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  :الدراسةو أهداف أهمية  /1

 هــاباعتبار األســرة فــي حيــاة األفــراد  تنبــع أهميــة الدراســة الحاليــة مــن األهميــة التــي تكتســيها
خـــتالل يصـــيب االحضـــن االجتمـــاعي الـــذي تنمـــو فيـــه بـــذور الشخصـــية اإلنســـانية ومنـــه فـــأي 

حد أهم أل والدراسة الحالية تسعى إلى التطرق ، األسرة يؤثر بشكل واضح على شخصية الفرد
خــتالالت التــي قــد تصــيب األســرة وهــو الطــالق ومــدى تــأثير أســاليب معاملــة الوالــدين هــذه اال

ومـن هنـا للدراسـة الحاليـة أهميـة  ،امـالمنفصلين في تحقيق التوافـق النفسـي واالجتمـاعي ألبنائه
  :تكمن في مايلي 

  :الحالية وهي الدراسةالتي تعالجها متغيرات الأهمية -1
  الوالدية التي لها بالغ األثر في تشكيل شخصية األبناء  المعاملة -أ 
التوافــق النفســي واالجتمــاعي الــذي يعتبــر أســاس الصــحة النفســية الســليمة عنــد الفــرد -ب 

نفسـية  ذلـك علـىوبالتـالي يـنعكس  ،األسـرةيهـدد أمـن  الـذي خاصة في حدوث عامـل كـالطالق
  .األبناء
شـك لهـم أبناء الطالق الذين وبـدون  وهي فئةمن المجتمع  فئة ىتركيز هذه الدراسة عل-2

ومنــه ســنحاول مــن خــالل هــذه الدراســة الكشــف .الوالــديننفصــال معانــاتهم الخاصــة مــن جــراء ا
  .واالجتماعيوهو التوافق النفسي  ،شخصيتهمولو على جزء بسيط من 

وا مــن فــي توجيــه الوالــدين المنفصــلين ليتمكنــ الحاليــة يمكننــا االســتفادة مــن نتــائج الدراســة-3
   .السوي ألبنائهمالنفسي واالجتماعي ممارسة دورهم في تحقيق النمو 

نســعى مــن خـــالل الدراســة الحاليــة إلـــى تحقيــق مجموعــة مـــن األهــداف تتمثــل فيمـــا و  
  :يلي

  .التعرف على أهم أساليب المعاملة الوالدية لألبناء السائدة بعد الطالق1-
لوالديـة والتوافـق النفسـي واالجتمـاعي لألبنـاء التعرف على العالقة بـين أسـاليب المعاملـة ا2-

  .بعد الطالق
جتمـــاعي عنـــد أبنـــاء النفســـي واإلالتوافـــق  درجـــةالتعـــرف علـــى االخـــتالف بـــين الجنســـين فـــي 3-

  .الطالق
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  :عختيار الموضو ادوافع  /2
  :هذا الموضوع هو ختيارإإن من أهم الدوافع التي أدت بنا إلى 

 اإلحصـائيات الصـادرة عـن أثبتت الجزائري حيث المجتمعفي  نتشار الواسع لظاهرة الطالقاال
 اهـذ (http://www.Islam light.net)ألـف حالـة طـالق35شـهد أنـه2007العـدل لعـام وزارة

مـن قلـة ومـا يقابلـه   باعثا للقلق ألنهـا ظـاهرة تهـدد المجتمـع الجزائـري  بالتفكـكالرقم الذي يعد 
خاصــة إذا تعلــق األمــر  -حســب إطالعنــا- وضــوعفــي هــذا الم ةالســيكولوجية الجــاد الدراســات 

ة ضـــرورية فـــي بنـــاء المجتمـــع وهـــي فئـــة شـــريح والتـــي تمـــس،واالجتماعيـــة  ةكاســـاته النفســـيعبان
وتقـديم الحلـول لهـذه المشـكالت قبـل  الهتمام بها ومحاولة فهـم مشـكالتهاالتي يجب االمراهقين 

ـــاقم وخاصـــة مشـــكالت التوافـــق النفســـية واالجتماعيـــة ال ـــالغ األثـــر فـــي تكـــوين أن تتف تـــي لهـــا ب
  .في المستقبل همواجهة المجتمع والمساهمة في بنائشخصية هشة وأفراد غير قادرين على 

واالعتقـــاد   ، تتعلـــق باألســـرة ومشـــكالتها التـــي إلـــى االهتمـــام الشخصـــي بالمواضـــيع باإلضـــافة
كانــــت هــــذه ســــواء  األفــــرادفــــي تكــــوين ســــلوكات  األســــرةالجــــازم بالــــدور الرئيســــي الــــذي تلعبــــه 

وكـــذا االهتمـــام الشخصـــي بدراســـة المشـــكالت التـــي يعـــاني منهـــا  ،ة أو منحرفـــةالســـلوكات ســـوي
المراهق وخاصة التوافق النفسي واالجتماعي الذي يعتبر أهم العوامل التي تـؤدي إلـى الصـحة 

  .النفسية السليمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :إشكالية الدراسةتحديد /3
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ا مـن العلـوم وذلـك مـبالغـة فـي علـم الـّنفس وعلـم االجتمـاع وغيرهتكتسي األسـرة أهميـة 
لمــا تحتلــه مــن مكانــة بــارزة فــي المجتمــع، حيــث تعتبــر األســرة الحضــن االجتمــاعي الــذي تنمــو 

وتوضــع فيــه أصــول التطبيــع االجتمــاعي، بــل تتحــدد فيــه كمــا  ،فيــه بــذور الشخصــية اإلنســانية
كمـا يتشـكل الوجـود البيولـوجي للجنـين " لإلنسـان الطبيعة اإلنسـانية"كولي في كتابه إليه ذهب

حيـث يؤكـد . جتماعي للطفل في رحـم األسـرة وحضـنهارحم األم ، فكذلك يتشكل الوجود اال في
الوظيفيون الكالسيكيون والمحدثون على ما تقوم به األسرة من وظائف ضـرورية للحفـاظ علـى 

وكــذا  ، هن أبنائــبأعضــاء جــدد مــ المجتمــع، ولعــل مــن أهــم وظائفهــا اإلنجــاب لتزويــد المجتمــع
تقـــوم األســـرة بوظـــائف أخـــرى ال تقـــل أهميـــة عـــن اإلنجـــاب وهـــي التنشـــئة االجتماعيـــة لألبنـــاء 

جتماعيـــة وتحـــويلهم إلـــى خاليـــا تمتلـــئ بالجديـــة فـــي هم ورعـــايتهم وتزويـــدهم بالمكانـــة االوحمـــايت
للشخصـية، الـذي  وكـذلك لهـا المسـؤولية األولـى فـي تكـوين النمـوذج األساسـي جسم المجتمع ،

حيـــث أكـــد العديـــد مـــن البـــاحثين أن النمـــو   ، يتشـــكل خـــالل الســـنوات األولـــى مـــن حيـــاة الفـــرد
داخـل سري العام والعالقات االجتماعيـة من مرحلة الرضاعة يتأثر بالجو األ اءاإلجتماعي ابتد

تقبـل جتمـاعي فـي جـو أسـري مسـتقر والشـعور بالرجها، ويحتاج الطفل إلى النمو االاألسرة وخا
فــي إطـــار األســرة، وكمـــا نســتطيع أن نرجـــع الســمات األساســـية للســلوك اإلجتمـــاعي للفــرد فـــي 
المرحلــة األولــى مــن حياتــه إلــى عالقتــه بــأفراد أســرته واتجاهــات هــؤالء األفــراد وأنمــاط ســلوكهم 

تجاهــات تكــوين ذات الطفــل لطفــل وتفــاعلهم معــه هــو الــذي يحــدد افســلوك األفــراد المحيطــين با
صيته ويشـكلها،ولقد أكـدت الدراسـات فـي علـم نفـس الطفـل أن األطفـال الـذين تقـوم ويصبغ شخ

ـــة رشـــيدة ولكـــن دون عاطفـــة األمومـــ ـــربيتهم مربيـــات مختصـــات حســـب قواعـــد تربوي يكـــون   ةبت
تـــأخر فـــي الـــوزن، تـــأخر فـــي (والعقليـــة واالجتماعيـــة  نمـــوهم بمعـــدل أقـــل مـــن الناحيـــة الجســـمية

ي والجســمي واالجتمــاعي، فاألســرة وحــدها هــي التــي يمكــن وكــذلك يختلــف نمــوهم الفكــر ) النمــو
ــه بيئــة عاطفيــة يكــون الحنــان فيهــا ســائدا  أن تــوفر االحتياجــات األساســية للطفــل حيــث تقــدم ل

  .جتماعيةلمناخ المالئم لعملية التنشئة االلنمو نفسي حقيقي، كما أنها تقدم ا
خــتالل يصــيب فــإن أي ا،  ومــن خــالل هــذه األهميــة البالغــة لألســرة فــي تنشــئة الفــرد

 نمـــ رمـــن أفرادهـــا، حيـــث تشـــير الكثيـــ اعتبـــاره فـــردااألســـرة يـــؤثر ســـلبا علـــى شخصـــية الطفـــل ب
ر مــــن يــــكثطربة تنــــتج أطفــــاال مضــــطربين وأن الن األســــرة المضــــإلــــى أ الدراســــات اإلكلينيكيــــة 

فـي الظـروف غيـر المناسـبة  ةضـطراب األسـرة المتمثلـالض اعر أإال  ات الطفل ما هياضطراب
خـــتالالت التـــي قـــد تصـــيب األســـرة اإلجتماعيـــة  ولعـــل مـــن أهـــم اال خطـــاء التربيـــة والتنشـــئةوأ
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الطالق الـذي هـو شـكل مـن أشـكال التفكـك األسـري الـذي يحـدث نتيجـة فشـل أحـد الـزوجين أو 
كالهما في مواجهة متطلبات الحياة المشتركة، هذا التفكك الناتج عن اشـتداد الخالفـات بينهمـا 

نفصـــال النهـــائي بـــين الـــزوجين وبالتـــالي تفكـــك الوحـــدة األســـرية التـــي كانـــت يـــؤدي إلـــى اإل اممـــ
  )26، ص1986مسعودة كسال، (قائمة  قبله والذي يقره المجتمع والهيئات القانونية فيه  

 رتفاع معدالت الطـالق فـي كـل المجتمعـات علـى اختالفهـا مـن مجتمـع آلخـرونظرا ال
االقتصـــادية والسياســـية وكـــذلك تبعـــا للمعـــايير جتماعيـــة و ومـــن بيئـــة ألخـــرى، تبعـــا للظـــروف اال

والقــيم، حيــث أثبتــت اإلحصــائيات ارتفاعــا فــي معــدالت الطــالق فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة 
وفــــي  19.6%وفــــي النــــرويج 1973عــــام  44%أ . األمريكيــــة، حيــــث بلغــــت فــــي والواليــــات م

اســة مصــرية عــن  فــي نفــس الســنة، أمــا فــي المجتمــع العربــي فلقــد كشــفت در  51.2%الســويد 
ألـف 70ارتفاع معدالت الطـالق فـي المجتمـع المصـري ارتفاعـا كبيـرا حيـث سـجلت فـي مصـر 

أمــــا فــــي األردن فقــــد أكــــد التقريــــر اإلحصــــائي الســــنوي أن حــــاالت   2006حالــــة طــــالق عــــام 
كمـــا %24وفـــي الســـعودية بلغـــت نســـبة الطـــالق   حالـــة ،9136ق فـــي نفـــس الســـنة بلـــغ الطـــال

وفـي  %38وفـي قطـر %42وفـي موريتانيـا %23وفـي المغـرب %35وصلت في الكويت إلـى 
وبشــــكل عــــام فقــــد زادت نســــب الطــــالق فــــي كــــل الــــدول  %34وفــــي البحــــرين %36اإلمــــارات 

العربيــة  بنســب ملفتــة لالنتباه،بحيــث يمكــن القــول أن المتوســط العــام للطــالق يكشــف علــى أنــه 
( عـد فتـرة وجيـزة مـن الـزواج من بين كل ثالث نساء يتزوجن سوف نجـد حالـة واحـدة مطلقـة  ب

http://SHaaal-fikr.Maktoob.com ( ولقــــــــــد بلغــــــــــت نســــــــــبة الطــــــــــالق فــــــــــي المجتمــــــــــع
ألـــــــــــــــــف حالـــــــــــــــــة طـــــــــــــــــالق  حســـــــــــــــــب إحصـــــــــــــــــائيات وزارة العـــــــــــــــــدل لعـــــــــــــــــام  35الجزائـــــــــــــــــري

2007http /www.Islam) light.net، ( لعــل هــذه اإلحصــائيات والدراســات التــي تصــف
خاصة وأن لها انعكاسـاتها علـى الـزوجين  ت إليهاصبح من الضروري االلتفاجسامة المشكلة أً 

المطلقين أنفسهم وعلى األبنـاء بمختلـف مراحـل نمـوهم، خاصـة إذا تعلـق األمـر بمرحلـة حرجـة 
كمرحلــــة المراهقــــة، حيــــث هــــي مرحلــــة مــــن مراحــــل نمــــو الفــــرد تعتريهــــا الكثيــــر مــــن التغيــــرات 

علــى  غبــال أثــرن النفصــال األبــوين الفيزيولوجيــة والنفســية يتــأثر فيهــا الفــرد بمــا حولــه فقــد يكــو 
جتمـاعي النفسـي واالالحالة العاطفية للمراهق، ويخلق مشاكل عديدة ومحبطة لعمليات التوافـق 

خاصة وأن خبرة الطالق تعتبر خبرة جديدة بالنسبة للمراهق في هذا البيت وما ينجر عن هـذه 
عية والنفسية بمـا فـي واالجتماالخبرة من تغيرات في جميع مجاالت الحياة األسرية االقتصادية 

علـى  يبقـون فـي حضـانة األم إذا لـم تقـدم األنماط الجديدة في رعاية الطفل فغالبية األبنـاء ذلك
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ومـنهم مـن يقـيم مـع األب بعـد زواج األم فهـذه األنمـاط وغيرهـا التـي تنـتج  ،الـزواج للمـرة الثانيـة
دون غيرهـا فـي تربيـة أبنائـه  بيأسـال ق تفرض على الوالد الحاضـن تبنـيعن األسرة بعد الطال

وبالتـالي  األساليب من انعكاسات علـى سـلوك  األبنـاء فـي البيـت و المدرسـة، والحـي هوما لهذ
فــي هــذا البيــت المتصــدع مــن  حيــث يســعى المراهــقجتمــاعي تحقيــق توافقــه النفســي واال علــى

ق النفســـــي جــــراء الطـــــالق إلـــــى إيجـــــاد طريقــــة لمواجهـــــة هـــــذه التغيـــــرات محــــاوال تحقيـــــق التوافـــــ
واالجتمــاعي فعمليــة التوافـــق هــي عمليـــة ســلوكية أو مجموعــة ردود أفعـــال اســتدعت حصـــولها 

الفـرد، وهـدفها تـوفير التـوازن والـتالؤم بـين الفـرد  هتغيرات معينة أصابت المحيط الـذي يوجـد فيـ
  )24، ص1997محمد مياسا، . (وهذه التغيرات

بــــين أســــاليب   بيــــة  االرتبــــاط الوثيــــقولقــــد أثبتــــت العديــــد مــــن الدراســــات العربيــــة واألجن
حــول  1961عــام ســيروت وتيفــان المعاملـة الوالديــة والتوافـق النفســي واالجتمــاعي مثـل دراســة 

إدراك العالقــة بــين الطفــل واألبــوين وأثرهــا فــي توافــق الطفــل وتوصــل إلــى أن الطفــل المتوافــق 
أن الطفـل الضـعيف التوافـق يدرك أن عالقته بأبويه عالقة ناجحة وقريبـة مـن المثـال النظـري و 

 1991عــام  هــدى كشــروديـدرك هــذه العالقــة بعيــدة عــن المثــال النظــري باإلضــافة إلــى دراســة 
حيث الحظت وجود عالقة بـين أسـاليب المعاملـة الوالديـة وبعـد العصـابية عنـد األبنـاء ويمكننـا 

الغ ألســاليب اعتبــار العصــابية أحــد مؤشــرات ســوء التوافــق النفســي، ومــن هنــا يتجلــى األثــر البــ
المعاملــة الوالديــة فــي التوافــق النفســي للفــرد وخاصــة إذا تعلــق األمــر بحــدوث موقــف ضــاغط 

إذ يؤدي الطالق إلى ظهور سلوكات تميز األبـوين المنفصـلين نحـو أطفالهمـا حيـث  ،كالطالق
يتنـــافس بعـــض اآلبـــاء فـــي الحصـــول علـــى حـــب الطفـــل وربمـــا علـــى حضـــانته، وقـــد تأخـــذ هـــذه 

ال تؤدي إلى إفسـاد الطفـل كالتسـامح الزائـد حيـث يسـعى أحـد األبـوين أو كالهمـا المنافسة أشكا
. كتعبيــر عــن الرغبــة فــي التملــك الشخصــي كتعــويض عــن التعاســة الزوجيــة مــن ناحيــة أخــرى

  )  302، ص1981محمود حسن، (
كمــــا أن فقــــدان النمــــوذج األبــــوي أو األمــــومي الســــوي النــــاجم عــــن غيــــاب أحــــدهما عــــن 

ن إحتمــاالت تــدهور أســاليب الرعايــة األســرية لألبنــاء، حيــث قــدمت العديــد مــن األســرة، يزيــد مــ
الدراســـات عـــدة أدلـــة علـــى تـــأثير غيـــاب األم أو األب فـــي االنحرافـــات الســـلوكية عنـــد أبنـــائهم، 
حيث تبّين من دراسات عديدة في أمريكا وأوروبا وبعض الدول العربيـة وجـود عالقـة قويـة بـين 

الوالـــدين خاصـــة غيـــاب األب أو إهمالهمـــا رعايـــة أبنائهمـــا، وقـــد  الســـلوك الجـــانح وغيـــاب أحـــد
يكـــون اتجـــاه اآلبـــاء نحـــو أبنـــائهم مصـــبوغا بـــالرفض فـــي حـــاالت تكـــرار زواج األب أو األم أو 
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كليهما وما يترتب عليه مـن سـوء المعاملـة لألبنـاء مثـل القسـوة والعقـاب والشـدة وعـدم االكتـراث 
  )59، ص 2000بر نصر الدين، جا. (من طرف زوجة األب أو زوج األم

والــدين عــن بعضــهما  ممــا  للومــن هنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن الطــالق باعتبــاره انفصــاال
الــــذي يمــــارس بــــدوره  و  ب أو األم ألبنــــاء مــــن طــــرف والــــد واحــــد إمــــا األيــــؤدي إلــــى رعايــــة ا

  :اليةالت مجموعة من األساليب دون غيرها، وهذا ما يقودنا إلى طرح مجموعة من التساؤالت
  الوالدية السائدة في أسر الطالق؟ أساليب  المعاملةأهم ماهي -1
هـل توجـد عالقـة إرتباطيـة دالـة إحصـائيا بـين أسـاليب المعاملـة التـي يمارسـها أحـد الوالـدين -2

  النفسي واالجتماعي عند األبناء ؟ أو كالهما بعد الطالق والتوافق
النفسـي  قالتوافـ درجـةالطـالق فـي بعـد  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسـين-3
  ؟عند األبناء جتماعيواإل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :فرضيات الدراسة /  4

  :                                                                    الفرضية األساسية األولى  
النفســي  قالتوافــالوالديــة ودرجــة أســاليب المعاملــة توجــد عالقــة ارتباطيــه دالــة إحصــائيا بــين -

.                                                                                 بعد الطالق  واالجتماعي لألبناء
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توجــــد عالقــــة ارتباطيــــة موجبــــة دالــــة إحصــــائيا بــــين  درجــــة التقبــــل ودرجــــة التوافــــق :  1ف ف
  . عند األبناء بعد الطالق النفسي واالجتماعي

رتباطيــة ســالبة دالــة إحصــائيا  بــين درجــة  التذبــذب و درجــة التوافــق القــة اوجــد عت:  2ف ف
  . عند األبناء بعد الطالق  النفسي  واالجتماعي

 قدرجـــة التوافـــرتباطيـــة ســالبة دالـــة إحصـــائيا بـــين درجــة  اإلهمـــال و اتوجــد عالقـــة :  3ف ف
  . عند األبناء بعد الطالق  النفسي واالجتماعي

 قدرجة التوافة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين درجة  التسلط و توجد عالق:  4ف ف
              .                                                     عند األبناء بعد الطالق  النفسي واالجتماعي

و درجة  ةرتباطية سالبة دالة إحصائيا بين درجة  الحماية المفرطتوجد عالقة ا:  5ف ف
  . عند األبناء بعد الطالق  ق النفسي واالجتماعيالتواف

رتباطيــــة ســــالبة دالــــة إحصــــائيا بــــين درجــــة الــــرفض و درجــــة التوافــــق توجــــد عالقــــة ا: 6ف ف
  .عند األبناء بعد الطالق  النفسي واالجتماعي

  :                                                الفرضية األساسية الثانية

درجة التوافق النفسـي واالجتمـاعي عنـد داللة إحصائية بين الجنسين في ذات  قتوجد فرو ال -
 .ألبناء بعد الطالقا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                   :التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة/ 5
هــي التصــور الــذي يكونــه المراهــق عــن جميــع األســاليب و : المعاملــة الوالديــة المدركــة 5-1

درة عــن الوالــدين اتجــاه أوالدهمــا، فــي المناســبات المختلفــة التــي يكــون األوالد الصــا تالســلوكيا
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يتحصــل عليهــا أفــراد العينــة  فــي مقيــاس  يوتقــاس فــي الدراســة الحاليــة بالدرجــة التــ هــا طرفــا في
  .المعاملة الوالدية من إعداد الطالبة

  
زوجين وبالتـالي إلـى هو ذلك التفكك الـذي يـؤدي إلـى االنفصـال النهـائي بـين الـ :الطالق 5-2

  .تفكك الوحدة األسرية التي كانت قائمة قبله والذي ُيِقرُه المجتمع والهيئات القانونية فيه
  
يعرف التوافـق النفسـي واالجتمـاعي فـي الدراسـة الحاليـة  :التوافق النفسي واالجتماعي  5-3 

عي فســي واالجتمــاالتــي يتحصــل عليهــا أفــراد العينــة فــي مقيــاس التوافــق الن ةعلــى أنهــا الدرجــ
  .)2000(لصاحبه جابر نصر الدين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الدراسات السابقة  /6
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تعــد عمليــة عــرض الدراســات الســابقة فــي البحــث العلمــي ذات أهميــة بــارزة فهــي تــؤدي  
فرصـة التأكـد مـن أن  لنـا كثيرا من المهام للباحث أثناء تنفيذه لهذه العمليـة مـن بينهـا أنهـا تتـيح

ســـات لـــم تتطـــرق للمشـــكلة التـــي هـــو بصـــدد بحثهـــا وتمكنـــه كـــذلك مـــن معرفـــة جوانـــب هــذه الدرا
النقص بها من حيث المضمون والمنهج، واألهم في األمر أن الدراسات السـابقة تـزود الباحـث 

  )104، ص1999ن، ُفضيل دليو وآخرو . (التي يحتاجها بالمقاييس والمفاهيم اإلجرائية
ت ذات العالقـة المباشـرة بموضـوع الدراسـة، قمنـا الحصـول علـى الدراسـا ةونظرا لصـعوب

الدراســات  نقمنــا بعــرض مجموعــة مــبعــرض دراســات ال تمــس الموضــوع بصــورة مباشــرة بــل 
  :للترتيب التالي اتناولت متغيرين على األكثر من متغيرات الدراسة حيث تم عرضها وفقالتي 

 و لديـــة والتوافـــق النفســـيالدراســـات التـــي تناولـــت العالقـــة بـــين أســـاليب المعاملـــة الوا - 
  .جتماعياال

  .واإلجتماعيالدراسات التي تناولت العالقة بين الطالق والتوافق النفسي  -
ــــة الوالديــــ ة والتوافــــق النفســــي إن الدراســــات التــــي تناولــــت العالقــــة بــــين أســــاليب المعامل

  :عديدة ونذكر منها واالجتماعي 
بـين الطفـل واألبـوين وأثرهـا فـي  حـول إدراك العالقـة 1961 دراسة سيروت وتيفان عام

طفــل مـن الجنسـين الــذكور واإلنـاث تتــراوح  102توافـق الطفـل حيــث تكونـت عينـة الدراســة مـن 
عتمـد الباحثـان ميـذ السـنة الرابعـة إبتـدائي وقـد اأعمارهم بين السـابعة والتاسـعة والعاشـرة مـن تال

إلــى إســتبيان قصــير  ضــافةباالومقيــاس لعالقــة الطفــل بوالديــه  CTPاختبــار كاليفورنيــا : علــى
لجمـــع المعلومـــات الشخصـــية واإلجتماعيـــة وقـــد كانـــت نتـــائج الدراســـة هـــي أن الطفـــل المتوافـــق 
يدرك أن عالقته بأبويه عالقة ناجحة وقريبـة مـن المثـال النظـري وأن الطفـل الضـعيف التوافـق 

 .يدرك هذه العالقة بعيدة عن المثال النظري

فـي الواليـات المتحـدة   1962 عـام Heilburn et Mckinleyدراسة هالبرن ومـاك كنلـي 
األمريكيــة حــول العالقــة بــين ســلوك األم وبنــاء شخصــية الطفــل حيــث حــاول الباحثــان التحقــق 

  :من فرضيتين أساسيتين هما
إدراك سلوك األم عند الفتيـات اللـواتي تظهـر علـيهن العالمـات األوليـة لإلضـطراب   1-

  .إدراك الفتيات السويات النفسي أكثر إنحرافا بالقياس إلى
هنـاك فــروق واضـحة فــي الشخصـية بــين الفتيـات اللــواتي يـدركن ســلوك األم كســلوك  2-

منحــرف وتبــدو علــيهن العالمــات األوليــة لإلضــطراب النفســي وبــين الفتيــات الســويات اللــواتي  
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 58وتكونـت عينـة الدراسـة مـن مجمـوعتين تجريبيـة وتضـم . يدركن سلوك األم كسلوك منحرف
ضــطراب النفسـي وكــذلك بحصــولها علـى درجــات مرتفعــة ظهــر علــيهن عالمـات أوليــة لالاة تفتـ

 18فتاة سوية، وكان متوسـط أعمـارهن  52في اختيار مينيسوتا ومجموعة ضابطة تتكون من 
  :أشهر ولقد اعتمد البحث على األدوات التالية 9و

  )MMPI(اختبار مينيسوتا المتعدد األوجه   1-
  "Schaefer"هات الوالدية لشافير مقياس االتجا  2-
المعدلــة لقائمــة المربعــات ) the nead scoles(مقيــاس الحالــة الوصــفية لهــالبرن -3

  ).Heilburn( (A.C.C)الوصفية لهالبرن 
نتائج الدراسة أن المجموعة التجريبية التـي تظهـر العالمـات األوليـة لالضـطراب  وكانت

النفســي تميــل إلــى إدراك األمهــات أكثــر ســيطرة وتحكــم وعــدوانا ونبــذا بالمقارنــة مــع المجموعــة 
وكمــا إتضــح أن هنــاك فــروق واضــحة بــين العينــة التجريبيــة والعينــة الضــابطة فــي . الضــابطة

  :لصالح العينة التجريبية الخصائص الشخصية اآلتية
آلخرين، كثرة اإلستغاللية، كثرة الميل لإلسـتعراض، حـب السـيطرة، وكثـرة إحترام ا قلة -

  .المجموعة الضابطةغيير في طريقة الحياة بالمقارنة مع الميل إلى الت
الرعايــــة الوالديــــة "فــــي الكويــــت  بعنــــوان 1974 دراســــة تركــــي مصــــطفى أحمــــد عــــام-

  " بناءوعالقتها بشخصية األ
تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى العالقــة بــين نمــط رعايــة الوالــدين لألبنــاء وبــين 

  :بعض سمات شخصية األبناء وتمثلت فرضية البحث في
ارتباط دال بين أنماط الرعاية الوالديـة كمـا يـدركها األبنـاء وبـين سـمات شخصـية  وجود 

المجموعــة األولــى تخــص : ات القيــاسواعتمــد الباحــث علــى مجمــوعتين مــن أدو . هــؤالء األبنــاء
  :الرعاية الوالدية وتمثلت فيما يلي

  .للمعاملة الوالدية 1965ستخبار شافير ا 1-
  . 1961ستخبار برونفنبرنير ا 2-
  .استخبار مورو وولسون لتقدير عامل الحث على اإلنجاز 3-

مقـاييس  والمجموعة الثانيـة تخـص قيـاس السـمات الشخصـية لألبنـاء، وقـد تمثلـت بثالثـة
  :هي

  .ختبار أيزنك للشخصيةا 1-
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  .لجيلفورد STDCRختبار ا 2-
  .اختبار برونروير للشخصية 3-

جتماعيـــة ئلة تناولـــت البيانـــات الشخصـــية واالباإلضـــافة إلـــى اســـتمارة تحتـــوي علـــى أســـ
-1972طالبا وطالبة مـن جامعـة الكويـت فـي العـام الجـامعي  211وتكونت عينة الدراسة من 

اآلداب والتربيـــة وكليـــة العلـــوم وكليـــة التجـــارة ومـــن الســـنوات األربـــع بهـــذه مـــن كليـــات  1971
  :ولقد بينت النتائج العامة لهذه الدراسة ما يأتي. الكليات

نبســاط عنــد األبنــاء الــذكور يــرتبط خاصــة بالتقبــل مــن األم، أي أن التقبــل مــن أن اال 1-
ا مـن األبنـاء عنـه عنـد اإلنـاث، كمـ األم يعتبر أكثر أهمية لنمو الميول االنبساطية عند الـذكور

ـــى  ســـتقالل عـــن األم واألبيـــرتبط اإلنبســـاط عنـــد الـــذكور  باال وهـــذا يعنـــي أيضـــا أن الميـــل إل
  .   نبساط عند الذكور من األبناء  أكثر تأثرا باإلستقالل عن الوالدين منه عند اإلناثاال

الوالــدين كمــا تتــأثر  تتــأثر العصــابية إلــى حــد كبيــر عنــد الــذكور واإلنــاث بالتقبــل مــن 2-
  .ببعد التحكم السيكولوجي عند اإلناث دون الذكور من األبناء

وبـين قصـور األبنـاء بالثقـة بـالنفس  -وخاصـة األم-هناك عالقة بين التقبل الوالـدي  3-
وعــدم مــيلهم إلــى الشــعور بــالنقص كمــا تظهــر النتــائج أهميــة الحــث علــى اإلنجــاز مــن الوالــدين 

 نبالثقــة بأنفســهم وأهميــة الحــث علــى اإلنجــاز مــ اوٕاناثــ ااألبنــاء ذكــور وخاصــة األم علــى شــعور 
  .األب على الثقة بالنفس عند اإلناث من األبناء

 -عنــد اإلنــاث–ســتقالل بــين الدافعيــة لإلنجــازعن طريــق اال أن هنــاك ارتباطــا داًال ســالبا
  .وبين التحكم السيكولوجي للوالدين

في ظهور المرونة وعـدم التصـلب عنـد اإلنـاث ستقالل السيكولوجي هناك عالقة بين اال
هـــدى . (الســـيكولوجي عـــن األم فـــي نشـــأة المرونـــة عنـــد الـــذكور مـــن األبنـــاء لوأهميـــة االســـتقال

  ) 12-21، ص ص 1990كشرود، 
  
  
  
لمعرفة العالقة بـين التنشـئة الوالديـة والتوافـق النفسـي :دراسة مهجة عبد المعز عطية -

المجموعــة األولــى : ى عينــة مــن مجمــوعتين مــن األطفــاللــدى األطفــال وقــد أجــري البحــث علــ
من المتوافقين ممن حصلوا على درجات مرتفعة علـى إختبـار الشخصـية  طفال 50تكونت من 
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ســيء التوافــق ممــن حصــلوا علــى درجــات  طفــال 40لألطفــال والمجموعــة الثانيــة تكونــت مــن 
ختبـار الـذكاء المصـور ا: اليةأدنى في إختبار الشخصية لألطفال واستخدم الباحث األدوات الت

ســـاليب ســـتبيان ألشخصـــية لألطفـــال إعـــداد عطيـــة هنـــا وااختبـــار ا" إعـــداد أحمـــد زكـــي صـــالح"
  :يسةالمفتي وكانت تساؤالت الدراسة كاآلتيالتنشئة الوالدية إعداد ما

هـل أســاليب التنشــئة التــي تمارســها أمهــات المجموعــة المتوافقــة تختلــف عــن أســاليب  1-
  ارسها آباء المجموعة سيئة التوافق؟يمالتنشئة التي 

  المجموعة المتوافقة؟ عند  هل تختلف أساليب التنشئة بين اآلباء واألمهات -2
  المجموعة سيئة التوافق؟  عند  هل تختلف أساليب التنشئة بين اآلباء واألمهات -3
  هل توجد عالقة بين أساليب التنشئة الوالدية بين أبعاد التوافق المختلفة؟-4
  طفل بين إخوته أثر على توافقه ؟هل لعامل ترتيب ال- 5
ولقـد أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود فـروق ذات داللــة بــين المجمــوعتين لصــالح األطفــال  

  .المتوافقين
وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية لصــالح األطفــال المتــوافقين وذلــك فــي متغيــر مطالــب 

بة ألطفالهم نحو التقدم والتفـوق الدراسـي اإلنجاز حيث كانت أمهات هذه المجموعة أكثر مطال
ـــائج فروقـــ ـــى بعـــد  اعـــن أمهـــات المجموعـــة األخـــرى، بينمـــا بينـــت النت ـــة إحصـــائية عل ذات دالل

العقاب لصالح األطفال المتوافقين، فكان من الواضح أن آباء األطفال المتوافقين أكثر تـدعيما 
األطفــال ســيئي التوافــق وذلــك  عــن آبــاء األطفــال ســيئي التوافــق، بينمــا جــاءت الفــروق لصــالح

 يعلـى متغيـر على بعد العقاب حيث أشارت النتائج إلـى أن هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية 
المطالبـــــة والعقـــــاب، وبمقارنـــــة متوســـــطات اســـــتجابات األطفـــــال ســـــيئي التوافـــــق علـــــى جزئـــــي 

النتـائج االستبيان إتضح أنه ال توجد فروق على أبعاد االستبيان سوى بعد العقاب حيث كانت 
ذات داللــة إحصــائية لصــالح األمهــات ممــا يــدل علــى أن األم أكثــر قســوة مــن األب فــي هــذه 

نجــاز مــن قبــل اآلبــاء والتوافــق رتبــاط موجــب بــين بعــد المطالبــة باإلالمجموعــة، وكــذلك وجــود ا
االجتمــــاعي لألطفــــال وأيضــــا وجــــد ارتبــــاط موجــــب بــــين بعــــدي الــــتحكم والتوافــــق االجتمــــاعي 

النتائج إلى وجـود ارتبـاط سـالب بـين بعـد العقـاب والتوافـق العـام لألطفـال فـي  لألطفال وأشارت
هــذه المجموعــة وقــد أظهــرت النتــائج أن ترتيــب الطفــل بــين أخوتــه ال يــؤثر فــي توافقــه ذلــك مــن 

، ص 2000سهير كامل أحمـد، . (خالل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتغيرين
  )   342-345ص 
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ــــي فــــا- حــــول التنشــــئة الوالديــــة والســــلوك  1999عــــام  :لح حمــــد هنــــداويدراســــة عل
االجتمـــاعي لألبنـــاء دراســـة نفســـية اجتماعيـــة إلدراك األبنـــاء فـــي الريـــف والمـــدن لنـــوع معاملـــة 
والــديهم لهــم وعالقتــه بســلوكهم االجتمــاعي وتهــدف الدراســة إلــى تحديــد العالقــة بــين اتجاهــات 

لألبنــاء فــي الريــف والمدينــة وأجريــت الدراســة علــى جتمــاعي التنشــئة الوالديــة وبــين الســلوك اال
 220مـن أبنـاء المدينـة  اتلميـذ 280لـذكور فقـط عـددهم ينة من تالميـذ الصـفوف اإلعداديـة لع

ســـنة وقـــد اســـتخدم الباحـــث  18إلـــى  14مـــن أبنـــاء الريـــف مـــع ضـــبط متغيـــري الســـن والجـــنس 
مقيــاس  -لــألب، ب لــألم -ي أمقيــاس اإلتجاهــات الوالديــة فــي التنشــئة بصــورت: األدوات اآلتيــة

ــــاء ــــاس اللفظــــي، ب/أ -الســــلوك اإلجتمــــاعي لألبن ــــت تســــاؤالت / المقي ــــاس األشــــكال، وكان مقي
  :الدراسة كاآلتي

هـل توجـد عالقــة ارتباطيـة بـين اتجاهــات التنشـئة الوالديـة وبــين السـلوك اإلجتمــاعي  -أ 
  لألبناء في المدينة والريف وما مدى تلك العالقة؟

ن ق بــــين أبعــــاد الســــلوك االجتمــــاعي ألبنــــاء المدينــــة والريــــف الــــذيهــــل توجــــد فــــرو  -ب
  وهل تلك الفروق دالة إحصائيا وما مدى تلك الفروق؟ يعاملون بتنشئة والديه متماثلة؟

هـــل توجـــد فـــروق بــــين اتجاهـــات التنشـــئة التـــي يمارســــها األب علـــى أبنائـــه وبــــين  -ج 
  ة التي تمارسها األم على أبنائها ؟اتجاهات التنشئ

يتأثر سلوك المسايرة عند األبنـاء إيجابيـا بديمقراطيـة وحمايـة األب : وكانت النتائج هي 
وكـــذلك باســـتقاللية وحمايـــة وتقبـــل األم وســـلبا بتســـلط األب وكـــذلك بتســـلط األم واالتجـــاه الـــذي 
يســهم بــه الوالــدان معــه فــي تشــكيل هــذا الســلوك هــو الديمقراطيــة، يتــأثر ســلوك اإلســتقالل عنــد 

جابـــا باســـتقاللية وتقبـــل األب وأيضـــا بديمقراطيـــة األم، كمـــا يتـــأثر ســـلبا بحمايـــة األب األبنـــاء إي
ــاء المدينــة ألبنــاء الريــف عنــد جميــع فئــات  وكنتيجــة توجــد فــروق بــين الســلوك اإلجتمــاعي وأبن
المجموعــة الثانيــة مــن مجموعــات الدراســة عنــدما تتماثــل االتجاهــات الوالديــة فــي التنشــئة عــدا 

في سلوك المسايرة وحمايـة األب وتسـلط األم فـي سـلوك المضـادة وتقبـل األم  فئات حماية األم
  .في سلوك االستقاللية

إن الفروق بين اآلباء في المدينة واآلباء فـي الريـف أقـل منهـا بـين األمهـات فـي المدينـة 
لــذلك تقــل  ســاءوالريــف وقــد يرجــع ذلــك إلــى كــون اتصــال رجــال الريــف بالمدينــة أكثــر مــن الن

  )331-332، ص ص 2000سهير كامل أحمد، . (ينهمالفروق ب
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تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى العالقـــة بـــين  1991عـــام : دراســـة هـــدى كشـــرود-
المعاملة الوالدية والعصابية عند األبناء، واختبـار مـا إذا كانـت هـذه المعاملـة تختلـف بـإختالف 

 18و  15تتـراوح أعمـارهم بـين  طالب 200المستوى الثقافي لألبناء وتمثلت عينة الدراسة في 
ة أن يكون أفراد العينة كلهم ذكـورا، و اعتمـدت  علـى ثالثـة أدوات هـي سنة، وقد راعت الباحث

 "  eyzenck"وقائمـــة أيزنـــك " Schaefer"ختبــار آراء األبنـــاء فـــي معاملـــة اآلبـــاء لشـــافيرا

  :التاليةوبطاقة معلومات شخصية واجتماعية وَخُلص البحث إلى النتائج . للشخصية
النبــذ مــن طــرف اآلبــاء وبعــد العصــابية  -أن هنــاك عالقــة دالــة ســالبة بــين بعــد التقبــل-

  .عند اآلباء
ــــي ال- ــــاس اإلســــتقالل المتطــــرف ف ــــاط ســــالب لمقي ــــاك ارتب ــــث للمعاملــــة أن هن بعــــد الثال
التقييــد فــي معاملــة اآلبــاء واألمهــات كمــا تــرتبط العصــابية فــي هــذا البعــد  -ســتقاللاال: الوالديــة

  .مقياس الضبط في معاملة اآلباء ولم يظهر أي ارتباط في معاملة األمهاتب
ــــتحكم  ــــى ُبعــــد ال ــــاء دون األمهــــات ألبنــــائهم عل ــــة اآلب الســــيكولوجي دون وتختلــــف معامل

ختالف المسـتوى الثقـافي حيـث هنـاك فـروق واضـحة بـين المسـتويين األعلـى األبعاد األخـرى بـا
  .واألدنى

ـــة الوالديـــة رغـــم اخـــتالف نـــائال تختلـــف معاملـــة األمهـــات ألب هم علـــى كـــل أبعـــاد المعامل
  ) 122، ص 1991هدى كشرود، . (المستويات الثقافية

التي تناولت العالقـة بـين أسـاليب المعاملـة الوالديـة  التعليق على الدراسات السابقة-

  :والتوافق النفسي واالجتماعي

أســاليب  مــاالدراســة وهمــن خــالل الدراســات الســابقة التــي تناولــت متغيــرين هــامين فــي  
ال تمس بصورة مباشرة موضـوع الدراسـة ولكـن تكشـف أنها  ،المعاملة  الوالدية والتوافق النفسي

لنـــا عـــن العالقـــة بـــين المتغيـــرين حيـــث أظهـــرت دراســـة تركـــي مصـــطفى العالقـــة بـــين أســـاليب 
 عتبارهـــــانبســـــاط والثقـــــة بـــــالنفس ويمكـــــن االمعاملـــــة وبعـــــض أبعـــــاد الشخصـــــية كالعصـــــابية واال

العصـابية عنـد األبنـاء  ودراسـة هـدى كشـرود التـي تناولـت بعـد. كمؤشرات على التوافق النفسي
رتباطيـــة الدالـــة بـــين المعاملـــة حيـــث تؤكـــد هـــذه الدراســـة العالقـــة االوعالقتـــه بالمعاملـــة الوالديـــة 

الوالديـــة وبعـــد العصـــابية ويمكـــن أن نعتبـــر بعـــد العصـــابية كمؤشـــر مـــن مؤشـــرات ســـوء التوافـــق 
  .النفسي
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هذه الدراسـات اعتمـدت علـى أسـر عاديـة تقـوم علـى معاملـة كـال الوالـدين ولكـن دراسـتنا 
الحالية تبحث في معاملة أحـد الوالـدين ألن األسـر التـي نحـن بصـدد دراسـتها هـي أسـر طـالق 
حيث من خالل الدراسـة الحاليـة يمكننـا التعـرف إذا كانـت أسـاليب المعاملـة تختلـف فـي األسـر 

  .ألبنائهاجتماعي تأثيرها في التوافق النفسي واالالواحد وما مدى  ذات الطرف الوالدي
نظـرا لقلـة  :جتمـاعيواال الدراسات التي تناولت العالقة بين الطالق والتوافق النفسي-

  :دراسات أولهاأربع على فلم نعثر إال الدراسات التي تناولت العالقة المباشرة بين متغيرات 
حــول أنمــاط الرعايـــة األســرية ألطفــال المرحلـــة : لدراســة عفــاف عبـــد الهــادي دانيـــا-

الخدمــــــة  راالبتدائيــــــة بعــــــد الطــــــالق وعالقتهــــــا بتــــــوافقهم النفســــــي واإلجتمــــــاعي وتصــــــور لــــــدو 
علــى األنمــاط الســائدة األكثــر  االجتماعيــة فــي هــذا المجــال، وتهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف

ق وأجـري البحـث علـى عينـة مـن مة لتحقيق التوافق النفسي واإلجتماعي للطفل بعد الطـالمالء
وطفلــة مــنهم إلــى أنمــاط  طفــال 250وطفلــة مــن تالميــذ المرحلــة اإلبتدائيــة ينتمــي  طفــال 500

وطفلـــة البـــاقين إلـــى نمـــط الرعايـــة األســـرية  طفـــال 250الرعايـــة األســـرية بعـــد الطـــالق وينتمـــي 
ت الباحثـة سـنة وقـد اسـتخدم 12إلـى  6الطبيعي علمـا أن عمـر األطفـال فـي المجمـوعتين مـن 

  :األدوات التالية
  .1965مقياس الشخصية لألطفال من إعداد عطية محمود هنا  -1

  الشخص سيد استمارة الوضع االقتصادي واالجتماعي من إعداد عبد العزيز 2-
التعرف على أنماط الرعايـة األسـرية السـائدة التـي يعـيش فيهـا األطفـال بعـد  استمارة -3

والوثــائق والســجالت بالمــدارس االبتدائيــة وكانــت النتــائج التــي الطــالق، المقــابالت الشخصــية، 
   مصر :الفيومتوصلت إليها الباحثة أن أنماط الرعاية األسرية بعد الطالق في مدينة 

  .نمط رعاية أحد الوالدين بمفرده -أ
  .نمط رعاية أحد الوالدين وزوجته -ب
  .نمط رعاية أحد الوالدين وذويه -ج
  .لجدة ألحد الوالديننمط رعاية الجد وا -د
  .نمط رعاية أحد األقارب  -ه

وأكثـر األنمـاط السـائدة بعـد الطـالق تحقيقــا للتوافـق النفسـي واإلجتمـاعي هـو نمـط رعايــة 
  .كال الوالدين أّيا كان المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي لهم
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فـي دراسـة عامليـة للتكـوين النفسـي لألطفـال : دراسة ربيع شـعبان عبـد الحلـيم يـونس-
 -:المحـــرومين أســـريا فـــي ضـــوء أنمـــاط مختلفـــة مـــن الحرمـــان حيـــث تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى

التعــرف علــى الفــروق فــي ســمات -.التعــرف علــى ســمات شخصــية األطفــال المحــرومين أســريا
شخصية األطفال المحرومين أسريا عند الجنسـين تبعـا لنمطـين مـن الحرمـان بالوفـاة والحرمـان 

 5ســــنوات، المحــــرومين بعــــد ســــن  5محــــرومين قبــــل ســــن ال(بالطـــــالق وحســــب ســــن الحرمــــان
من األطفال المحرومين أسريا والمقيمـين  طفال 425وقد أجري البحث على عينة من ) سنوات

ـــة مـــن عـــدة محافظـــات مختلفـــة، وقـــد اســـتخدم الباحـــث األدوات  بمؤسســـات الرعايـــة اإلجتماعي
  :التالية

خصـــي واإلجتمـــاعي مـــن مقيـــاس الشخصـــية مـــن إعـــداد الباحـــث ومقيـــاس التكيـــف الش 
إعداد عطية محمود هنا ومقياس القلق الظـاهر لألطفـال ومقيـاس االكتئـاب للصـغار، و كانـت 

  :نتائج الدراسة كاآلتي
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث لصالح اإلنـاث فـي االعتـراف  -1

درســــة محــــور التكيــــف العالقــــة بالم -بالمســــتويات االجتماعيــــة والتحــــرر مــــن الميــــول المضــــادة
إعتمـاد  -شعور الطفل بحريته -جتماعيجتماعي والقلق لصالح الذكور في سوء التوافق االاال

الطفل على نفسه واالكتئاب أمـا بـاقي المقـاييس فلـم تميـز بـين الـذكور واإلنـاث وَفسـر ذلـك فـي 
  .ضوء الفروق بين الجنسين في الثقافة المصرية

ن المحــرومين قبــل وبعــد الخامســة لصــالح المحــرومين وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــي 2-
االضــطراب  -جتمــاعيســوء التوافــق اال -اإلنطــواء: قبــل الخامســة فــي الســمات الســلبية التاليــة

االعتماديــة والشــعور بــالنقص والقلــق الظــاهر  -العــدوان الظــاهر، العــدوان المســتتر -االنفعــالي
  .يف الشخصي واإلجتماعيواالكتئاب لصالح المحرومين بعد الخامسة، في التك

باإلضافة إلى وجود فـروق دالـة إحصـائيا بـين المحـرومين بـالطالق والمحـرومين بالوفـاة 
لصــالح المحــرومين بــالطالق فــي التكيــف الشخصــي واإلجتمــاعي والعناصــر المكونــة كــل منهــا 
ولصالح المحـرومين بالوفـاة فـي السـمات السـلبية وعـدم وجـود تفاعـل بـين متغيـر الجـنس ونمـط 

التحــرر  -اإلكتئــاب -الحرمــان إال فــي إحســاس الطفــل بقيمتــه والتكيــف الشخصــي واإلجتمــاعي
سـهير كامـل أحمـد، .(نفراد وعالقة الطفل بالمدرسة وعالقـة الطفـل بالبيئـة المحليـةمن الميل لال

  ) 373-374، ص ص1999
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 فــي المغــرب حــول الحرمــان العــاطفي وعالقتــه 2000ســنة  :دراســة رضــا الحمرانــي-
النفسية والعضوية لدى أطفال الطالق ،وكان التساؤل الرئيسي في هـذه الدراسـة  طراباتباالض
كيـــف يولـــد الحرمـــان مثـــل هـــذه اإلضـــطرابات لـــدى الطفـــل فـــي حالـــة فـــراق والديـــه ،حيـــث :هـــو 

الدراســـة علـــى المـــنهج اإلكلينيكـــي الـــذي يقـــوم علـــى التحليـــل المعمـــق لشخصـــية الفـــرد   اعتمـــدت
اإلكلينيكيــــة   والمالحظــــةعلــــى المقابلــــة نصــــف الموجهــــة  مــــنهج فــــي هــــذا ال الباحــــث واعتمــــد

وأمـــا فيمـــا يخـــص عينـــة البحـــث فهـــي تتكـــون مـــن CATاإلســـقاطية كالرورشـــاخ و واالختبـــارات
مــــع الدراســــة التشخيصــــية والتحليليــــة  وبــــالموازاةســــنة 13إلــــى6مــــن  متتــــراوح أعمــــارهأطفــــال 3

خدم مــن خاللــه عــدة وســائل عالجيــة لمشــكالتهم النفســية إعتمــد الباحــث برنامجــا عالجيــا  إســت
كـــالحوار ورمزيـــة كالرســـم كمـــا أشـــركت أســـر  كـــالتعبير عـــن المعانـــاة النفســـية بوســـائل شـــفوية 
  :الحاالت في  المشروع العالجي ،وكانت النتائج 

و البرنــــامج  انفعاليــــةضــــطرابات غذائيــــة وكــــذا ا واضــــطراباتضــــطرابات جلديــــة وجــــود ا
ضــــطرابات النفســـــية حــــدة اال م فــــي التخفيـــــف مــــنالعالجــــي المعــــد مــــن طـــــرف الباحــــث ســــاه

  .والعضوية
عنوان التفكك األسري وانحـراف األحـداث بجامعـة ب  2003عام  :يلى إيديو دراسة ل-4

وظـاهرة  األسـريهل توجد عالقة بين ظاهرة التفكك :قسنطينة حيث كان التساؤل الرئيسي هو 
  ؟ األحداثإنحراف 

رة المفككــة تــؤثر ســلبا علــى حيــاة أطفالهــا وتــدفعهم األســ-:وكانــت فرضــيات البحــث كمــا يلــي  
  مؤشر الطالق   –الرتكاب السلوك المنحرف وٕاعتمدت الدراسة على مؤشرات تمثلت في 

  مؤشر الغياب الطويل ألحد الوالدين أو كالهما  -             
  مؤشر سوء العالقات الزوجية  -             
  ي للحدث داخل األسرة    مؤشر الحرمان العاطف -             

المالحظــة ســتعانت بــاألدوات المتمثلــة فــي وٕاعتمــدت الباحثــة علــى المســح االجتمــاعي وا
سـلبا علـى حيـاة أطفالهـا وتـدفعهم ثر ج البحـث علـى أن األسـرة المفككـة تـؤ والمقابلة وأكـدت نتـائ

كــل هــذه رتباطيــة بــين نــى أنــه تــم التحقــق مــن وجــود عالقــة ارتكــاب الســلوك المنحــرف ، بمعال
  .المؤشرات والسلوك المنحرف 

  
  :التعليق على الدراسات السابقة 
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من خالل الدراسة األولى يمكن القول أن نمط الرعاية الوالدية هو أكثـر تحقيقـا للتوافـق  
النفســي ومنــه نســتنتج أن بــاقي األنمــاط ومــن بينهــا نمــط رعايــة أحــد الوالــدين الــذي نحــن بصــدد 

تـــي تســـتخدمها األســـرة ذات الطـــرف الوالـــدي الواحـــد  فـــي تحقيـــق دراســـته  وعالقـــة األســـاليب ال
ومـن . كمنطلق للدراسة الحاليـةنتائج هذه الدراسة   يمكننا اتخاذ .التوافق النفسي و االجتماعي

الــــذي يــــرتبط بالســــمات الســــلبية فــــي  وخــــالل الدراســــة الثانيــــة نســــتنتج أن الحرمــــان بالوفــــاة هــــ
  .بالطالقالشخصية مقارنة بالحرمان 

  

  

  

  

  

  

  

  


