالد بينهما ،واألب يهين األم أمامهم وهي بدورها
تصب غضبها عليهم ،وتعاقبهم ،تطابق كالم األم والبنت ما هو إال دليل على وجود عالقة بينهما وعلى مدى تأثير األم على ابنتها ،كما نلمس انعدام
االتصال بين األب وابنته ،هذا يدل على إهماله املفرط لها .باإلضافة إلى ذلك نلمس عند الحالة مظاهر لسوء التكيف متمثلة في الحزن والخمول ناتجة
عن غياب املثيرات اإليجابية في املحيط األسري الذي تعيش فيه.
ونالحظ ّأن الحالة تعاني من اضطراب مفرط في التوافق الشخص ي واضطراب على مستوى التوافق اإلجتماعي ،حسب االختبار النفس ي ،وكذا
االتجاه الواقعي الضعيف أشبه ما يكون باتجاهات الرفض نحو معاملة األب ألبنائه ،باإلضافة ّأنه ال يوجد تقبل مثالي للمعاملة األبوية الحالية،
والرفض املقنع لتصرفات أبيها ويعني ذلك سوء التوافق املنزلي وله انعكاسات نفسية ال شعورية وسلبية.
نتائج االختبارات النفسية تشير إلى نفس النتائج املتوصل إليه من خالل املقابالت العيادية.
تقديم الحالة الخامسة
تبلغ الحالة  10سنوات .هي فتاة سمراء ،شعرها أسود وطويل ،العينان سوداء ،مالبسها نظيفة وحديثة ،كثيرة الحركة ونشيطة جدا ،تتكلم
بسهولة وبحيوية كبيرة مندفعة وفضولية .وهي تنتمي إلى عائلة كثيرة األفراد ،وهي آخر إخوتها ولها أخ توأم .الوالد متقاعد ،وهي ال تعطيه اعتبارا كبيرا.
األم ماكثة بالبيت ولكنها متسلطة ،وهي تخافها كثيرا .عندها أخوات متزوجات تزورهن من حين آلخر ،وتعيش حاليا مع ثالث إخوة ذكور وأخت واحدة .هي
تشفق على األخ األصغر ،وتفضل أخاها األوسط الذي يلبي لها رغباتها ،بينما تغار من أختها التي تكبرها وتبلغ  15سنة .ويبدو ّأن هناك بعض التهاون في
معاملة األب البنته كما أنه يفضل البنت الكبرى ،وهذا يجعل الفتاة تحس باإلهمال من طرفه ،وبعدم أهميتها بالنسبة له ،هذا ما يجعلها تنبذه وتتحدث
عنه بنوع من العدوانية .كما يبدو من كالم الحالة أن األم شخص يمتاز بالقوة وهي التي تتحكم في شؤون البيت ،وكأنها تقوم بدور األب إلى جانب دورها،
فالحالة متحفظة من جهتها ،ويوجد عالقة احترام بينهما ،وبالتالي فهي ال تفش ي لها أسرارها .بالنسبة لعالقتها بأخيها التوأم عالقة تنافس ومحاولة إثبات
من هو األفضل .بالنسبة لعالقتها مع أختها فهي عالقة عدائية نتيجة الغيرة التي تحسها نحوها نظرا لتفضيل األب لها .أخواها اآلخران واحد تحبه
وتحترمه ألنه يلبي لها طلباتها واآلخر تكرهه وتتجنبه ألنه يعاقبها ويزعجها .فيما يخص العالقة اإلجتماعية للحالة ،هي تبني عالقات مع اآلخرين بسهولة.
تحليل املقابالت
لدى الحالة عدة أصدقاء وتتحدث مع الجميع ،لكن هذه السهولة في االتصال قد تؤديها ألنها ال تحسن انتقاء أصدقائها .وبالتالي ليست لديها
مشكلة في االتصال لكن تعاني من مشكلة في االنتقاء .أما عن النتائج الدراسية فتقول الحالة... " :أنا أراجع دروس ي دائما بدون أن تطلب أمي مني ذلك،
أحاول التركيز ،لكنني أجاوب بتسرع فأخطئ... ،في بعض املرات أعرف اإلجابة لكن أنساها وبعد االمتحان أجيب عليها ،...نتائجي متوسطة وانا
أفهم في القسم ما تقدمه لنا املعلمة ."...يبدو أن الفتاة تعاني من اضطراب نفس ي مما يؤدي إلى تسرعها في اإلجابة ،فهي تقوم بكل واجباتها املنزلية
وتراجع كل دروسها ،مع ذلك فتحصيلها املدرس ي متوسط .بالنسبة لعالقتها باألسرة ،تقول الحالة " :أمي ،جميلة ،شابة ،عاقلة ،مليحة ،تحبني وأحبها،
ملا يكون عندي مال أعطيه لها ... ،أبي قبيح ،ال يعطيني الدراهم ويصرخ علي ،أبي ال يحضر إلى املدرسة ...أريد أن أخبرك ش يء ،لكن ال تخبري أحد...
لقد دخنت سجارة ملا كنت في الخامسة من عمري أعطاها لي عمي األصغر... ،هو يدخن ويشرب الخمر لحد اآلن ،تزوج مؤخرا ،وهو يضرب زوجته
ضربا مبرحا امامنا  ...ش ربت كذلك معه الخمر أنا وأخي التوأم ،ذقته فقط ،ثم تقيأته " ."...عاودت الكرة ،مرة أخرى ،عندما أعطاه لي ابن عم أمي
ألرميه خارجا ،ومرة أخرى في عرس أختي ،كان مجموعة من األوالد يدخنون السجائر ليلهوا ،فدخنت معهم ...أمي كانت مشغولة بالعرس لم تكن
مشغولة بي ...أبي كان يشرب الخمر منذ كنت صغيرة ،وكان يضر بنا ولكن اآلن ،توقف عن الخمر منذ سنتين وهو يصلي وال يضربنا إذا قمنا بش يء
س يء ... ،ال أنا وال أخي" .نستخلص أن الحالة تحب األم وال تحب والدها ،ورغم تواجدها بينهما إال أن هناك غياب للرقابة األسرية لسلوكها ،كما أنها تقلد
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نماذج سيئة من األسرة .وفيما يخص اتجاه الحالة نحو األب ،تقول... " :هو ال يحبني كثيرا ،يفضل أختي علي يشتري لها كل ما تريد ،وأنا ال ،يصرخ على
دائما ،ويبعثني ألشتري له السجائروال يبعث أخي ،أنا ال أخافه وال أبالي به أبدا ."...
نالحظ إهمال األب في تربية الفتاة ،حيث أنه كان غائبا عن األسرة فيما سبق ترتب عن ذلك اقتداء الحالة بنماذج سيئة من محيطها العائلي أبدوا
لها الرعاية واالهتمام.
ّ
يتبين لنا كحوصلة للمقابالت العيادية ،أن الحالة تعاني من سوء التوافق الشخص ي واإلجتماعي ،رغم ظهور االضطرابات املذكورة أعاله ،وهنا
يبدو اإلهمال األبوي واضح مما يجعل اتجاه الحالة نحوه سلبية ،وكما نعلم أن من أسباب االنحراف غياب السلطة األبوية ،ونالحظ ّأن الحالة في بدايتها
لالنحراف (تدخين ،شرب الخمر.)....
نتيجة التو افق الشخص ي واإلجتماعي
التوافق الشخص ي.33 :
التوافق اإلجتماعي.37 :
يوجد توازن بين أبعاد التوافق الشخص ي واإلجتماعي ،ولكن الحالة تحصلت على درجة "  " 2في بعد التحرر من امليل إلى االنفراد رغم أنها
اجتماعية.
نتيجة اختباراتجاه األبناء نحو اآلباء:
نتيجة املقياس األول من االختبار(أنظرتصحيح االختبارجدول )3
تحصلت املفحوصة على ( )1وهي درجة منخفضة تدل على االتجاه الضعيف أشبه ما يكون باتجاهات الرفض نحو معاملة األب ألبنائه ولهذا
املدلول انعكاس سلبي على شخصية الطفل وبالتالي يضعف اهتماماته ويشطب دوافعه ويدفعه للجوء إلى سلوكيات سلبية.
نتيجة املقياس الثاني من االختبار(أنظرتصحيح االختبارجدول )3
"  ،" 1درجة منخفضة جدا ،تدل على عدم وجود تقبل مثالي ملعامالت األب للبناء ،وهذا يؤثر على الطفلة ،فال يكون لها التحصيل الدراس ي جيد،
وال يساعدها على اإلبداع واالبتكار.
نتيجة املقياس الثالث من االختبار(أنظرتصحيح االختبارجدول )3
تحصلت الحالة على  ،32وهي درجة مرتفعة تدل على الرفض املقنع للمعاملة األبوية وهو سلبي ويعني ذلك سوء التوافق املنزلي ،وله انعكاسات
سلبية والشعورية تظهر في عدة أشكال وصور في سلوكيات الطفل ومنجزاته املختلفة ،وخاصة منها الدراسية ،وبالتالي هذا االنخفاض يدل على وجود
صراع نفس ي وشخصية متأزمة.
خالصة الحالة الخامسة
الحالة تبلغ  12سنة ،وهي تعاني من اضطرابات عالئقية ،خاصة مع األب ،الذي غاب عن دوره ملدة طويلة ،نظرا لتعاطيه الخمر وعدم اهتمامه
بأوالده ،وبعد توقفه وعودته للسرة بوعيه الكامل ،تلقى رفضا وصدا من األوالد خاصة الحالة وأخوها الصغير ،فهما يتصرفان بعدوانية شديدة ،في
املنزل وفي املدرسة ،فالتغيير الذي حدث للب أثر كثيرا على الحالة النفسية ،وبالتالي فهي ليست لها صورة ،مستقرة عن األب.
من املقابالت العيادية يبدو ّأن الحالة تعاني من عدة اضطرابات سلوكية (العدوانية ،االنحراف )..وهذا ما يجعلنا نقول إنها تعاني من سوء
التوافق الشخص ي واإلجتماعي واتجاهها نحو األب سلبي ،رغم ذلك نجد توازن بين أبعاد التوافق الشخص ي واإلجتماعي ،واتجاه ضعيف أشبه ما يكون
باتجاهات الرفض نحو معاملة األب ألبنائه ،عدم وجود تقبل مثالي ملعامالت األب للبناء ،وكذا الرفض املقنع للمعاملة األبوية وهو سلبي ويعني ذلك
سوء التوافق املنزلي.
جدول ( :)1نتائج الحاالت املدروسة في أبعاد التو افق الشخص ي
الحاالت

الحالة 1

الحالة 2

الحالة 3

الحالة 4

الحالة 5

أبعاد التو افق
اعتماد الطفل على نفسه
إحساس الطفل بقيمته
شعور الطفل باالنتماء
التحررمن امليل إلى االنفراد
الخلومن األعراض العصبية

4

4

4

1

6

6

5

8

3

6

4

4

6

1

5

0

1

5

1

2

1

5

5

0

8
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جدول ( :)2نتائج الحاالت املدروسة في أبعاد التوافق اإلجتماعي
الحالة 1

الحاالت

الحالة 3

الحالة 2

الحالة 5

الحالة 4

أبعاد التو افق
املس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتويات
اإلجتماعية
املهت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتارات
اإلجتماعية
التحت ت ت ت ت ت ت تتررمت ت ت ت ت ت ت تتن
املي ت تتول املض ت تتادة
للمجتمع
العالق ت ت ت ت تتات ف ت ت ت ت تتي
األسرة
العالق ت ت ت ت تتات ف ت ت ت ت تتي
املدرسة
العالق ت ت ت ت تتات ف ت ت ت ت تتي
البيئة املحلية

6

4

6

5

7

5

3

4

6

5

5

6

4

3

7

5

8

8

2

7

6

3

7

3

5

3

8

6

6

6

املقياس األول:
جدول ( :)3تصحيح اختباراتجاهات األطفال نحو آبائهم للحاالت املدروسة
الحالة 1

رقم السؤال

الحالة 3

الحالة 2

الحالة 5

الحالة 4

1

ال

0

نعم

1

ال

0

نعم

1

ال

0

2

ال

0

نعم

1

ال

0

ال

0

ال

0

3

ال

0

نعم

1

ال

0

ال

0

نعم

1

4

ال

0

نعم

1

نعم

0

ال

0

ال

0

5

ال

0

نعم

1

ال

0

ال

0

ال

0

6

ال

1

نعم

0

ال

1

نعم

0

نعم

0

7

ال

0

نعم

1

نعم

1

ال

0

ال

0

8

ال

0

ال

0

ال

0

ال

0

ال

0

9

ال

1

ال

1

نعم

1

ال

0

نعم

0

10

ال

0

نعم

1

نعم

0

ال

0

ال

0

0

ال

1

ال

0

ال

1

نعم

11

نعم

املجموع

9

2

2

3

0
1

املقياس الثاني:
رقم السؤال

الحالة 1

1

نعم
نعم
ال
نعم
نعم
ال
ال
ال
ال
نعم
نعم

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

املجموع

0

الحالة 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ال
ال
نعم
ال
ال
نعم
نعم
ال
نعم
نعم
ال
9

الحالة 3
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1

نعم
نعم
ال
ال
نعم
ال
ال
ال
ال
ال
ال
3

الحالة 4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1

نعم
نعم
ال
نعم
ال
ال
ال
ال
ال
نعم
نعم
1

الحالة 5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

نعم
نعم
ال
نعم
نعم
ال
ال
ال
ال
نعم
نعم

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
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املقياس الثالث:
رقم السؤال

الحالة 1
موافق
جدا
موافق
جدا
موافق
موافق
جدا
معارض
موافق
موافق
موافق
غير
متأكد
موافق
غير
موافق
موافق

املجموع

28

1

2

3
4

5
6
7
8
9

10
11

12

1

الحالة 2
موافق جدا

1

الحالة 3
غير متأكد

3

الحالة 4
موافق

2

الحالة 5
موافق جدا

1

4

معارض

1

موافق جدا

4

معارض

1

موافق جدا

4

3

معارض
معارض

1

موافق
موافق

3

موافق جدا
موافق

4

معارض
موافق

1

1

معارض
معارض
موافق جدا
معارض
معارض

1

غير متأكد
موافق
موافق
موافق جدا
موافق

2

موافق
موافق
موافق
موافق
موافق

3

موافق جدا
موافق
موافق
موافق
موافق

3

معارض
معارض

1
1

غير متأكد
موافق

2
3

موافق
موافق جدا

3
4

موافق
موافق

3

3

موافق جدا

4

موافق

3

موافق

3

موافق

3

3

2
2
3
2

1

18

1

4
1
1
1

34

3

2
2
4
3

33

3

2
2
3
3

3

4
2
2
3
3

3

32

تفسير النتائج ومناقشة الفرضية:
انعكاسات اتجاه الطفل املحروم من األب بالطالق أو باإلهمال على التو افق الشخص ي واإلجتماعية لديه
من أجل اختبار صحة الفرض الذي ينص على " :يؤدي اتجاه الطفل السلبي نحو األب إلى سوء التوافق الشخص ي واإلجتماعي عند الطفل املحروم
من األب بالطالق أو باإلهمال.
" قمنا بإجراء املقابلة واالختبارات النفسية ،حيث أشارت املقابلة إلى أن الطفل املحروم من األب سوآءا بالطالق أو اإلهمال يعاني من سوء
التوافق الشخص ي واإلجتماعي وذلك كلما كان اتجاهه سلبي نحو األب ،وهذا ما أكده اختبار التوافق الشخص ي واإلجتماعي واختبار .اتجاه األبناء نحو
األباء ،حيث وجدنا ما يلي:
بعد تطبيق اختبار اتجاهات األطفال نحو األباء ،الحظنا فروق في نتائج الحاالت املدروسة على النحو التالي:
• حالتي اإلهمال املدروسة :هناك حالة لها اتجاه سلبي نحو األب ،وترفض معاملته لها ،وذلك واضح من خالل املقابالت العيادية وكذا اختبار
االتجاهات األبناء نحو األباء ،وتبين أن توافقها الشخص ي واإلجتماعي ضعيف (حالة رقم  )4بينما توجد حالة ثانية (حالة رقم  )5رغم أنها ترفض
معاملة األب لها كما اتضح في املقابالت العيادية واالختبار املطبق ،إال أنها تحصلت على نتائج حسنة في اختبار التوافق الشخص ي واإلجتماعي .في
هاتين الحالتين يختلف رد الفعل حسب التكوين النفس ي لكل حالة ويمكن أن نرى االختالف في أن الحالة األولى ما زالت تعاني من اإلهمال ،وما زال
األب غير مدرك للذى الذي يسببه ألوالده خاصة ،بينما الحالة الثانية فهي ما زالت تعاني من آثار اإلهمال الذي عايشته في مرحلة سابقة عندما
كان األب مدمنا على الخمر ،وهي كذلك لم تتكيف بعد مع تواجد األب معهم.
• حاالت الطالق املدروسة :الحظنا أن بعض الحاالت لهم توافق حسن بينما اتجاه سلبي نحو األب ورفض للمعاملة األبوية كما هو الحال في الحالة
الثالثة ،ويعود ذلك إلى أن هذه الحالة وجدت تعويض لشخص األب في الجد ،الذي يعتبره بمثابة والده الحقيقي والروحي .والحظنا سوء التوافق
الشخص ي عند بعض الحاالت رغم وجود تقبل واقعي للمعاملة األبوية وذلك في الحالة الثانية ،يمكن تفسير ذلك أن هذه الحاالت ال تعاني من
غياب األب بل من غياب األم أو سوء العالقة معها.
كما يوجد حالة تعاني من سوء التوافق ولها اتجاه سلبي نحو األب كما ظهر مع الحالة األولى.
نستنتج من هذا كله أن هذه الفرضية تحققت جزئيا مع بعض الحاالت فقط.
كشفت هذه الدراسة على وجود عالقة بين اتجاه الطفل نحو األب وتوافقه الشخص ي واإلجتماعي.
والنتائج املتحصل عليها تتفق مع دراسة الين وسيروي ( )1959التي أظهرت أن األطفال غائبي األب أظهروا درجة كبيرة من عدم النضج وتكيف
ضعيف مع رفاقهم .هذا يعني سوء التوافق الشخص ي واإلجتماعي كما هو الحال في دراستنا الحالية.
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كما تتفق هذه الدراسة مع دراسة إحسان الدمرداش ( )1973الذي توصل إلى أن األطفال املحرومين من األب باالنفصال تعاني من الصعوبات
النفسية والسلوك العصابي وقد يماثل ذلك في دراستنا بعد الخلو من األعراض العصابية الذي كان مرتفعا لدى حاالت األطفال املحرومين من األب
بالطالق.
كما أن دراسة جون سانتروك ( )1977تدعم هذه الدراسة حيث أسفرت نتائجها على أن األطفال فاقدي األب نتيجة الطالق أكثر عدوانية من
الذين فقدوه بسبب املوت ،حيث ّأن العدوانية قد تكون مظهرا يوضح سوء العالقات اإلجتماعية وبالتالي سوء التوافق اإلجتماعي.
كما ّأن هذه الدراسة تتوافق مع ما توصل إليه الكان  )1980( J.Lacanحين أشار إلى ّأن األب ال يقتصر على غيابه أو حضوره أو هيبته أو ضعفه
ّإنما على اسمه ،فغيابه في رغبة األم يؤدي إلى إلغاء دوره ،وهذا ما ملسناه عند بعض حاالت الطالق املدروسة وحاالت اإلهمال ،حيث ّأن رفض األم للب
وانتقاده باستمرار يؤدي إلى رفض الطفل له واالبتعاد عنه دون االعتراف بمزاياه إن وجدت.

الخاتمة:
تناولنا في هذه الدراسة اتجاه الطفل نحو األب وتأثيره على توافقه الشخص ي واإلجتماعي ،واعتمدنا في هذه الدراسة على املنهج العيادي ،وتكونت
مجموعة البحث من خمسة حاالت يعانين من الحرمان األبوي ،ثالث حاالت طالق يعني الغياب الجسدي للب ،وحالتين الغياب املعنوي للب وحضوره
جسديا ،وحاولنا في هذه الدراسة إظهار أهمية تواجد األب مع األسرة وقربه من الطفل قد يساعد على توافقه الشخص ي واإلجتماعي ،كما ّأن اتجاه
الطفل السلبي نحو األب يخفض من توافقه العام .وتوصلنا إلى ّأن للب مكانة هامة لدى الطفل في كل الحاالت سواء كان حاضرا أو غائبا .فاإلحساس
ّ
بالحرمان والتعبير عنه ،واتخاذ الطفل موقفا من والده ،يشير إلى ّأنه يهتم ألمره ،ويدرك هذا البعد الذي يفصله عنه ،في حين يعتقد بعض اآلباء ّأن
الطفل ال يتأثر بوضع اإلهمال أو الطالق بافتراض أنه يهتم باألمور البسيطة في حياته اليومية كاللعب مثال .وأثبتت هذه الدراسة نسبيا ّأن الطفل يعي
كل ما يجري من حوله ولو بعد انقضاء وقت طويل .ولهذه الدراسة بعد اجتماعي ،يتمثل في مساعدة اآلباء لفهم بعض سلوكيات أبنائهم ،وتدارك بعض
األخطاء التي يقعون فيها عند تعاملهم مع الطفل .كما يساعد هذا البحث املدرسين على توضيح سبب التأخر الدراس ي عند بعض التالميذ النجباء
سابقا ،وبالتالي ،املساعدة في معالجة التأخر الدراس ي ،والتسرب الدراس ي ،وكلما كانت املعالجة مبكرا ،كلما كان ذلك مفيدا للطفل.
ومن املوضوعات التي تستحق بعض االهتمام كنتيجة ملا انتهينا إليه من الدراسة الحالية:
• كيفية تعديل سلوك الطفل املحروم من األب.
• التكفل بالطفل ملساعدته على تقبل واقع غياب األب والتعايش معه.
• هل ألسلوب املعاملة الوالدية دور في النمو النفس ي السليم للطفل؟
• هل يدرك األباء الذين يهملون أطفالهم نوعية القيم التي تنقل إليهم وخطورة ذلك على أجيال املستقبل؟
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Abstract: The current study aims to know the attitude of the child who her parents are divorced, towards the
father and its reflection on his personal and social adjustment. The study applied to five cases of children
deprived of the father by divorce as well as neglect, three cases of divorce and two cases of neglect, by relying
on the clinical approach and its tools represented in the Direct observation, clinical research interview and test
personal and social adjustment, and test children's attitude towards parents.
The results showed that children deprived of a father by neglect or divorce have a negative attitude towards
their fathers and are of low personal and social adjustment.
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املالحق
ملحق ( :)1اختبار التوافق الشخص ي واإلجتماعي
االسم:
السن:
املدرسة:
السنة:
الجنس( :ولد ،بنت)
أم تث تتلة
نعم ال
أ -هل عندك دراجة (بسكليتة) في البيت ؟
نعم ال
ب -هل تذهب إلى املدرسة ماشيا ؟
أجب بنعم أو ال على األسئلة التالية ،وذلك بشطب اإلجابة غير املناسبة:
القسم األول (أ)

نعم ال

 -1هل تقدر اللعب لوحدك إذا لم تجد أحدا تلعب معه ؟
نعم ال
 -2هل تشعر برغبة في البكاء ألقل سبب ؟
نعم ال
 -3هل تقدر تتكلم أمام زمالئك في الفصل ؟
نعم ال
 -4هل تتألم إذا وبخك أحد على ش يء عملته ؟
نعم ال
 -5هل تحتاج إلى مساعدة من أحد لتأكل ؟
نعم ال
 -6هل يساعدك أحد في لبس مالبسك ؟
نعم ال
 -7هل يهمك الحاجات البسيطة كثيرا ؟
 -8هل تستمر في اللعب حتى نهايته ملا تبدىء في اللعب ؟ نعم ال
القسم األول (ب)

نعم ال
 -1هل تعمل أشياء تبسط األطفال زمالئك ؟
نعم ال
 -2هل يضايقك األطفال زمالئك ؟
نعم ال
 -3هل عدد أصحابك أقل من عدد ِأصحاب غيرك ؟
نعم ال
 -4هل معظم األطفال أشطر منك ؟
نعم ال
 -5هل يقول عنك أهلك أنك شاطر ؟
 -6هل تقدر تعمل األشياء التي يعملها غيرك من األطفال ؟ نعم ال
نعم ال
 -7هل يقول الناس إن غيرك أحسن منك ؟
نعم ال
 -8هل يحبك معظم األطفال ؟
القسم األول (ج)

نعم ال

 -1هل يسمح لك أهلك لشراء بعض الحاجات لوحدك ؟
نعم ال
 -2هل تقض ي في اللعب وقتا قصيرا جدا؟
نعم ال
 -3هل تزر أماكن جديدة كثيرا؟
نعم ال
 -4هل يمنعك أهلك من اللعب مع األطفال اآلخرين؟
 -5هل يسمح لك أهلك بأن تلعب األلعاب التي تحبها؟ نعم ال
نعم ال
 -6هل تعاقب على أشياء كثيرة تفعلها؟
نعم ال
 -7هل تقوم بأكثر األعمال التي تحبها لوحدك؟
نعم ال
 -8هل يجبرك أهلك على البقاء في املنزل كثيرا؟
القسم األول (د)

نعم ال
 -1هل ترغب في أن يكون لك أصدقاء أكثر ؟
نعم ال
 -2هل تشعر بأن الناس ال يحبونك ؟
نعم ال
 -3هل تحب الذهاب إلى املدرسة ؟
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نعم ال
 -4هل يحبك األطفال في املدرسة ؟
نعم ال
 -5هل تشعر أنك وحيد و لو كنت مع الناس ؟
نعم ال
 -6هل أنت كبير وقوي مثل معظم األطفال ؟
نعم ال
 -7هل أهلك أحسن من أهل األطفال اآلخرين ؟
 -8هل غيرك من األطفال مرتاحون في بيوتهم أكثر منك؟ نعم ال
القسم األول (هت)

نعم ال

 -1هل يوجد ناس وحشين لدرجة أنك تكرههم ؟
نعم ال
 -2هل تخاف كثيرا ؟
نعم ال
 -3هل ي ضايقك أكثر األطفال ؟
نعم ال
 -4هل تزعل ملا الناس يكونوا وحشين ؟
نعم ال
 -5هل يقول كثير من األطفال أشياء تضايقك ؟
نعم ال
 -6هل يحاول األطفال أن يغشوك عادة ؟
 -7هل تشعر عادة باملضايقة لدرجة أنك ال تعرف ما تعمله ؟ نعم ال
 -8هل تفضل أنك تتفرج على غيرك وهو يلعب بدال من أن تلعب أنت ؟ نعم ال
القسم األول (و)

نعم ال
 -1هل تقضم ( تأكل ) أظافرك عادة ؟
 -2هل من الصعب عليك أنك تذهب إلى السرير بمفردك لتنام بالليل ؟ نعم ال
نعم ال
 -3هل تبكي كثيرا ؟
نعم ال
 -4هل تصاب بالبرد بسهولة ؟
 -5هل تشعر بالتعب عادة حتى عندما تقوم من النوم ؟ نعم ال
نعم ال
 -6هل أنت مريض أكثر الوقت ؟
نعم ال
 -7هل توجعك عيناك عادة ؟
نعم ال
 -8هل تستيقظ من النوم بسبب األحالم الوحشة
القسم الثاني (أ)

نعم ال
 -1هل تطيع أهلك حتى ل و كانوا على خطأ؟
 -2هل يصح أن األطفال يتخانقوا مع الكبار الذين ال يعاملونهم معاملة حسنة ؟ نعم ال
نعم ال
 -3هل تغش إذا ضمنت أن أحدا لن يراك ؟
 -4هل تطيع أهلك حتى لو نصحك أصحابك بأال تهتم بهم ؟ نعم ال
نعم ال
 -5هل تأخذ لنفسك األشياء التي تجدها ؟
 -6هل من الضروري أن يكون األطفال كويسين مع من ال يحبونهم من الناس ؟ نعم ال
 -7هل تشعر بأن من الضروري أنك تشكر كل من يساعدك ؟ نعم ال
 -8هل من الصواب أنك تبكي إذا لم تستطع أن تعمل ما تريده ؟ نعم ال
القسم الثاني (ب)

نعم ال
 -1هل تتكلم مع األطفال املستجدين في الدراسة ؟
 -2هل من الصعب عليك أنك تتكلم مع الناس الذين ال تعرفهم ؟ نعم ال
 -3هل تنبسط من األطفال الذين يقومون بأعمال أحسن من األعمال التي تقوم بها ؟ نعم ال
نعم ال
 -4هل يغضبك أن يمنعك الناس من القيام بما تريده ؟
 -5هل تضرب األطفال في أثناء اللعب في بعض األحيان ؟ نعم ال
 -6هل تلعب مع األطفال اآلخرين حتى و لو كنت ال تريد ؟ نعم ال
نعم ال
 -7هل تساعد األطفال اآلخرين في املدرسة ؟
نعم ال
 -8هل من الصعب عليك أنك تكون عادل في لعبك ؟
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القسم الثاني (ج)

 -1هل الناس وحشين معك لدرجة أنك الزم نبقى وحش معهم ؟ نعم ال
نعم ال
 -2هل تضايق الناس حتى يعاملوك معاملة حسنة ؟
 -3هل توجد أشياء وحشة في املدرسة لدرجة أنك تحاول أنك تبتعد عنها ؟ نعم ال
نعم ال
 -4هل يضايقك أحد في البيت حتى أنك تغضب عادة؟
 -5هل بعض الناس ظاملون لدرجة أنك تحاول أن تغشهم ؟ نعم ال
نعم ال
 -6هل يتشاجر األطفال معك كثيرا ؟
نعم ال
 -7هل تحاول أنك تدفع األطفال اآلخرين أو تخوفهم ؟
 -8هل تقول للطفال اآلخرين أنك لن تفعل ما يطلبونه منك ؟ نعم ال
القسم الثاني (د)

 -1هل أهلك على حق عندما يجبرونك على أن تطيع أوامرهم ؟ نعم ال
نعم ال
 -2هل تحب أنك تعيش مع عائلة أخرى غير عائلتك ؟
نعم ال
 -3هل يعتقد أهلك أنك طيب مثلهم ؟
نعم ال
 -4هل أهلك كويسين معك دائما ؟
نعم ال
 -5هل يوجد في أهلك أحد ال يحبك؟
نعم ال
 -6هل تظن أن أهلك يعتقدون أنك لطيف معهم ؟
نعم ال
 -7هل تشعر بأن أهلك ال يحبونك ؟
نعم ال
 -8هل تظن أن أهلك يعتقدون أنك غير شاطر ؟
القسم الثاني (ه):

نعم ال
 -1هل تساعد األطفال اآلخرين في املدرسة؟
 -2هل من الصعب أنك تحب األطفال الذين في املدرسة معك؟ نعم ال
 -3هل بعض املدرسين ال يحبون األطفال الذين في املدرسة؟ نعم ال
نعم ال
 -4هل يقول األطفال أنك كويس معهم؟
نعم ال
 -5هل تفضل عدم الذهاب إلى املدرسة؟
نعم ال
 -6هل يوجد كثير من األطفال الوحشين في املدرسة؟
نعم ال
 -7هل يطلب منك األطفال في املدرسة أنك تلعب معهم؟
 -8هل يقول األطفال اآلخرون عنك أن لعبك معهم وحش؟ نعم ال
القسم الثاني (و):

نعم ال

 -1هل توجد أمكنة كويسة بالقرب من منزلك تلعب فيها؟
نعم ال
 -2هل يحبك جيرانك؟
نعم ال
 -3هل جيرانك ناس غير طيبين؟
نعم ال
 -4هل تنبسط من قضاء بعض الوقت مع الجيران ؟
نعم ال
 -5هل يوجد جيران وحشين؟
 -6هل يطلبك األطفال اآلخرون لتلعب معهم في بيوتهم؟ نعم ال
نعم ال
 -7هل يوجد أطفال وحشين بين أطفال جيرانك؟
 -8هل تبعد عن بيوت الجيران ملا يطلبوا منك أنك تبعد؟ نعم ال
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ملحق ( :)2اختبار اتجاهات األطفال نحو آبائهم

من تصميم ويلوبي سنة  )Wiloupy( 1904يشمل هذا االختبار ثالث مقاييس وهي:
 -1اتجاه التقبل الواقعي للمعامالت األبوية ألبنائهم يشمل  11سؤاال
 -2مقياس التقبل املثالي ملعامالت اآلباء ألبنائهم ويشمل  11سؤاال
 -3مقياس الرفض املقنع والصريح للمعامالت األبوية للطفال ويشمل  12سؤاال
ّ
وأعده باللغة العربية جابر عبد الحميد جابر.
مفتاح املقياس األول:
 -1نعم
 -2نعم
 -3نعم
 -4نعم
 -5نعم
 -6ال
 -7نعم
 -8نعم
 -9ال
-10نعم
 -11ال.
يتكون هذا املقياس من  11سؤاال ،ويحصل املفحوص فيه على أعلى درجة وهي  ،11وأدنى درجة واحدة والداللة اإلكلينيكية لهذه الدرجات هي:
 -1أعلى درجة تعني االتجاه الواقعي نحو معامالت األب ،ولهذا املدلول انعكاس سيكولوجي لدى شخصية االبن أو الطفل إيجابي يساهم بصورة
واضحة في دافعية الطفل نحو سلوكيات إيجابية كبذل الجهد والعمل.
 -2وتعني الدرجة املنخفضة في هذا املقياس االتجاه الواقعي الضعيف أشبه ما يكون باتجاهات الرفض نحو معاملة األب ألبنائه ولهذا املدلول
انعكاس سلبي عل شخصية الطفل وبالتالي يضعف اهتماماته ويشطب دوافعه ويدفعه للجوء إلى سلوكيات سلبية.

مفتاح املقياس الثاني:
 -1ال
 -2ال
 -3نعم
 -4ال
 -5ال
 -6نعم
 -7نعم
 -8نعم
 -9نعم
 -10ال
 -11ال
يتكون هذا املقياس من  11سؤاال ،ولكل سؤال درجة واحدة وبالتالي تصبح أعلى درجة لهذا املقياس  11وأدنى درجة لهذا املقياس واحد:
ّ
ويكون املفحوص الذي يحصل على أكثر من 6درجات يميل في االتجاهات الوالدية نحو األفضلية هذا من جهة ،كما تعني من جهة أخرى ميول املفحوص
في اتجاهاته نحو األفضلية األبوية (عدم الرض ى بالواقعية األبوية الحالية) وهذا االتجاه يعني من الناحية اإلكلينيكية أحد األمرين :التقبل الواقعي
للمعاملة األبوية الحالية .كذلك الطموح إلى أبوية مثالية أكثر ،وفي كلتا الحالتين ،اإليجابية في االتجاه واضحة وتساعد االبن املفحوص بصورة أكثر من
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اتجاه الواقعية على التحصيل الدراس ي في مختلف مواد البرنامج املتبع دون تمييز ،إذا اإلجابة في االتجاه املثالي لها انتشار كبير يغطي القدرات الخاصة
والعامة ويساعد على اإلبداع واالبتكار.
مفتاح املقياس الثالث:
يتكون هذا املقياس من  12عبارة وأمام كل عبارة  4إجابات واملطلوب من املفحوص اختيار إجابة واحدة في كل سؤال وعلى هذا تكون أعلى درجة فيه 48
وأدناها .12
رقم السؤال

موافق جدا

موافق

غير متأكد

معارض

1

1

2

3

4

2

4

3

2

1

3

4

3

2

1

4

4

3

2

1

5

4

3

2

1

6

1

2

3

4

7

1

2

3

4

8

1

2

3

4

9

4

3

2

1

10

4

3

2

1

11

4

3

2

1

12

4

3

2

1

وداللته اإلكلينيكية تتمثل فيما يلي:
ّأنه كلما ارتفعت درجة املفحوص في هذا املقياس ،كانت اتجاهاته نحو شخصية أبيه تتصف بالرفض الصريح أكثر من الرفض املقنع لكل تصرفات أبيه
نحوه وينعكس ذلك كله من الناحية السيكولوجية على شخصية الطفل.
في حين تعني الدرجة املنخفضة في هذا الرفض املقنع أكثر من الرفض الصريح ،ومن الناحية السيكولوجية يكون الرفض املقنع أبشع وأكثر سلبية
عن الرفض الصريح .ويعني سوء التوافق املنزلي ،وله انعكاسات نفسية ال شعورية وسلبية تظهر في عدة أشكال وصور في سلوكيات الطفل ومنجزاته
املختلفة ،وخاصة منها ،الدراسية وبالتالي الدرجة املنخفضة في هذا املقياس تعلن عن وجود صراع نفس ي وشخصية متأزمة.
املقياس األول:
 -1هل تحب آباك مثل ما يحب بعض زمالئك آبائهم؟
 -2هل يعجبك تصرف أبوك نحوك؟
 -3هل أنت راض ي على معامالت أبوك معك؟
 -4هل تأخذ من أبيك ما تحتاجه في دراستك؟
 -5هل يعطيك أبوك املصاريف الكافية لشراء ما تريده؟
 -6هل تخاف من تطبيق تعليمات أو أوامر أبيك؟
 -7هل يعتبر أبوك مثل آباء األطفال اآلخرين؟
 -8هل تفضل الجلوس والتفسح مع أبيك أكثر من أمك؟
 -9هل يعامل أبوك أخوانك أحسن منك؟
 -10هل تفضل التحدث إلى أبيك عن شؤونك بنفسك بدال من الوكيل عنك؟
 -11هل يرضيك غياب أبيك ّ
ملدة طويلة؟
املقياس الثاني:
 -1هل تمنيت أن يكون عندك أب آخر أحسن من أبيك؟
 -2هل تشعر ّأن أب بعض زمالئك أفضل بكثير من أبيك؟
 -3هل تحب آباك أكثر ّ
مما يحب زمالئك آباءهم؟
ّ
 -4هل أحسست يوما بقساوة أبيك لدرجة أنك فضلت الغياب عنه؟
 -5لو جعل هللا تغيير اآلباء ممكنا فهل تغير آباك برجل آخر؟
 -6هل تحس بالفرح بعودة أبيك إلى املنزل من العمل أو السفر؟
 -7هل يعاملك أبوك بطريقة ممتازة في نظرك؟
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 -8هل أبوك رجل أحسن من اآلباء اآلخرين؟
 -9هل يعتبر أبوك رجال ممتازا؟
ّ
 -10هل سمعت يوما أقوال زمالئك عن آبائهم بأنهم ممتازين أكثر من أبيك؟
 -11هل تشعر بأن زمالئك يسمح لهم أبائهم بأن يلعبون ويمرحون بحرية أكثر منك؟
املقياس الثالث:
 -1بعض اآلباء ال يساعدون أبناءهم على الدراسة:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
 -2بعض األطفال يكرهون آباءهم:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
ّ -3إن حياة األطفال األيتام من آبائهم أحسن من حياة األطفال ذوي اآلباء:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
 -4غياب األب في بعض األحيان عن املنزل يجعله هادئا:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
 -5إ ّن التفسح مع األب في الحدائق العامة أو غيرها أمر متعب وممل:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
 -6ما حق اآلباء على أبنائهم ،طاعتهم وتنفيذ األوامر:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
 -7عقاب اآلباء ألبنائهم على بعض األفعال أمر ضروري:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
 -8أباء زمالئي أحسن من أبي:
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موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
 -9يعتبر وجود األب في املنزل مزعج:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
ّ
 -10يرى بعض األطفال أن األب شخص عدواني:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
ّ
ّ
ّ
 -11يرى بعض الناس أن الطفل اليتيم يعيش بحرية أكثر من الطفل الذي يملك أبا:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
 -12بعض األطفال يكرهون أباءهم لعدة أسباب:
موافق جدا
موافق
غير متأكد
معارض
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