أثر غياب األب يف منو األدوار اجلنسية ألطفال الروضة
من سن ( 4إىل  ) 6سنوات

عبد الرحمن جبريل إمام عباس*
تاريخ ُّ
تسمـ البحث 2021/2/25 :ـ

تاريخ قبوؿ النشر2021/8/11 :ـ

الممخص
استيدفت ىذه الدراسة تعرؼ أثر غياب األب في نمو األدوار الجنسية لدى أطفاؿ الروضة مف سف ( 4إلى  )6سنوات بمحمية أـ درماف.
استخدـ الباحث المنيج التحميمي الوصفي وتمثّل مجتمع الدراسة في جميع األطفاؿ الممتحقيف برياض األطفاؿ بوالية الخرطوـ محمية أـ

تكونت عينة الدراسة مف ( )350طفبلً تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشوائية ومف ثـ تـ توزيعيـ عمى مجموعة األطفاؿ (حاضري
درمافّ ,
األب) وعددىـ ( )130طفبلً ومجموعة األطفاؿ ( غائبي األب ببل نموذج بديل ) وعددىـ ( )110أطفاؿ ومجموعة األطفاؿ (غائبي

األب مع وجود نموذج بديل) وعددىـ ( )110أطفاؿ .قاـ الباحث بتطبيق أداتيف ىما ( مقياس األدوار الجنسية مف وجية نظر معممة

الروضة) و (استمارة بيانات خاصة بالطفل) ,وباستخداـ تحميل التبايف (األحادي والثنائي) واالختبار البعدي (دنكاف) أظيرت النتائج وجود

فروؽ دالة إحصائياً في درجة نمو األدوار الجنسية بيف متوسط مجموعة األطفاؿ غائبي األب ببل نموذج بديل (س =  )17,98مقارنة
بمتوسط مجموعتي األطفاؿ حاضري األب ( س =  )19,77واألطفاؿ غائبي األب مع وجود نموذج بديل (س =  ,)19,47في حيف
ال توجد فروؽ في متوسط درجات مجموعتي األطفاؿ حاضري األب واألطفاؿ غائبي األب مع وجود نموذج بديل  ,مما يعنى أف نمو
األدوار الجنسية يتعزز بوجود األب أو وجود نموذج بديل لو  .كما أظيرت النتائج أيض ًا وجود فروؽ دالة إحصائي ًا في درجة نمو األدوار
الجنسية بيف الذكور واإلناث لكل مف مجموعات العينة الثبلث  ,فعندما يكوف األب حاض اًر يكوف متوسط الذكور (س =  )20أعمى مف
متوسط اإلناث (س =  ) 19,6وفى حالة غياب األب مع عدـ وجود نموذج بديل فإف متوسط درجات الذكور واإلناث في األدوار الجنسية

ىي (س =  )18,1و (س =  )18عمى التوالي بحيث ال فروؽ بينيما  ,أ َّما في حالة غياب األب مع وجود نموذج بديل فإف متوسط
درجات اإلناث في األدوار الجنسية (س =  )19,8أعمى مف متوسط درجات الذكور (س =  ,)19,3مما يعنى أف نمو األدوار الجنسية

لدى األطفاؿ الذكور يرتفع عندما يكوف األب حاض اًر وكذلؾ يرتفع لدى اإلناث عندما يكوف األب غائب ًا مع وجود نموذج بديل ,في حيف

يتقارب لدييـ (الذكور واإلناث) في حالة غياب األب مع عدـ وجود نموذج بديل لو  .مف أىـ التوصيات التي طرحيا الباحث ضرورة

توجيو وارشاد اآلباء والمربيف إلى خطورة غياب األب الذي قد يؤثر سمباً في األبناء ويصيبيـ بااللتباس في تحديد أدوارىـ الجنسية ,وكذلؾ
توجيييـ وارشادىـ إلى ضرورة وجود شخص راشد ذكر يحل محل األب في حاؿ غيابو؛ لمحد مف المشاكل التي قد يتعرض ليا الطفل فيما
يتعمق باكتساب اليوية الجنسية.

مقدمة:

التردد وااللتباس في تحديد
ويتخّمل تصرفاتو نوع مف ّ
دوره الجنسي( .الشربيني وصادؽ)2006 ,

يعتمد الطفل عمى والديو اعتماداً وثيقاً في إدراؾ الدور
الذكرى واألنثوي والذي ال يتـ إالّ مف خبلؿ وجود كل

يشير األشوؿ ( )2008وأحمد ( )2007إلى أف دور

رؤية الحياة وفقاً لجنسو في حاؿ غياب األب ,إذ إف
الطفل المحروـ مف األب أكثر حساسية في مشاعره,

يؤدونيا في المجتمع فيكوف أكثر اىتماماً بتدعيـ
الذكورة لدى أبنائو واألنوثة لدى بناتو ,ومف ىذا

مف األب واألـ داخل األسرة ,لذا يصعب عمى الطفل

* قسم التعليم قبل المدرسة  -كلية التربية ـ جامعة الخرطوم.

األب يتضمف إعداد األطفاؿ لؤلدوار التي سوؼ

المنطمق يعود غياب األب بآثار سمبية عديدة في ىذا
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الصدد في أطفالو مف الجنسيف  ,أياً كاف سبب ىذا
الغياب ,فتتأثر عممية اكتساب الدور الجنسي بالنسبة

لؤلطفاؿ البنيف تأث اًر كبي اًر بغياب األب  ,وتصادؼ
الولد العديد مف المشكبلت التي ترتبط بكفاية نمو

المختمفة ليا عف إخوتيا الػذكور وتػذكيرىا بمػا يجػب ومػا

يرسػخ شػعور األنوثػة لػدييا
ال يجب أف تفعمو كػأنثى ممػا ّ
تقبميا لذاتيا ويساعد عمػى تحقيػق التوافػق النفسػي
ويدعـ ّ
واالجتماعي ليػا ,وىػو كفيػل بتعميميػا مػا يجػب أف يكػوف

الدور الجنسي ,بل إف غياب النموذج الذكري الذي

عميو سموكيا مع زوج المستقبل( .القائمي)1994 ,

اإلحساس الذكرى فيتعمـ مف خبلؿ توحده مع أمو أف

أشارت بعض الدراسات إلى أف األطفاؿ الذكور الذيف

يمكنو مف التوحد معو والتعمق بو ومحاكاتو يحرمو مف

ينظر لمعالـ مف وجية نظر أنثوية مما يؤدى إلى

مشكمة الدراسة:

ينشئوف في بيوت مف دوف آباء أو يغيب فييا اآلباء

غمبة السمات األنثوية والسموؾ األنثوي لديو وىو ما

لفترات طويمة تظير لدييـ ميوؿ واتجاىات وتصرفات

أو الشذوذ في نمو الدور الجنسي لمولد.

األب يعد غياباً لمنموذج الذي يقتدي بو الطفل ومف ثـ
يصب ليذا الغياب تأثيره السمبي في نمو األدوار

يعنى أف غياب األب يرتبط بالعديد مف أوجو القصور

أورد دمحم ( )1999أف فرويد  Freudومػاورار Mowrer

أنثوية( .تشارلز شيفر وىاورد مميماف )2008 ,فغياب

وبارسػونز  Parsonsيػروف أف وجػػود األب يعػد ضػػرورياً
لنمػػو الػػدور الجنسػػي لمبنػػات أيضػاً ,إالَ أنػػو ال توجػػد سػػوى

الزيارات المتكررة التي يقوـ بيا الباحث إلى رياض

األب في الدور الجنسػي لمبنػات ,وتؤكػد ىػذه الد ارسػات أف

التي تتبع لكمية التربية  -جامعة الخرطوـ باعتباره

د ارسػػات قميمػػة نسػػبياً ىػػي التػػي تناولػػت أثػػر الحرمػػاف مػػف

أثػػر غيػػاب األب فػػي البنػػات أقػػل فػػي سػػمبيتو لػػدى البنػػيف.

ويػػرى الشػربيني وصػػادؽ ( )2006أف الطفػػل يعتمػػد عمػػى
والدي ػػو اعتمػ ػػاداً وثيق ػ ػاً ف ػػي إدراؾ الػ ػػدور الػ ػػذكرى واألنثػ ػػوي
وال ػػذي ال ي ػػتـ إالّ م ػػف خ ػػبلؿ وج ػػود ك ػػل م ػػف األب واألـ

الجنسية والتكويف النفسي والشخصي لو ,ومف خبلؿ

األطفاؿ بوالية الخرطوـ وبالتحديد رياض األطفاؿ

مشرفاً عمى ىذه الرياض ,قدمت لو المعممات العديد
مف الشكاوى المتعمقة بعدـ اكتساب الدور الجنسي
المناسب لنوع الطفل سواء كانوا ذكو اًر أـ إناثاً ومف ثـ
رأى الباحث ضرورة العمل عمى دراسة ىذه الظاىرة.

داخػل األسػرة  ,لػذا يصػعب عمػى الطفػل رؤيػة الحيػاة وفقػاً
لجنسو في حاؿ غياب األب.

أسئمة الدراسة:

إليػ ػ ػػو اسػ ػ ػػتوكمو از  (1981) Stoklosaأف نمػ ػ ػػو الػ ػ ػػدور

واألطفاؿ (غائبي األب ببل نموذج بديل) واألطفاؿ

لمتعرؼ عمػى الوضػع النفسػي لمطفػل الػذي
وفى محاولتو ّ
توصػل
ينمو في أسرة يغيب عنيا األب كاف مف بػيف مػا ّ
الجنس ػػي لؤلطف ػػاؿ يت ػػأثر س ػػمباً بغي ػػاب األب ,حي ػػث تق ػػل

فػ ػػرص توحػ ػػد الطفػ ػػل مػ ػػع نمػ ػػوذج لمػ ػػدور الػ ػػذكرى ,كمػ ػػا

يصػػاحب ذلػػؾ حػػدوث بع ػػض االضػػطرابات فػػي س ػػموؾ
ػأثير ف ػػي تش ػػكيل مبلمػ ػ
الطف ػػل ,ف ػػاألب يمع ػػب ي ػػؤثر ت ػ اً

وتتمثل مشكمة الدراسة في األسئمة اآلتية:

 -1ىل توجد فروؽ دالة إحصائياً في درجة نمو
األدوار الجنسية بيف األطفاؿ (حاضري األب)

(غائبي األب مع وجود نموذج بديل).

 -2ىػ ػػل توجػ ػػد فػ ػػروؽ دالػ ػػة إحصػ ػػائياً فػ ػػي درجػ ػػة نمػ ػػو

األدوار الجنسػػية بػػيف الػػذكور واإلنػػاث لكػػل مػػف األطفػػاؿ

(حاضػ ػػري األب) واألطفػ ػػاؿ (غػ ػػائبي األب بػ ػػبل نمػ ػػوذج

الس ػ ػموكيات التػ ػػي تتناسػ ػػب مػ ػػع جػ ػػنس الطفػ ػػل ,فالطفػ ػػل

بديل) واألطفاؿ (غائبي األب مع وجود نموذج بديل).

وطريقػػة كبلمػػو ومعاممتػػو لآلخػريف .كمػػا يسػيـ األب فػػي

تكمف أىمية الدراسة في اآلتي:

ال ػ ػػذكر يس ػ ػػتمد ص ػ ػػفات ال ػ ػػذكورة م ػ ػػف األب ف ػ ػػي ممبس ػ ػػو

تعميػػق شػػعور الفتػػاة بػػدورىا األنثػػوي عػػف طريػػق معاممتػػو

أهمية الدراسة:

 -يؤثر األب تأثي اًر في تشكيل شخصية أطفالو وفى
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تحديد أدوارىـ الجنسية في ضوء ثقافة المجتمع الذي

بديل) واألطفاؿ (غائبي األب مع وجود نموذج بديل).

ينتمي إليو فيو ييتـ بدرجة أكبر بعممية التنميط

حدود الدراسة:

 -الحظ الباحث قمة الدراسات التي تناولت موضوع

الواردة بيا وىي:

الجنسي ليؤالء األطفاؿ.

 -1سوؼ تقتصر الدراسة الحالية عمى المتغيرات

غياب األب وتأثيره في نمو الدور الجنسي ألطفاؿ ما

( نمو األدوار الجنسية ,أطفاؿ الروضة ,وجود األب

في الكشف عف العبلقة بيف عممية اكتساب الدور

 -2تقتصر عينة الدراسة عمى األطفاؿ مف عمر (4

قبل المدرسة  ,ومف ثـ يرى أف ىذه الدراسة قد تسيـ
الجنسي ومدى وعى اآلباء بأىمية إكساب الطفل ىذا

الدور.

وتوجو إلى األساليب السميمة
 ىذه الدراسة ترشدّ
لنمو األدوار الجنسية ألطفاؿ الروضة مما يساعد

أو غيابو ).

إلى  6سنوات) مف الجنسيف

 -3تتحدد الدراسة باألدوات المستخدمة فييا وىى:

أ -مقياس األدوار الجنسية ألطفاؿ الروضة مف وجية

نظر المعممة.

عمى تكويف شخصياتيـ لتصب خالية مف أي تنميط

ب -استمارة البيانات الخاصة.

أهداف الدراسة:

عمى والية الخرطوـ – محافظة أـ درماف في الفترة

جنسي سمبي أو انحرافات سموكية.

 -4العتبارات زمانية ومكانية فإف الدراسة تقتصر

تستيدؼ ىذه الدراسة التعرؼ عمى أثر غياب األب

الزمنية مف مايو  2018إلى أكتوبر 2019ـ.

الجنسيف ويتـ ذلؾ مف خبلؿ:

 -1غياب األبFather Absence :

في نمو األدوار الجنسية لدى أطفاؿ الروضة مف
التعرؼ عمى الفروؽ في درجة نمو األدوار
-1
ّ
الجنسية بيف األطفاؿ(حاضري األب) واألطفاؿ

مصطمحات الدراسة :

يعرفو دمحم ( )1999بأنو عدـ وجود األب بالمنزؿ لمدة
ّ
طويمة ,وليس بالضرورة أف يستمر ىذا الغياب لفترة

(غائبي األب ببل نموذج بديل) واألطفاؿ (غائبي األب

متصمة مف الزمف .وقد اعتمد الباحث ىذا التعريف في

 -2التعػ ػ ػ ّػرؼ عمػ ػ ػػى الفػ ػ ػػروؽ فػ ػ ػػي درجػ ػ ػػة نمػ ػ ػػو األدوار
الجنسػ ػ ػػية بػ ػ ػػيف الػ ػ ػػذكور واإلنػ ػ ػػاث لكػ ػ ػػل مػ ػ ػػف األطفػ ػ ػػاؿ

 -2الدور الجنسيSex Role :

مع وجود نموذج بديل).

(حاضػ ػػري األب) واألطفػ ػػاؿ (غػ ػػائبي األب بػ ػػبل نمػ ػػوذج

بديل) واألطفاؿ (غائبي األب مع وجود نموذج بديل).
فروض الد ارسة:

 -1ال توجد فروؽ دالة إحصائياً في درجة نمو
األدوار الجنسية بيف األطفاؿ (حاضري األب)

دراستو.

يعرفو الريماوي ( )2003بأنو( :مجموعة السمات
ّ
السيكولوجية التي يكتسبيا الفرد والتي يدركيا عمى

أنيا تميز الذكر أو األنثى في ضوء ثقافة المجتمع
التي ينتمي إلييا  ,أي ىي الدوافع واالتجاىات والقيـ

وأنماط السموؾ التي تعتبرىا الثقافة مذكرة أو مؤنثة).

وقد اعتمد الباحث ىذا التعريف في دراستو الحالية.

واألطفاؿ (غائبي األب ببل نموذج بديل) واألطفاؿ

 -3النماذج البديمةSurrogate Models :

 -2ال توجد فروؽ دالة إحصائياً في درجة نمو
األدوار الجنسية بيف الذكور واإلناث لكل مف األطفاؿ

حالة غيابو يمكف أف يحتذي بيا الطفل .وقد اعتمد

(غائبي األب مع وجود نموذج بديل).

(حاضري األب ) واألطفاؿ (غائبي األب ببل نموذج

يعرفيـ دمحم ( )1999بأنيـ :أولئؾ األفراد الذيف
ّ
يمكنيـ أف يقدموا لمطفل نماذج ذكرية بديمة لؤلب في
الباحث كذلؾ ىذا التعريف في دراستو.
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اإلطار النظري:

يشير زىراف ( )2003إلى أف النظرة في المجتمعات
المختمفة رغـ تبايف توجياتيا كل حسب طاقتو قد

المحدد
مف ىذا التعريف بقوليما( :إف الدور الجنسي
ّ
المعرؼ ثقافياً يعكس السموكيات واالتجاىات التي يتـ
ّ
قبوليا والموافقة عمييا في نطاؽ ثقافة معينة  ,سواء

درجت عمى تحديد أدوار معينة يضطمع بيا الذكور

كانت لمذكور أـ لئلناث).

التقميدية ما يتوّقعو مف الذكور كأف يكوف الولد أكثر

عف األدوار الجنسية أو الميل لمنمطية Stereotypes

وأخرى تضطمع بيا اإلناث  ,فيناؾ مف األدوار

استقبللية و موضوعية و نشاطاً وأف يكوف أقوى عمى
التنافس وأكثر ميارة في المينة ومنطقياً ومغام اًر وقاد اًر

عمى اتخاذ الق اررات بسيولة أكبر ومستعداً ألف يقود
دائماً ,في حيف يتوّقع مف البنت أف تكوف أقل مف

وترى العناني وآخروف ( )2001أف معتقدات اآلباء
في وصف األدوار الذكرية واألنثوية توجد في مختمف

الثقافات حيث يوصف الذكور بالخشونة والميل

لبلستقبلؿ والجرأة والمنافسة  ...وتوصف اإلناث

بالمطف ورىافة الحس وسرعة االنفعاؿ وغيرىا.

الولد في ىذه الصفات إلى جانب اتصافيا بدرجة أكبر

ويظير ذلؾ فيما يتوقعونو مف أطفاليـ حسب جنسيـ,

واألناقة واليدوء واالىتماـ باألدب والفف والقدرة عمى

ممارسة أنشطة خارج المنزؿ  ,وتميل اتجاىات اآلباء

في ىذه النواحي.

 ,...وتميل االتجاىات لتعزيز تبعية األنثى باإلفراط

مف الرقة واإلحساس بمشاعر غيرىا والمباقة والتزّيف

إظيار مشاعر الحنو وذلؾ عمى عكس الولد بالطبع

ويرى كل مف الريماوي ( )2008ورفاعي ()1989

أف كثي اًر مف التصورات عف الدور الجنسي ترجع إلى
الثقافة ,كما أنو مف أىـ األدوار التي تؤثر في

شخصية الفرد ومع نمو الطفل تبدأ أىمية الجنس في

الظيور ويتخذ أىمية كبيرة في نظر اآلباء والمربييف,

فيـ يعّمموف الطفل الذكر أف يسمؾ بطريقة معينة,

فالذكر يساعد في شراء بعض لوازـ األسرة ويمكنو

لتعزيز استقبلليتو وتشجيعو عمى االكتشاؼ واإلنجاز
في حمايتيا والخوؼ عمييا خاصة في سنوات حياتيا

األولى .ويرى الباحث اف الدور الجنسي ىو (مجموعة
مف الصفات التي يفيـ الفرد أنيا تميز الذكور عف
اإلناث في الثقافة التي ينتمي إلييا).

تطور رجولة الطفل:
أثر غياب األب في ّ
أوردت نصار ( )1993أف الطفل ُيعطى مع مولده

واألنثى أف تسمؾ بطريقة أخرى وفقاً لما يحدده
المجتمع مف دور لكل منيما  ,وذلؾ بتدعيـ كل منيما

 ,ويبادر المجتمع مف ذلؾ الحيف بزرع ميوؿ وحوافز

لجنسو ,وعقابو إذا قاـ بتقميد النموذج الخطأ والمخالف

نتيجة لكل ىذا خبلؿ السنيف األولى مف عمره بتطوير

وتشجيعو عمى تقميد النموذج الصواب والمناسب

وحسب خصائص جسمية أولية سمات وصفات ذكرية

ورغبات وميارات مناسبة لتمؾ العضوية ,ويبدأ الطفل

لجنسو ,ولذلؾ فاألطفاؿ الذكور يميموف إلى تمثيل دور

آليات وخصائص سموكو الذكري بواسطة المبلحظة

الدور

حولو معتب اًر أباه في الظروؼ العادية نموذجاً رئيساً
لسموكو الرجولي .واذا ُحرـ الطفل مف ىذا النموذج

َّ
أمياتيف.
آبائيـ ,بينما تمثّل البنات دور
تعريف الدور الجنسي:

يشير الريماوي ( )2003إلى أف مصطم

والتقميد المباشر لنماذج سموكية وحركية مف األفراد

السموكية الخاصة بأفراد الجنسيف ,والتي وافقت عمييا

األبوي مؤقتاً أو بشكل دائـ ,فقد يعتري فرص
المبلحظة والنسخ والتقميد بعض التقطع حيث يضطر

وسع وارد وكالييف )1995( Ward & Coleen
وقد ّ

يتحوؿ إلى آخريف غرباء لينقل عنيـ اجتياداً ما
وربما ّ

الجنسي يستخدـ بطريقة عامة لكي يعنى األنماط

وقبمت بيا الجماعة االجتماعية التي ينتمي إلييا.

عندىا ألف ينظر إلى أمو كنموذج لسموكو وحياتو,
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قد يكوف صحيحاً أو خطأً ,ولكمتا الحالتيف نتائج
سمبية( .دمحم )1999 ,وميما يكف ,فقد أفاد بعض

يكوف األب منعزالً ضعيف الشخصية ليس لو كممة
مسموعة في البيت ,مع كوف األـ مصدر الق اررات

يمر بو الطفل تتمثل في االثنتي عشرة سنة األولى مف

ىذا المجاؿ أف مثل ىذا األب يؤثر سمباً في رجولة
الطفل( .السرسي )1990 ,ولـ تنحصر اآلثار السيئة

عمماء النفس بأف أخطر وقت لغياب األب يمكف أف

عمره ,حيث يعتمد الطفل خبلؿ ىذه المدة بحسب
جاف بياجيو عمى األشياء الحسية لفيـ الواقع الذي

يعيش فيو والموجودات حولو  ,ويبدأ ىذا االعتماد

عمى المحسوسات وخبراتيا بشكل مطمق مع مولد

الطفل وينحسر تدريجياً حتى عمر الثانية عشرة حيث
يبدأ فكره النظري التأممي المستقل( .المرجع السابق)

تطور رجولة الطفل
ولمتحّقق مف أثر غياب األب عمى ّ
في الحياة الواقعية العممية  ,قاـ العديد مف العمماء

والمبادرات التي تخص مصير األسرة ,والحظوا في

تطور صفات بحتة
المترتبة عف غياب األب عمى ّ
غير رجولية كاإلذعاف واالعتمادية عمى الغير

تطور أنواع أخرى مف السموؾ
و ّ
التخنث ,بل تعداىا إلى ّ
غير االجتماعي غير الرجولي كالخشونة أو الفظاظة

في المعاممة واالنتماء إلى عصابات األشقياء وعقدة

أوديب وعادة الشذوذ الجنسي( .بدير)2007 ,

أثر غياب األب في نمو األدوار الجنسية لألطفال:

بإجراء دراسات ميدانية عمى مجموعات متنوعة مف

تذكر قطامي و الرفاعي ( )1997أف األبحاث

) (Searsأعطت عمى سبيل المثاؿ مجموعتيف مف

في األطفاؿ البنيف ,ورأت أف الطفل الذكر الذي يغيب

األطفاؿ ذوي األب الغائب ,فالعالمة األمريكية سيرز

األطفاؿ تتراوح أعمارىـ بيف  5 -3سنوات عدداً مف
الدمى فكاف األطفاؿ ذوى األب الغائب أقل شجاعة

وسموكاً مغام اًر مف أولئؾ ذوي األب الموجود  ,كما
أبدوا سموكاً ذكرياً واختاروا دمى ذكرية الصفات أقل

مف أقرانيـ ذوي األب الموجود( .عبدهللا)1988 ,

أورد عبدالرازؽ ( )1992أف (باخ) قد وجد في دراستو

بأف مجموعة األطفاؿ ذوي األب الغائب قد أبدت

والدراسات قد رّكزت في البداية عمى أثر غياب األب

عنو أبوه يفتقر إلى نموذج مناسب لمدور أو إلى

يتوحد معو  ,وعمى ذلؾ يصب مف
(موضوع) مناسب ّ
المحتمل بالنسبة لو أف يواجو العديد مف الصعوبات
في تطوير ىوية لمدور الجنسي تتبلءـ مع جنسو
أف

فرويد))Freud

وماورر

البيولوجي ,إالّ
( )Mowrerوبارسونز ( )Parsonsيروف أف وجود
األب يعد ضرورياً لنمو الدور الجنسي لؤلطفاؿ
اإلناث ,وتؤّكد ىذه الدراسات أف آثار غياب األب

تصو اًر أنثوياً لؤلب وسموكو بالمقارنة بالمجموعة الثانية
ذوي األب الموجود والتي أبدى أفرادىا انطباعات

عمى األطفاؿ اإلناث أقل في سمبيتيا مف مثيبلتيا لدى

) Stevenson & Black (1988إلى نتائج مشابية

ويذكر فرحات ( )1997أف (  (Carl smithترى أف

األطفاؿ ذوي األب الغائب ,عندما وجدوا أف مثل

سمبية عمى العديد مف جوانب شخصية الطفل حيث

رجولية

ومغامرة.

وتوصل
ّ

(ستيفنسوف

وببلؾ)

بخصوص عدـ توفر السموؾ الشجاع أو المغامر لدى

متردديف في سموكيـ أو
ىؤالء إما مذعنيف أو
ّ
عبلقاتيـ مع أقرانيـ.
لـ يكتف العمماء بكشف أثر غياب األب بعينو في

تطور رجولة الطفل بل درسوا أيضاً تمؾ الحاالت التي
ّ
يكوف األب فييا حاض اًر ولكنو غير مؤثر ,أي عندما

األطفاؿ الذكور( .المرجع السابق)

مبكرة مف عمر الطفل لو آثار
غياب األب في سف ّ

وجدت فروقاً دالة إحصائياً في األساليب المعرفية
والذكورة واالعتمادية والعدوانية بيف مجموعتيف مف
األطفاؿ الذكور غاب األب عف أطفاؿ المجموعة

األولى قبل بموغيـ الخامسة مف أعمارىـ بينما غاب
آباء أفراد المجموعة الثانية بعد الخامسة مف أعمارىـ
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 ,وكانت الفروؽ لصال مف غاب عنيـ آباؤىـ بعد

وىو األـ .وترى )(Moes

األولى أي الذيف غاب آباؤىـ قبل الخامسة مف

طفولتيا المبكرة أف شخصية تمؾ البنت قد تأثّرت
بالغياب المب ّكر مف جانب األب فكانت دائمة البحث

بموغيـ الخامسة مف العمر إذ كاف أطفاؿ المجموعة

أعمارىـ قد أظيروا درجة أكبر مف األساليب المعرفية

أما أطفاؿ
األنثوية ,ودرجة أقل في العدوانيةّ ,
المجموعة الثانية الذيف غاب آباؤىـ في سف متأخرة

) )1990مف خبلؿ

دراستيا لحالة إحدى البنات غاب عنيا أبوىا خبلؿ

عف الدعـ الذي تحصل عميو مف الذكور ,وأظيرت

أنماط سموؾ ذكرية في محاولة منيا كي تكوف مقبولة

نسبياً فقد أظيروا أنماط سموؾ ذكرية مبالغاً فييا .
وتتفق ( )Hetheringtonمعيا في ىذا الرأي حيث

يتوصل إلى
مف جانب الذكور .أما ) (Santrockفمـ ّ
وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف البنات غائبات األب

السنوات األربع األولى مف حياتيـ كانوا أقل عدوانية

المنمطة جنسياً .نقبلً عف (دمحم)1999 ,
ّ
أشار سيجميمر ) (1980) (Seegmillerالى أف

ترى أف األوالد الذيف انفصموا عف آبائيـ خبلؿ

وأكثر أنوثة مف أقرانيـ الذيف كانت أعمارىـ عند

انفصاليـ عف آبائيـ خمس سنوات أو أكثر وذلؾ في
دراستيا التي أجرتيا عمى عينة مف البنيف السود

والبيض في مرحمة ما قبل المراىقة تضـ مجموعتيف

تتألف إحداىما مف البنيف غائبي األب واألخرى مف

أقرانيـ حاضري األب ( .الزعبي)2002 ,

ويػرى بيمػر ) (1981) )Billerأف البنػيف الػذيف يبمغػوف

والبنات حاضرات األب فيما يتعّمق باألنماط السموكية

الدور الجنسي الذكرى يبدو أكثر وضوحاً مف الدور
الجنسي األنثوي لدى الطفمة التي يغيب عنيا أبوىا

توصل دراسات أخرى إلى
وذلؾ عمى الرغـ مف عدـ ّ
وجود أثر لغياب األب عمى الدور الجنسي لمبنات,
وفيما يتعّمق بأثر ىذا الغياب اعتماداً عمى سف الطفل
عند بدايتو يرى جمع مف الباحثيف أنو إذا حدث غياب

مف العمر خمػس سػنوات ويغيػب عػنيـ آبػاؤىـ كػانوا أقػل

األب قبل بموغ الطفل سف الخامسة فإنو يؤدى إلى

ت ػػوجييـ لم ػػدور الجنس ػػي ال ػػذكري وتفض ػػيبلتيـ المرتبط ػػة

بعد ىذه السف فإنو يؤدى إلى أنماط سموؾ ذكرية

مف أقرانيـ الذيف لـ يغب عنيـ آباؤىـ وذلؾ في كل مػف

بي ػ ػػذا ال ػ ػػدور ال ػ ػػذكري .وي ػ ػػرى ) )Santrockأف غي ػ ػػاب
األب لػدى عينػة مػف األطفػاؿ السػود الػذكور فػي سػف مػا

قب ػػل المدرس ػػة يػ ػرتبط ارتباطػ ػاً داالً باألنوث ػػة واالعتمادي ػػة

وقم ػػة العدواني ػػة وذل ػػؾ عن ػػد مق ػػارنتيـ بمجموع ػػة ض ػػابطة

ممف يعيشوف مع والدييـ( .فرحات)1999 ,

أورد ) (1985) )Bergnerمف خبلؿ دراستو لحالة

أنماط سموؾ أنثوية لدى األطفاؿ البنيف ,أما إذا حدث
وتتضمف في كمتا
مبالغ فييا تعد ذكورة تعويضية ,
ّ
الحالتيف أخطاء في نمو الدور الجنسي الذكرى.
أورد عبدالرازؽ ( )1992أف سيرز ) (Searsوجدت

في الدراسة التي أجرتيا عمى مجموعتيف مف األطفاؿ

البنيف تتراوح أعمارىـ بيف ( )5 – 3سنوات ,تتمثّل
أوالىما في أولئؾ األطفاؿ غائبي األب بسبب التحاقو

ثبلثة عشر طفبلً في السادسة مف عمرىـ غاب عنيـ
آباؤىـ خبلؿ السنوات الخمس األولى مف حياتيـ

الثانية فكانت تضـ األطفاؿ حاضري األب ,وقد

التي خمفيا غياب األب عمييـ اضطراب تكويف األنا

مف األلعاب المقننة التي تتألف مف مجموعة مف

بغض النظر عف سبب الغياب ,أف مف بيف اآلثار
األعمى ,والتأخر في نمو الدور الجنسي نظ اًر لعدـ
وجود نموذج ذكري يتوحد الطفل معو ,إضافة إلى
ضعف القدرة عمى االنفصاؿ عف الموضوع األولى

بالجيش أثناء الحرب العالمية الثانية ,أما المجموعة
أعطت الباحثة لؤلطفاؿ الفرصة كي يمعبوا بمجموعة

الدمى وقامت بتسجيل سموؾ كل طفل ,وبمقارنة
سموؾ األطفاؿ في المجموعتيف اتض

أف األطفاؿ

غائبي األب كانوا أقل عدوانية وأقل تميي اًز بيف األدوار
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الجنسية عند قياميـ بالمعب بالدمى.

ذكر السرسي ( )1990أف ()Loeb & Price

كف أكثر
( )1900وجدا أف البنات مف األسر المطّمقة ّ
يناتيف
يناتيف حاضرات األب ومف قر ّ
عدوانية مف قر ّ

يتأثر سمباً بغياب األب ,حيث تقل فرص توحد الطفل
الذكر مع نموذج لمدور الذكرى ,كما يصاحب ذلؾ
حدوث بعض االضطرابات في سموؾ الطفل ,بينما
يقل ىذا التأثر بالنسبة لمبنت عف مثيمو لدى الولد,

مفيوميف
غائبات األب بسبب الوفاة  ,كما كاف
ّ
اتيف أقل أنوثة مف البنات في المجموعتيف
لذو ّ
األخرييف ,ويتفق ) (Santrockمعيما في ىذه النتيجة

ومشاركتو في تربيتيا.

عف آبائيـ بسبب الطبلؽ كانوا أكثر عدوانية مف

 -1دراسة دمحم (:)1999

حيث توصل الى أف األطفاؿ البنيف الذيف انفصموا

أقرانيـ الذيف انفصموا عف آبائيـ بسبب الوفاة.

فاألب يؤثر تأثي اًر أساسياً في مساعدة ابنتو عمى النمو
الجنسي الطبيعي مف خبلؿ وجوده معيا باستمرار
الدراسات السابقة:

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى دور بعض المتغيرات

أورد دمحم ( )1999أف (ىيثرنجتوف وكوكس)

المرتبطة بنمو األدوار الجنسية لدى عينات مف أطفاؿ

انخفاض معدؿ تواجد األب بالمنزؿ ومف ثـ انخفاض

درجة اىتمامو باألطفاؿ ورعايتيـ يرتبط بانخفاض

تكونت عينة الدراسة مف ( )588طفبلً مف أطفاؿ
ّ
الروضة بمدينة القاىرة نصفيـ مف البنيف ()294

الجنسية ,كما وجد ))1983( )Mead & Rekers

إلى ست سنوات .استخدمت الدراسة أدوات :اختبار

) )1985( (Hetherington & Coxوجدا أف

معدؿ ممارسة األطفاؿ مف الجنسيف ألدوارىـ

الروضة مف الجنسيف في حالة وجود األب وغيابو.

والنصف اآلخر مف البنات تت اروح أعمارىـ بيف خمس

أف تفضيل الدور الجنسي األنثوي مف جانب البنات

الذكاء غير المفظي (الصورة أ) ,استمارة المستوى

رعايتيف وتنشئتيف مع الوالد مف نفس الجنس أي األـ

(الذكورة – األنوثة  -الخنوثة السيكولوجية) ,مقياس

يرتبط بمدى تواجد األب بالمنزؿ وانغماسو بفاعمية في

 ,إال أف ) (Reis & Goldلـ يتوصبل مع ذلؾ الى

وجود فروؽ دالة إحصائياً في التفضيبلت المرتبطة
باألدوار الجنسية الذكرية بيف البنيف الذيف أروا أف
آباءىـ أكثر تواجداً بالمنزؿ وأكثر اىتماماً بيـ وبيف
أقرانيـ الذيف كاف آباؤىـ أقل تواجداً وأقل اىتماماً.

االقتصادي االجتماعي ,مقياس الدور الجنسي
الرعاية األبوية واستمارة بيانات أولية خاصة بالطفل .

وقد توصمت لمنتائج بأنو توجد فروؽ دالة إحصائياً
في األدوار الجنسية بيف األطفاؿ حاضري األب
وأقرانيـ غائبي األب سواء وجد نموذج بديل لو أـ ال

– كل عمى حدة – وذلؾ لصال

األطفاؿ حاضري

األثر في عممية التنميط الجنسي ألبنائيما ,ويعد دور

األب في الحالتيف  .كما توجد فروؽ دالة إحصائياً
بيف األطفاؿ حاضري األب بحسب مستوى الرعاية

األب وتأثيره عمى أطفالو في ىذه المرحمة مرىوف

مرتفعاً مف الرعاية.
 -2دراسة بخيت (:)1999

أشارت نصار ( )1993الى أف الوالديف ليما أكبر

األـ دو اًر ميماً وحيوياً لما ليا مف صمة وثيقة بأطفاليا
في ىذه السف تفوؽ صمة األب بيـ ,حيث إف دور

األبوية الممنوحة ليـ لصال مف يولييـ آباؤىـ مستوى

بتقويـ األـ لو ,كما أف األساليب التي يتـ مف خبلليا

استيدفت الدراسة معرفة مدى الفروؽ بيف األطفاؿ

مف أثر حيوي في عممية التنميط الجنسي.

الدراسي وفى متغير الذكورة  /األنوثة وبحسب متغير

تعّمـ الطفل دور الجنس تخضع لثقافة المجتمع لما ليا

مما سبق يرى الباحث أف نمو الدور الجنسي لؤلطفاؿ

غائبي األب وأقرانيـ حاضري األب في التوافق

الريف – الحضر في عيف شمس بمحافظة القاىرة .
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أجريت الدراسة عمى عينة قواميا ( )200طفل ذك اًر
مف أطفاؿ الصف الخامس االبتدائي تـ اختيارىـ مف

الريف والحضر ,وقد استخدمت األدوات :مقياس

التوافق الدراسي ومقياس الدور الجنسي ,وقد توصمت
الى النتائج أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

األطفاؿ حاضري األب وأقرانيـ غائبي األب في

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

مػػف خػػبلؿ النظ ػرة العامػػة عمػػى الد ارسػػات السػػابقة يتض ػ

تنػػوع الموضػػوعات التػػي تناولػػت نمػػو الػػدور الجنسػػي مػػف
خػ ػػبلؿ ارتباطػ ػػو بعػ ػػدد مػ ػػف المتغي ػ ػرات المختمفػ ػػة .اتفقػ ػػت
الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فػي تناوليػا لمتغيػرات

مثػػل غيػػاب األب ودور الجػػنس واسػػتخداميا ألدوات مثػػل

التوافق الدراسي وفى متغير الذكورة  /األنوثة لصال
األطفاؿ حاضري األب وعدـ وجود فروؽ بيف

فضػ ػبلً ع ػػف عين ػػة الد ارس ػػة والت ػػي تناول ػػت مجموع ػػة م ػػف

إحصائية بيف األطفاؿ حاضري األب وأقرانيـ غائبي

الباحػػث مػػف الد ارسػػات السػػابقة فػػي تحديػػد مشػػكمة الد ارسػػة

المجموعتيف في الريف ,كما توجد فروؽ ذات داللة

األب في الحضر في متغير التوافق وفى متغير
األطفاؿ حاضري األب .

الذكورة  /األنوثة لصال
وعدـ وجود فروؽ بيف المجموعتيف في الريف.

 -3دراسة فرحات (:)1997

استيدفت الدراسة الكشف عف أثر غياب األب في

تكونت عينة الدراسة مف
الدور الجنسي لؤلبناءّ ،
( )331تمميذاً مف تبلميذ الصف الرابع والخامس
االبتدائي والصف األوؿ والثاني إعدادي في جميورية
مصر العربية وقد استخدمت األدوات :مقياس الدور
الجنسي ،استمارة بيانات خاصة ومقياس المستوى

االجتماعي االقتصادي .وقد توصمت الى النتائج أنو
توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف األبناء غائبي األب

وأقرانيـ حاضري األب في الدور الجنسي .

 -4دراسة ترنبل ):) Turnbull , W , 1982

اسػػتيدفت الد ارس ػػة الكش ػػف عػػف الت ػػأثيرات بعي ػػدة الم ػػدى
لغي ػػاب األب ف ػػي مرحم ػػة الطفول ػػة وأث ػػر ذل ػػؾ ف ػػي ال ػػدور

الجنسػػي والتوافػػق الشخصػػي ليػؤالء األطفػػاؿ الػػذكور فػػي

كاليفورنيػ ػ ػػا بالواليػ ػ ػػات المتحػ ػ ػػدة األمريكيػ ػ ػػة .اسػ ػ ػػتخدمت
الدراسة األدوات :مقياس الدور الجنسػي ومقيػاس التوافػق

الشخصػػي .أجريػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة قواميػػا ()173

طالبػػا فػػي المرحمػػة الجامعيػػة وقػػد توصػػمت إلػػى النتػػائج
بوج ػ ػػود ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية ب ػ ػػيف مجم ػ ػػوعتي
األطفػاؿ حاضػػري األب وغػائبي األب فيمػػا يتعمػق بتمثّػػل
الدور الجنسي لصال األوالد حاضري األب.

مقيػػاس الػػدور الجنسػػي واسػػتمارة البيانػػات الخاصػػة بالطفػػل
األطفاؿ في مرحمة الطفولة المبكػرة والروضػة .وقػد اسػتفاد

وصػ ػػياغتيا والوقػ ػػوؼ عمػ ػػى مػ ػػا تػ ػػـ بحثػ ػػو ومػ ػػا لػ ػػـ يػ ػػتـ,
باإلضافة إلى صػياغة الفػروض واألىػداؼ بطريقػة عمميػة

صحيحة وكتابة اإلطار النظري وذلؾ بػالرجوع إلػى العديػد

مػ ػػف الم ارجػ ػػع والمصػ ػػادر والتقػ ػػارير التػ ػػي اشػ ػػتممت عمييػ ػػا
الدراسات السابقة.

منهجية الدراسة واجراءاتها الميدانية:
منهج الدراسة:

اسػػتخدـ الباحػػث فػػي ىػػذه الد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي ألنػػو
يساعد عمى إلقاء الضوء عمػى المشػكمة التػي يػراد بحثيػا

عػػف طريػػق الوص ػف والفيػػـ الػػدقيق لظروفيػػا الحاض ػرة,
خاصػ ػػة وأف البحػ ػػث الوصػ ػػفي فػ ػػي المجػ ػػاالت التربويػ ػػة

ػزود الباح ػػث بمعموم ػػات حقيقي ػػة ع ػػف الوض ػػع
والنفس ػػية ي ػ ّ
الراىف لموضوع مشكمة البحث( .أبو عبلـ.)2011 ,
مجتمع وعينة الدراسة:

يتكػ ػ ّػوف مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة مػ ػػف جميػ ػػع األطفػ ػػاؿ الممتحقػ ػػيف

برياض األطفاؿ بوالية الخرطوـ – محافظة أـ درمػاف مػف

سػ ػػف ( )6 – 4سػ ػػنوات والػ ػػذيف يبمػ ػػغ عػ ػػددىـ ()18375

طفػػ ػ ػبلً بحسػ ػ ػػب إحصػ ػ ػػائية و ازرة التربيػ ػ ػػة والتعمػ ػ ػػيـ لمع ػ ػ ػػاـ

2019-2018ـ وتتك ػ ػ ّػوف عينػػ ػػة الد ارس ػ ػػة مػ ػ ػف ()350

طفػ ػبلً م ػػف أطف ػػاؿ الروض ػػة بوالي ػػة الخرط ػػوـ محافظ ػػة أـ
درمػػاف مػػف الػػذكور واإلنػػاث تتػراوح أعمػػارىـ بػػيف أربػػع إلػػى

ست سنوات تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقيػة العشػوائية حيػث

قػػاـ الباحػػث بتصػػنيف المجتمػػع إل ػى طبقػػات (أقسػػاـ) وفق ػاً
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لخصائصػػو ,أوالً وفقػ ػاً لمج ػػنس (بنػػيف وبن ػػات) وثانيػ ػاً وفقػ ػاً
لممسػػتوى (أوؿ أو ثػػاني) وىكػػذا بالنسػػبة لمروضػػة  ,حيػػث

تمكف الباحث بعد ذلؾ مػف الحصػوؿ عمػى عينػة عشػوائية
ّ
وتحصػل فػي النيايػة
بسيطة مف أصغر خمية (المسػتوى )
ّ

أ -مجموعة األطفاؿ حاضري األب مف الجنسيف

وعددىـ ( )130طفبلً.
ب -مجموعة األطفاؿ غائبي األب ببل نموذج بديل
وعددىـ ( )110أطفاؿ.

عم ػػى عين ػػة طبقي ػػة عشػ ػوائية ممثم ػػة لخص ػػائص المجتم ػػع

ج -مجموعة األطفاؿ غائبي األب مع وجود نموذج

عمػػى أسػػاس وج ػود األب أو غيابػػو كمتغيػػر تصػػنيفي إلػػى

توض توزيع أفراد العينة:
والجداوؿ اآلتية ّ

(أبو عبلـ )2011 ,ومف ثػـ قػاـ الباحػث بتصػنيف العينػة
ثبلثة مجموعات:

بديل وعددىـ ( )110أطفاؿ.

يوضح خصائص المجتمع في عدد من رياض األطفال بمحمية
جدول رقم (ّ )1
أم درمان والية الخرطوم لمعام الدراسي 2019 – 2018م

الروضة
روضة كمية التربية
روضة أحمد بشير العبادي
روضة اليدى
رياض التقوى واإليماف
روضة األمل
روضة المبلزميف
روضة نور اإليماف
رياض القبس الخاصة
روضة حنيف
رياض منتسوري الخاصة
اإلجمالي

البنين
المستوى
العدد
األوؿ

30

الثاني

35

الثاني

68

الثاني

26

الثاني

36

الثاني

46

الثاني

22

الثاني

29

الثاني

25

الثاني

27

الثاني

35

األوؿ
األوؿ
األوؿ
األوؿ
األوؿ
األوؿ
األوؿ
األوؿ
األوؿ

45
34
44
37
27
35
35
29
38
703
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المستوى
األوؿ

البنات

العدد
36

الثاني

34

الثاني

65

الثاني

33

الثاني

39

الثاني

36

الثاني

25

الثاني

31

الثاني

32

الثاني

30

الثاني

33

األوؿ
األوؿ
األوؿ
األوؿ

األوؿ
األوؿ
األوؿ
األوؿ
األوؿ

65
36
34
34
29
30
34
25
35
716
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يوضح توزيع أفراد العينة من حيث المستوى الصفي والجنس
جدول رقم (ّ )2
المجموعة

المستوى الصفي

ذكور

إناث

األطفاؿ حاضرو األب

األوؿ

33

34

الثاني (تمييدي)

30

33

غائبو األب ببل نموذج

األوؿ

28

28

بديل

الثاني (تمييدي)

26

28

غائبو األب مع وجود

األوؿ

28

27

نموذج بديل

الثاني (تمييدي)

30

25

175

175

المجموع

يوضح توزيع أفراد العينة من حيث العمر
جدول رقم (ّ )3
المجموعة

العمر

التكرار

النسبة المئوية

األطفاؿ حاضرو األب

 4سنوات

38

% 29,23

 5سنوات

48

% 36,92

 6سنوات

44

% 33,85

130

% 100,00

 4سنوات

34

% 30,91

 5سنوات

42

% 38.18

 6سنوات

34

% 30,91

110

% 100,00

غائبو األب مع وجود

 4سنوات

27

% 24,55

نموذج بديل

 5سنوات

47

% 42,73

 6سنوات

36

% 32,72

110

% 100,00

المجموع
غائبو األب ببل نموذج
بديل

المجموع

المجموع
أدوات الدراسة:

قاـ الباحث بتطبيق أداتيف لجمع البيانات والمعمومات

ليذه الدراسة وىى عمى النحو اآلتي:

 -1مقياس األدوار الجنسية مف وجية نظر المعممة.
مف إعداد عادؿ عبد هللا دمحم ( )1997بعد مراجعتو
لمتراث السيكولوجي حوؿ موضوع التنميط الجنسي

والرجوع إلى بعض المقاييس المعدة ليذا الغرض
ومراجعة التعميقات التي كتبت حوليا ,وقد صيغت
المكونات التي يرى
عبارات المقياس تحت عدد مف
ّ
أنيا تمثل جوانب اختبلؼ بيف الجنسيف في السموؾ ,

وقد أظير التحميل العاممي بعد ذلؾ أف ىذه العبارات

تتشبع عمى ستة عوامل ىي:
ّ
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أ -األلعاب :وىى األلعاب التي يقوـ بيا الطفل مف

الطفل سيكولوجياً بجنسو البيولوجي وىو ما يعنى
ويتكوف المقياس
تنميطو جنسياً أي نمو دوره الجنسي.
ّ

ج -الفروق الشكمية بين الجنسين :وتعنى الفروؽ

منيا أربعة اختيارات ىي (نعـ – أحياناً – ناد اًر – ال)

د -االهتمامات والميول :وىى كل ما ييتـ بو الطفل

عبارة بيف صفر (ال) إلى ثبلث درجات (نعـ).

أجل المتعة والمرح.

ب -طريقة المعب :وتعنى الطريقة التي يمعب بيا الطفل.
الظاىرية في الشكل بيف الذكور واإلناث.

ويميل إليو.

ىػ -السموك  :ويعنى كل األنشطة والمعامبلت التي
يقوـ بيا الطفل مع مف حولو.

و -طريقة أداء األشياء :ويقصد بيا الطريقة التي
يؤدى ويعالج بيا الطفل األشياء
ّ

وقد روعي في أثناء صياغة عبارات ىذا المقياس

في صورتو النيائية مف ( )33عبارة توجد أماـ كل

وتتراوح الدرجة التي يحصل عمييا الطفل في كل

 -2استمارة البيانات الخاصة بالطفل .مف إعداد الباحث

وباستخداـ تحميل التبايف األحادي والثنائي واالختبار
البعدي (دنكاف) توصل الباحث الى النتائج اآلتية:

عرض وتفسير النتائج:

اإلجابة عن السؤال األول:

ينص السؤاؿ األوؿ عمى أنو( :هل توجد فروق دالة

إمكانية تطبيقيا عمى األطفاؿ مف الجنسيف بحيث

إحصائياً في درجة نمو األدوار الجنسية بين األطفال
(حاضري األب) واألطفال (غائبي األب بال نموذج

بحسب جنسو البيولوجي والعكس صحي  ,في حيف

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدـ الباحث تحميل

البنيف والبنات بشكل يكاد يكوف منفصبلً( .عادؿ عبد

ذلؾ

تعنى الدرجة المرتفعة التي يتـ الحصوؿ عمييا في
االختبار درجة مرتفعة مف التنميط الجنسي لمطفل

بديل) واألطفال (غائبي األب مع وجود نموذج بديل).

تتناوؿ المقاييس األخرى التنميط الجنسي لكل مف

التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ في درجة األدوار

هللا دمحم )1997 ,ويعكس ىذا المقياس مدى ارتباط

الجنسية ألطفاؿ الروضة .ويمكف توضي
بالجدوؿ اآلتي:

يوضح تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق في درجة نمو األدوار الجنسية
جدول رقم ()4
ّ
بين األطفال (حاضري األب) واألطفال (غائبي األب بال نموذج بديل) واألطفال
(غائبي األب مع وجود نموذج بديل)  (.ن = )350

البيان

مصدر التباين

درجة

حالة

األب

مجموع

متوسط

الحرية

المربعات

المربعات

بيف المجموعات

2

210.970

105.458

داخل

347

708.459

2.042

349

919.429

*********

المجموعات
الكمي

النسبة
الفائية

51,666

مستوى
الداللة
0,01

االستنتاج
توجد فروؽ

*************
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مف الجدوؿ في أعبله يبلحظ الباحث أف نتائج تحميل

في درجة األدوار الجنسية بيف المجموعات الثبلث

الجنسية بيف أطفاؿ الروضة قد دّلت عمى وجود فروؽ

يوض تمؾ الفروؽ:
(دنكاف) والجدوؿ اآلتي ّ

ولمعرفة ىذه الفروؽ قاـ الباحث بإجراء اختبار بعدي

التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ في درجة األدوار

يوضح االختبار البعدي (دنكان) لمعرفة الفروق في
جدول رقم (ّ )5
درجة نمو األدوار الجنسية لألطفال
حالة األب

ن

غائب ببل نموذج بديل

110

حاضر

130

غائب مع نموذج بديل

1

المتوسطات

17.98

110

2

19.47
19.77

مف الجدوؿ في أعبله وبالنظر إلى متوسطات

اإلجابة عن السؤال الثاني:

بديل (س =  )17,98مقارنة بمجموعتي األطفاؿ

إحصائياً في درجة نمو األدوار الجنسية بين الذكور
واإلناث لكل من األطفال (حاضري األب) واألطفال

المجموعات الثبلث ,يتض أف ىناؾ فروقاً بيف
متوسط مجموعة األطفاؿ غائبي األب ببل نموذج
حاضري األب (س =  )19,77واألطفاؿ غائبي األب
مع وجود نموذج بديل (س =  . )19,47بينما ال

توجد فروؽ في متوسط درجات مجموعتي األطفاؿ

حاضري األب وغائبي األب مع نموذج بديل ,مما

يتعزز بوجود األب
يشير إلى أف نمو األدوار الجنسية ّ
أو وجود نموذج بديل لو.

ينص السؤاؿ الثاني عمى أنو( :هل توجد فروق دالة

(غائبي األب بال نموذج بديل) واألطفال (غائبي األب
مع وجود نموذج بديل) ؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ استخدـ الباحث تحميل
التبايف الثنائي لمعرفة الفروؽ في درجة األدوار

الجنسية بيف الذكور واإلناث لكل مف مجموعات

يوض
العينة الثبلث .والجدوؿ اآلتي ّ

ذلؾ اإلجراء:

يوضح تحميل التباين الثنائي لمعرفة داللة الفروق في درجة نمو األدوار الجنسية بين الذكور
جدول رقم (ّ )6
واإلناث لكل من األطفال (حاضري األب) واألطفال (غائبي األب بال نموذج بديل)
واألطفال (غائبي األب مع وجود نموذج بديل)( .ن = )350

المصدر

مجموع

النوع

0.009

حالة األب

0.049

يوجد تفاعل

212.739

2

106.370

52.426

النوع × حالة
الخطأ

697.957

المجموع

0.005

0.946

ال توجد فروؽ

المربعات

الحرية

المربعات

الفائية

11.510

األب

درجة

متوسط

الدرجة

مستوى

االستنتاج

128794

1
2

344
350

0.009

5.2550
2.029

*****
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مف الجدوؿ في أعبله  ,يتض أف قيمة الدرجة الفائية

( )0,05مما يشير إلى وجود تفاعل بيف نوع الطفل

لتفاعل نوع الطفل (ذكر ,أنثى) وحالة الوالد ( حاض اًر

وحالة األب وفقاً لدرجات نمو األدوار الجنسية .

– غائباً ببل نموذج بديل – غائباً مع وجود نموذج
بديل) ىي ( )2,590دالة إحصائياً عند مستوى

يوض ذلؾ:
ولتحديد طبيعة ىذا التفاعل الشكل اآلتي ّ

Estimated Marginal Means of DEGREE
20.5

20.0

19.5

19.0

18.5

GENDER
18.0

male

17.5

female
w ith model

hader

bidon

CASE

يوضح تفاعل نوع الطفل وحالة األب في درجة نمو
شكل رقم (ّ )1
األدوار الجنسية لكل من مجموعات العينة الثالث

مف الشكل في أعبله الخاص بتفاعل نوع الطفل وحالة

أف درجة األدوار الجنسية لدى األطفاؿ الذكور ترتفع

األدوار الجنسية عند ما يكوف األب حاض اًر ىي (س
=  )20أعمى مف متوسط اإلناث (س =  .)19,6وفى

تتقارب لدييـ (الذكور واإلناث) في حالة غياب األب

األب ,يظير أف متوسط درجات األطفاؿ الذكور في

حاضر ,وكذلؾ ترتفع لدى اإلناث
عندما يكوف األب
اً
عندما يكوف األب غائباً مع وجود نموذج بديل  ,بينما

حالة غياب األب مع عدـ وجود نموذج بديل يظير

مع عدـ وجود نموذج بديل لو.

الجنسية ىي (س =  )18,1و (س =  )18عمى

مناقشة نتيجة السؤال األول:

أف متوسط درجات الذكور واإلناث في األدوار

مناقشة النتائج:

التوالي بحيث ال فروؽ بينيما .بينما في حالة غياب

مػػف الجػػدوليف رقػػـ ( )4و ( )5يتض ػ أنػػو توجػػد فػػروؽ

اإلناث في األدوار الجنسية (س =  )19,8أعمى مف

مجموعػات العينػػة الػػثبلث ,وتتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج

األب مع وجود نموذج بديل يظير أف متوسط درجات

متوسط درجات الذكور (س =  )19,3مما يشير إلى

دالػ ػػة إحصػ ػػائياً فػ ػػي درجػ ػػة نمػ ػػو األدوار الجنسػ ػػية بػ ػػيف
د ارسػ ػ ػ ػ ػػة دمحم ( )1999وبخيػ ػ ػ ػ ػػت ( )1999وTurnbull
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( )1982والت ػ ػػي دّل ػ ػػت عم ػ ػػى وج ػ ػػود ف ػ ػػروؽ ف ػ ػػي درج ػ ػػة
األدوار الجنسػػية بػػيف األطفػػاؿ حاضػػري األب واألطفػػاؿ

األكبػػر سػػناً مثػػاالً يحتػػذي بػػو فيقمػػده بدقػػة  ,كمػػا تتخػػذه

غائبي األب ببل نموذج بػديل واألطفػاؿ غػائبي األب مػع

البنت أيضاً معيا اًر لمحكـ عمى مدى أنوثة سموكيا.
مناقشة نتيجة السؤال الثاني:

بشػػػكل أكثػ ػػر فاعمي ػػة كمػ ػػا أف لػ ػػو أثػ ػ اًر داالً عمػ ػػى نشػ ػػأة

دالة إحصائياً في درجة نمو األدوار الجنسية بيف
الذكور واإلناث لكل مف مجموعات العينة الثبلث ,فقد

ويفس ػػر الباح ػػث ى ػػذه النتيج ػػة ب ػػأف
وج ػػود نم ػػوذج ب ػػديلّ ,
األب ىػػو الوالػػد الػػذي تتعمػػق بػػو عمميػػة التنمػػيط الجنسػػي

مف الجدوؿ رقـ ( )6والشكل ( )1يتض وجود فروؽ

اليوية النفس جنسية لؤلطفاؿ حيث يػرتبط دوره بالصػحة

أشارت النتيجة إلى أف األطفاؿ الذكور (حاضري

العديػػد م ػػف ن ػواحي القص ػػور ف ػػي نمػػو ال ػػدور الجنس ػػي ,

اإلناث (حاضرات األب)  ,بينما تكوف اإلناث في

الػػنفس جنسػػية لؤلطفػػاؿ ,ومػػف ثػػـ فػػإف غيابػػو يػػؤدى إلػػى

يتوحد معو الولػد ويػتعّمـ
فاألب ىو النموذج الذكري الذي ّ
مػف خبللػو حػػدود الػدور الػػذكري ممػا يسػػاعد عمػى تػػدعيـ
ذكورتػػو فيكتسػػب أسػػموباً ذكري ػاً نتيجػػة تبنيػػو لسػػموؾ األب

وخصائصو الشخصية التػي غالبػاً مػا تكػوف متناسػبة مػع

ما تتوّقعو الثقافة مف جنس الطفل ذاتو.

ويتضػ ػ أيضػ ػاً م ػػف الج ػػدوليف ( )4و ( )5وج ػػود ف ػػروؽ
دالة إحصائياً بيف مجمػوعتي األطفػاؿ (غػائبي األب بػبل

األب) ىـ أعمى درجة في نمو األدوار الجنسية مف

حالة (غياب األب مع وجود نموذج بديل) أعمى مف

حيث درجة نمو األدوار الجنسية ,وتتقارب األدوار
الجنسية لدييـ في حالة (غياب األب مع عدـ وجود

ويفسر الباحث ىذه النتيجة بأف معظـ
نموذج بديل)ّ ,
اآلباء السودانييف يمارسوف ضغوطاً عمى األبناء
الذكور فيما يخص االلتزاـ بقواعد الدور الجنسي

المناسب وال يتياونوف في ذلؾ وىذا بعكس ما يحدث

نموذج بديل) و( األطفاؿ غائبي األب مػع وجػود نمػوذج

مع البنت ,فعمى سبيل المثاؿ نجد أف اآلباء يشجعوف

بديل لؤلب الغائب ,وتتفق ىذه النتيجة مع ما وجده بيمػر

ويكرر ىذا
يحصل عمى المدح واإلثابة عميو أف يمتزـ ّ
السموؾ في المواقف األخرى في الحي والمدرسة ,في

بػػديل) وذلػػؾ لصػػال األطفػػاؿ الػػذيف يوجػػد لػػدييـ نمػػوذج
 (1981) Billerفػ ػػي د ارسػ ػػتو مػ ػػف وجػ ػػود فػ ػػروؽ دالػ ػػة
إحص ػػائياً ب ػػيف البن ػػيف غ ػػائبي األب بحس ػػب وج ػػود إخ ػػوة

ذكور أكبر منيـ سناً لصال مف ليـ إخوة أكبػر وىػو مػا
يدؿ عمػى أف وجػود اإلخػوة الػذكور األكبػر سػناً يقمػل مػف

الولد عمى أف يضرب زميمو إذا اعتدى عميو ولكي

وتردد في جميع
حيف يوجو لو العقاب إذا تخاذؿ
ّ
المواقف عمى ذلؾ التراجع .بينما ال يتفق الكثير مف
اآلباء عمى الموافقة لمطفمة عمى أف تضرب زميمتيا إذا

األثػػر الس ػمبي لغيػػاب األب عمػػى النمػػو الػػذكري لؤلطفػػاؿ

اعتدت عمييا  ,فالطفمة إذا بكت عند تعرضيا لمضرب

وجػػود األب ويػػرى الباحػػث أف وجػػود نمػػاذج ذكريػػة ف ػػي

مناسبة لمجنس األضعف عمى عكس الطفل الذكر في

ولكػػف وجػػودىـ مػػع ذلػػؾ ال يصػػل فػػي أىميتػػو إلػػى أىميػػة
حالة غياب األب كاإلخوة األكبر سناً عمى سػبيل المثػاؿ

م ػػف العوام ػػل الت ػػي يمك ػػف أف تقم ػػل م ػػف اآلث ػػار الس ػػمبية
لغياب األب ألف الطفػل الػذي يغيػب عنػو أبػوه يكػوف فػي

مف قبل رفيقاتيا تكوف استجابتيا مقبولة بوصفيا
استجاباتو إذا تعرض لنفس الموقف ألف الذكور ال

يميموف إلى البكاء .أيضاً أشارت نتيجة الفرض إلى أف
اإلناث (غائبات األب مع وجود نموذج بديل) ىف

حاج ػ ػػة إل ػ ػػى نم ػ ػػوذج ذك ػ ػػري يس ػ ػػاعده عم ػ ػػى تنمي ػ ػػة دوره

ويفسر الباحث
أعمى في األدوار الجنسية مف الذكورّ ,
ىذه النتيجة بأنو وفى حالة وجود نموذج بديل لؤلب

عبلقات معيػـ  ,فيتخػذ الطفػل فػي ىػذه الحالػة مػف أخيػو

ومف ثـ يصب جاـ اىتمامو عمى البنت نظ اًر إلى

الجنسػ ػػي وتبنيػ ػػو لػ ػػو وذلػ ػػؾ مػ ػػف خػ ػػبلؿ مػ ػػا يتيحػ ػػو ىػ ػػذا
النموذج مف فرصة لمتعامل مع الراشديف الذكور وتكػويف

فإف ىذا النموذج يستشعر عظـ المسئولية الموكمة إليو
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ضعفيا وقمة حيمتيا ,فييتـ ىو واألـ بتدعيـ األنوثة
لدييا عف طريق حمايتيا وتدليميا وذلؾ بعكس الولد,

 -1توجد فروؽ دالة إحصائياً في درجة نمو األدوار
الجنسية بيف متوسط مجموعة األطفاؿ غائبي األب

إذ توصمت دراسات عديدة إلى أف زوج األـ مثبلً قد
يسيـ في حدوث السموؾ الجان مف جانب الطفل

األطفاؿ حاضري األب (س =  )19,77واألطفاؿ

بعض األحياف إلى رعاية أمو مثمو في ذلؾ مثل

بينما ال توجد فروؽ في متوسط درجات مجموعتي

الذكر ,وأف األخ األكبر قد يحتاج ىو اآلخر في

الطفل الصغير وىذا يؤّكد أنو حتى واف كاف وجود
النماذج البديمة ذا أىمية بالنسبة لمطفل الذي يغيب
أبوه فإنو مع ذلؾ ال يرتقى إلى أىمية وجود األب .كما

وأف األـ في حالة غياب األب تعد النموذج األمثل

تتوحد معيا وتتمثل صفاتيا بعكس الولد
لمبنت كي
ّ
الذي يفتقد إلى النموذج الذكري الذي يمكنو التوحد

معو .أيضاً أشارت نتيجة الدراسة إلى التقارب بيف
الذكور واإلناث في نمو األدوار الجنسية في حالة
غياب األب مع عدـ وجود نموذج بديل لو واتفقت ىذه

النتيجة مع ما ذكره دمحم ( )1999إلى أنو و في حالة
وفاة األب يتعرض الطفل لنوع مف االعتمادية الزائدة
عمى األـ نتيجة لما تحيطو بو مف حماية زائدة مما قد

يعمل عمى ظيور أنماط سموؾ اعتمادي لديو ,كما

يحاط الطفل أيضاً بتمؾ الحماية الزائدة مف جانب األـ
بسبب سفر أبيو بعيداً عف األسرة أو انفصالو عف األـ

ببل نموذج بديل (س =  )17,98مقارنة بمجموعتي
غائبي األب مع وجود نموذج بديل (س = . )19,47

األطفاؿ حاضري األب (س =  )19,77واألطفاؿ
غائبي األب مع وجود نموذج بديل (س = , )19,47

يتعزز بوجود األب
مما يعنى أف نمو األدوار الجنسية ّ
أو وجود نموذج بديل لو.

 -2توجد فروؽ دالة إحصائياً في درجة نمو األدوار
الجنسية بيف الذكور واإلناث لكل مف مجموعات

العينة الثبلث  ,فعندما يكوف األب حاض اًر يكوف
متوسط الذكور (س =  )20أعمى مف متوسط اإلناث
(س =  )19,6وفى حالة غياب األب مع عدـ وجود
نموذج بديل فإف متوسط درجات الذكور واإلناث في
األدوار الجنسية ىي ( س =  )18,1و (س = )18

عمى التوالي بحيث ال فروؽ بينيما .بينما في حالة
غياب األب مع وجود نموذج بديل يظير أف متوسط

درجات اإلناث في األدوار الجنسية (س = )19,8

أعمى مف متوسط درجات الذكور (س =  ,)19,3مما

بسبب الطبلؽ مما يجعل الطفل يستمر في تركيز حبو

يعنى أف نمو األدوار الجنسية لدى األطفاؿ الذكور

حرمانيا مف المحؾ الذي يمكنيا أف تحكـ بو عمى

بديل ,بينما يتقارب لدييـ (الذكور واإلناث) في حالة

واىتمامو نحو األـ فيشب مدلبلً ناظ اًر إلى األمور مف
وجية نظر األنثى  .أما البنت فإنيا تعانى أيضاً مف
ويفسر الباحث تمؾ النتيجة بأف
مدى أنوثة سموكياّ .
األطفاؿ ذكو اًر واناثاً وفى حالة غياب األب مف دوف
أف يكوف ىنالؾ نموذج بديل لو يفتقدوف إلى النماذج

يرتفع عندما يكوف األب حاض اًر  ,وكذلؾ يرتفع لدى
اإلناث عندما يكوف األب غائباً مع وجود نموذج
غياب األب مع عدـ وجود نموذج بديل لو.

توصيات الدراسة:

 -1توجيو وارشاد اآلباء والمربييف إلى خطورة غياب

ينموف عف
البديمة المناسبة التي يتوحدوف معيا و ّ
طريقيا دورىـ الجنسي المناسب.

األب والذي قد يؤثر سمباً في األبناء ويصيبيـ
بااللتباس في تحديد أدوارىـ الجنسية.

توصل الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى النتائج
ّ
اآلتية:

شخص راشد ذكر يحل محل األب في حاؿ غيابو

مم ّخص النتائج:

 -2توجيو وارشاد اآلباء والمربييف إلى ضرورة وجود

لمحد مف المشاكل التي قد يتعرض ليا الطفل فيما
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يتعمق باكتساب اليوية الجنسية.

الد ارسات والبحوث المستقبمية المقترحة:

 -3عمى القائميف بأمر التعميـ قبل المدرسة ضرورة

 -1دراسات مشابية ليذه الدراسة في محميات

المب ّكر لحاالت الدور الجنسي غير المناسب والعمل
مع األسر عمى عبلجيا.

 -2دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة بنمو األدوار
الجنسية ألطفاؿ الروضة في حاؿ غياب األـ.

والعناية والبقاء معيـ أطوؿ فترة ممكنة خبلؿ اليوـ

اضطرابات اليوية الجنسية لدى األبناء.

توجيو المعممات برياض األطفاؿ لمعمل عمى الكشف

 -4إرشاد اآلباء إلى ضرورة من

األطفاؿ الرعاية

وذلؾ لتثبيت الدور الجنسي المبلئـ لدى األطفاؿ.

الخرطوـ الكبرى.

 -3مدى فاعمية برنامج إرشادي أسرى لمحد مف
 -4فاعمية برنامج لتنمية األدوار الجنسية لدى أطفاؿ
الروضة غائبي األب.
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The effects of father absence on the development of sex roles in
kindergarteners ( 4 - 6 years) ) . Study In Khartoum
state, Omdurman Locality
Abdel Rahman Gibril Imam Abass
Abstract
This study aims to determine the effects of father absence on the development of sex roles in
kindergarteners (4 – 6 years) in Omdurman Locality . The researcher used descriptive analytical
methodology .The sample comprised of (350) children (both girls and boys) , who were chosen using
stratified sampling from kindergartens in Omdurman Locality .The sample was then assigned to three
groups; children with present father (130) , children with absent father with no alternative model (110)
and children with absent father with an alternative model (110). To collect data the researcher used the
Sex roles questionnaire (from the teachers perspective), and a questionnaire for personal and demographic
data. The data was processed using Analysis of variance, Post-test Duncan .The results showed that there
is a statistically significant correlation in sex role development between the group with absent father with
no alternative role model (m=17.98), and the group with present father(m=19.77) , as well as the group
with absent father with an alternative role model(m=19.47). This suggests that the development of sex
role is reinforced with the father presence or an alternative father role model. Data analysis also showed
that sex role in boys (m=20) develops more than girls (m=19.6) in the group with present father. It also
develops more in girls (m=19.8) than boys (m=19.3) with absent father with an alternative role model,
while both girls (m=18.1) and boys (m=18) show almost the same score for sex role development in the
case of father absence with no alternative role model. This suggests that the boys sex roles develops when
the father is present, and it develops in girls when the father is absent and with the presence of an
alternative model .The sex role converges between ( boys and girls ) in case of father absence and lack
alternative model . The study came out with different recommendations and conclusions, mainly
reinforcing the importance of raising the awareness of parents to the dangers of the father s absence,
which may negatively affect the children by causing confusion about determining their sex roles as well
as pointing out to them to the need for the presence of an adult male to replace the father role in his
absence in order to reduce the problems that children may encounter during their acquisition of sexual
identity.
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