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Abstract: 

 This research is considered as a contribution to the goal of identifying the employment 

of the family pattern in which the school student lives in the fourth intermediate year 

(adolescence) and who has the highest average and lowest overall rate, and to reach that was 

used how this student realizes the family pattern in which he lives, for this purpose the 

curriculum was relied on Clinical descriptive, and the research group consists of two cases 

represented by two students studying in the fourth year medium from the same first section 

obtaining the highest year and the other at the lowest year, and the two cases were taken 

intentionally from one of the averages of the state of Tizi-Ouzou, and to collect data, we used 

the interview For a half-directed clinic and a family awareness test, and by relying on the 

quantitative and qualitative analysis of the results of the research tools, we concluded that both 

cases realize a poorly employed family coordination, but not at the same level. At the highest 

general rate. 
 ملخص البحث 

هدفنا من خالل هذا البحث  التعرف على توظيف النسق األسري الذي يعيش فيه التلميذ املتمدرس يف السنة 
الرابعة متوسطة )مرحلة املراهقة(  واحلاصل أعلى معدل وأدىن معدل عام، وللوصول إىل ذلك مت االستعانة بكيفية 

هل فيه،  الذي يعيش  النسق األسري  التلميذ  العيادي، وجمموعة ادراك  الوصفي  املنهج  الغرض مت االعتماد على  ذا 
حالتني متثلها تلميذان يدرسان يف السنة الرابعة متوسطة من نفس القسم األويل متحصلة على   تتكون من البحث  

ة أعلى معدل عام واألخرى على أدىن معدل عام، وأخذت  احلالتان بطريقة قصدية من أحد املتوسطات التابعة لوالي
وزو، وجلمع البياانت مت االستعانة ابملقابلة العيادية نصف املوجهة واختبار اإلدراك األسري، وابالعتماد على -تيزي

التحليل الكمي والكيفي لنتائج أدوات البحث مت التوصل إىل أن كال احلالتني تدرك النسق أسري سيء التوظيف 
ة الرابعة متوسط املتحصل على أدىن معدل عام يدرك نسقه لكن ليس بنفس املستوى، فالتلميذ املتمدرس يف السن

 األسري أكثر سوءا بكثري يف التوظيف مقارنة ابملتحصل على أعلى معدل عام. 
 
Keywords: Employing the family planning, the taught student 

 توظيف النسق األسري، التلميذ املتمدرسالكلمات املفتاحية:  
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 مقدمة: 

تعترب األسرة من أبرز مؤسسات التنشئة االجتماعية، فهي البيئة االجتماعية األوىل اليت يبدأ فيها الفرد يف تكوين 
ذاته، و هي أرضية فسيحة تتصارع فوقها مجيع املتغريات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية، وفيها تكون الرتبية األولية 

ة تكون إما صاحلة أو طاحلة، فهي اليت متهد لكل مرحلة عمرية جديدة ينتقل إليها اليت تكون شخصية الفرد القاعدي
الفردي أو االجتماعي، أو من  القيام ابألدوار اخلاصة هبا سواء على املستوى  اإلنسان، وذلك يكون من خالل 

 الناحية االقتصادية، والنفسية خباصة، إخل. 
إليها     الرابعة يعد جزء ال يتجزأ عنه، وتظهر أمهية األسرة أكثر عندما ننظر  السنة  كنسق، فاملراهق املتمدرس يف 

فالنسق األسري يستويف أمهيته من خالل الوظائف اليت يقوم هبا وهندسة العالقات اليت يضعها بني أفراده، ونسق 
قد ال يفلح التصورات اليت يشكله وردود أفعاله وفق التغريات واألحداث واألزمات اليت يشهدها، والنسق األسري  

يف حتقيق مهمته حنو عناصره )املراهق املتمدرس( فيصبح مصدر لعدم االستقرار هلا، وقد ينعكس ذلك بصورة مباشرة 
إن التالميذ أو غري مباشرة على استقراره النفسي واالجتماعي اليت تظهر يف صور متعددة كتدين املستوى الدراسي، 

هم ك  متوسط  الرابعة  السنة  يف  والنفسية  املتمدرسني  اجلسمية  وحاجاهتم  دوافعهم  هلم  اجملتمع،  أفراد  من  غريهم 
( . 42:  1973واالجتماعية اليت يسعون إىل إشباعها، ويتوقف مدى تكيفهم على درجة هذا اإلشباع )الشيباين،

ألسرة وهلذا فاألسرة الصحيحة أي األسرة الفاعلة يف وظيفتها هي األسرة اليت تشبع حاجات خمتلف أفرادها، عكس ا
 املعتلة التوظيف فهي اليت ال تشبع حاجات خمتلف أفرادها.

ومن هذا املنطلق، جاء هذا البحث إلبراز خصائص النسق األسري الذي يعيش فيه تلميذ السنة الرابعة متوسطة 
احلاصل على أعلى معدل عام وأدىن معدل عام، وذلك من خالل كيفية إدراكه لنسقه األسري من خالل إجرائنا 

راسة حالة، على حالتني ميثلها تلميذان يدرسان يف السنة الرابعة متوسطة من نفس القسم األويل متحصلة على لد 
أعلى معدل عام واألخرى على أدىن معدل عام، وأخذت احلالتان بطريقة قصدية من أحد املتوسطات التابعة لوالية 

نصف املوجهة واختبار اإلدراك األسري، وابالعتماد على   وزو، وجلمع البياانت مت االستعانة ابملقابلة العيادية-تيزي
 التحليل الكمي والكيفي لنتائج أدوات البحث مت التوصل  إىل جمموعة من النتائج . 
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 :اإلشكالية  -1
أظهرت  الدراسات احلديثة أمهية اجلوانب النفسية يف التحصيل، ولقد أثبتت هذه الدراسات أن الطلبة املتفوقني 

ازون ابلثقة ابلنفس والتكيف االجتماعي السوي مع اآلخرين، يف حني أظهرت نتائج بعض الدراسات أن دراسياً ميت
املتخلفني دراسياً يعانون بعض املشكالت النفسية كنقص يف التكيف االجتماعي وشعور ابحلرمان وإحساس عميق 

 . (1978:503بعدم الثقة ابلنفس وعدم الشعور ابألمن )الطحان، 
، ومن املفرتض أن تكون األسرة املالذ اآلمن ألسرة املؤسسة االجتماعية األوىل اليت حتقق هذه اإلشباعاتوتعترب ا

للفرد، واملمول الذي فيه تتم عملية التنشئة االجتماعية الصحيحة، واليت مبوجبها يكون الفرد ذخريته املعرفية، إال أننا 
سي واالجتماعي نتيجة عدم حتقيق األسرة حاجات أفرادها، يف كثري من األحيان تكون كمصدر لعدم التكيف النف

فينعكس ذلك سلبا على العالقات اليت تربط بينهم داخل النسق األسري الواحد وبينهم والعامل اخلارجي )اجملتمع( 
 الذي هو النسق العام، فيظهر ذلك يف عدة أشكال كاضطراب العالقة بني الوالدين، وبني الوالدين واألبناء، وبني 

األبناء فيما بينهم، أو قسوة معاملة الوالدين لألبناء والعقاب دون مربر، وشعورهم ابلنبذ واإلمهال، وعدم احرتام آراء  
والسخرية من ، إضافة تذبذب الوالدان يف معاملة أطفاهلم، والتفرقة بني االبناء يف املعاملة، وعدم توفري اجلو املناسب 

ذلك ينعكس سلبا على احلياة اليومية لألبناء كاجلانب الدراسي )التحصيل الدراسي( للمذاكرة يف البيت وغريها، كل  
املراهقة كتالميذ السنة الرابعة متوسط،  2006عبد هللا شراز،  ) كما نعلم فرتة (، خاصة إذا كانوا يعيشون مرحلة 

عما يعانيه املراهق من تغريات املراهقة تتميز حبالة عدم االستقرار على مستوايت عدة: اجتماعية ونفسية، فضال  
وبناء شخصيته  القرارات  اختاذ  احلرية يف  به إىل  تدفع  اليت  األسرية  التغريات  جسمية وجنسية، هذا ابإلضافة إىل 

  ، ( 2006)جمدي،    املستمرة، كضرورة لدخول العامل احمليط به من تلقاء نفسه 
ل يتضح أن  السابقة  الدراسات  التلميذ وحتصيله انطالقا مما سبق واستنادا إىل  ألسرة دور كبري يف حتديد مستقبل 

الدراسي، لكن حسب علمنا رغم وجود دراسات عدة حول األسرة والنتائج الدراسية إال أنه تبقى الدراسات اليت 
تتناول طبيعة توظيف النسق األسري عند التلميذ املتمدرس سواء احلاصل على أعلى معدل عام وأدىن معدل عام، 

لة املراهقة )ملن يدرسون السنة الرابعة متوسط( ليست مستفيضة، هلذا اخرتان دراسة التلميذ املتمدرس خاصة يف مرح
داخل أسرته ابعتبارها كنسق، هلذا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على طبيعة النسق األسري الذي يعيش فيه التلميذ 
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أدىن معدل عام وأدىن معدل عام من خالل كي احلاصل على  املنطلق مت طرح املتمدرس  له، من هذا  ادراكه  فية 
 التساؤلني التاليني: 

 كيف يدرك التلميذ املتمدرس احلاصل على أعلى معدل عام توظيف النسق األسري الذي يعيش فيه؟ -

 كيف يدرك التلميذ املتمدرس احلاصل على أدىن معدل عام توظيف النسق األسري الذي يعيش فيه؟ -

السنة الرابعة متوسط احلاصل على أعلى معدل عام عن احلاصل على أدىن هل خيتلف التلميذ املتمدرس يف   -
 معدل عام يف كيفية ادراكه لتوظيف النسق األسري الذي يعيش فيه؟  

 فرضيات البحث:   -2
 انطالقا من تساؤل البحث ميكن صياغة الفرضيات على الشكل التايل: 

 النسق األسري الذي يعيش فيه أنه جيد التوظيف. يدرك التلميذ املتمدرس احلاصل على أعلى معدل عام   -

 يدرك التلميذ املتمدرس احلاصل على أدىن معدل عام النسق األسري الذي يعيش فيه أنه سيء التوظيف.  -

خيتلف التلميذ املتمدرس يف السنة الرابعة متوسط احلاصل على أعلى معدل عام عن احلاصل على أدىن معدل  -
 النسق األسري الذي يعيش فيه.   عام يف كيفية إدراكه لتوظيف 

 أسباب اختيار املوضوع:   -3

 إشباع فضولنا العلمي حول مشكلة االختالف الشاسع بني التالميذ يف نتائجهم الدراسية.  -

 وجود أفراد مقربني يف احمليط املعاش يشتكون من تدين مستوى التحصيل الدراسي عند أبنائهم.  -
البيئة األسرية وطريقة تعامل خاصة الوالدين مع عملية التعلم والتلميذ حبد ذاته، مالحظة االختالف الشاسع يف  

مع التطور السريع يف كل النواحي، خباصة الناحية التكنولوجية، ظهرت عدة طرق تساعد التلميذ يف تسهيل 
قت، واجلهد، خاصة عملية التعلم لديه ، لكن يبقى الوصول إىل حتقيقها لألبناء ليست ابليسري ألهنا تتطلب الو 

املال، هلذا جند ليس كل األسر تستطيع إدخال أبنائها إىل الروضة، والدراسة يف املدارس اخلصوصية، أو القيام 
الدروس اإلضافية، وتوفري األدوات الضرورية احلديثة كاإلعالم اآليل اخل، إضافة إىل االختالف يف كيفية التعامل 

ة املراهقة، فهناك من األولياء من ينتظر فقط كشف النقاط الذي من مع التلميذ املتمدرس خاصة يف مرحل
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خالله يهان أو يكرم التلميذ من أبويه خاصة، وهناك أولياء غري ذلك يرافقون أبنائهم طوال السنة الدراسية من 
 كل النواحي يف املنزل أو يف املدرسة هذا يعد من خصائص األنساق األسرية الصحية . 

 ة عن املوضوع من خالل جمموعة من املراجع ومصادر املعلومات حوله. توّفر فكرة مسبق  -

 أتكدان من توفر أفراد جمموعة البحث.  -

ندرة البحوث اليت تناولت موضوع التحصيل الدراسي اجليد والضعيف مع متغري مهم هو دينامية توظيف  -
 النسق األسري. 

 أمهية البحث:   -4
 تتمثل يف: األمهية النظرية:   -أ

على مشكلة من املشكالت األكثر شيوعا وتداوال عند التالميذ خباصة يف مرحلة املراهقة وهي الوقوف   -
 ضعف التحصيل الدراسي. 

القيام بواجب اإلسهام يف تطبيق منهج البحث العلمي على فئة التالميذ املتمدرسني، ابلتحديد تالميذ  -
احمللية حسب علمنا حول املوضوع وربطه مبتغري دينامية توظيف السنة الرابعة متوسط، خباصة أمام قلة الدراسات  

، بوصفه يضاف إىل األطر -النظرية النسقية-النسق األسري، ومن هنا يكتسي هذا البحث حداثته وأمهيته النظرية 
 النظرية ويفتح الباب أمام الباحثني ملزيد من البحوث والدراسات يف ضل قلة الدراسات يف هذا اجملال. 

 ية التطبيقية: األمه - ب
من خالل التعرف على مشكلة ضعف التحصيل الدراسي من كل جوانبه خاصة عند التلميذ املتمدرس يف السنة 
الرابعة متوسطة الذي مير مبرحلة عمرية حساسة وهي مرحلة املراهقة، ونوع دينامية توظيف النسق األسري الذي 

وجه نسقي، خباصة، وأن هذه املشكلة من بني املواضيع أو يعيش فيه ميكن إعداد برامج إرشادية وعالجية ذات ت
احلاالت اليت يكون فيها العالج النسقي فعاال، ألنه قد يكون تدين مستوى التحصيل الدراسي راجع إىل التوظيف 

 املعتل املوجود يف النسق األسري الذي يعيش فيه التلميذ. 
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 أهداف البحث:   -5

ال - املشكالت  من  مشكلة  على  التحصيل التعرف  وهي ضعف  املتمدرس  التلميذ  منها  يعاين  اليت  نفسية 
 الدراسي.

التعرف على كيفية إدراك التلميذ املتمدرس احلاصل على أعلى معدل عام واحلاصل على أدىن معدل عام  -
 دينامية توظيف النسق األسري الذي يعيشان فيه، وهل خيتلفان يف ذلك. 

التعرف على طبيعة التواصل داخل النسق األسري الذي يعيش فيه التلميذ املتمدرس يف السنة الرابعة متوسط  -
احلاصل على أعلى معدل عام وأدىن معدل عام، ودور ذلك يف ظهور هذه املشكلة، ومدى رضا كل تلميذ 

 بنوع النسق األسري الذي يعيش فيه. 
 يا: حتديد مفاهيم ومصطلحات البحث اجرائ  -6

 هي جمموعة التغريات اليت يعرفها النسق األسري الذي يتكون من يف هذا البحثتعريف توظيف النسق األسري: •
أفراد، تربطه عالقة القرابة و التواصل، املكونني ألسر املتمدرسني ، وهذه التغريات هي نتيجة التواصل والتفاعل املستمر، 

التأثري وأتثر لألفراد فيما بينهم) داخل النسق األسري( و معا حمليط اخلارجي )تفاعل مع العامل اخلارجي(، ا  حيث يكوهن
وتظهر على شكل توظيف على مستوايت عدة: الصراعات، احللول، النهاايت، العالقات، احلدود، املعاملة السيئة، من 

السنة الرابعة متوسطة واحلاصل على أعلى معدل عام وأدىن معدل   خالهلا يُدَرك النسق األسري من قبل التلميذ املتمدرس يف 
اختبار اإلدراك األسري   التوظيف، ويقيسها  أو سيئ  إما جيد  ( Family Apperception Test)عام، يكون 

 . 1999(  Wagne M. Sotilوزمالئه.)واين .م. سويتل"  للباحث "
مها التلمذاتن ل على أعلى معدل عام وأدىن معدل عام:  التلميذ املتمدرس يف السنة الرابعة متوسط املتحص  -6-2
املتحصلة على أدىن معدل عام، تدرسان يف السنة الرابعة متوسط من نفس   -ب -املتحصلة على أعلى معدل عام و   -أ–

 سنة.   14وزو، ومها يف سن املراهقة تبلغان نفس العمر وهو  - "حمند حممد القاهرة" التابعة لوالية تيزيالقسم، يف متوسطة  
هو املعدل السنوي الذي يتحصل عليه التلميذ يف آخر السنة الدراسية املتمدرس يف السنة   التحصيل الدراسي:  6-3

الرابعة متوسط، والذي يربهن على كفاءة استيعابه خالل السنة، وانتقاله أو إخفاقه مبين على حتصيله الدراسي، حيث 
الثانوي، أو يكون منخفض يؤدي به إىل إعادة السنة، وهذا ميكن أن يكون التحصيل عايل يؤهله على االن تقال إىل 

 التحصيل تتدخل فيه عوامل حىت يكون فاشل أو انجح، مثل: طبيعة توظيف النسق األسري املتواجد فيه. 
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هو تدين مستوى التحصيل الدراسي لدى املراهق املتمدرس يف السنة الرابعة متوسط لظروف التأخر الدراسي:    6-4
 ة ابلتلميذ أو/و البيئة احمليطة به كاألسرة. خاص

هي مرحلة من مراحل النمو و هي املرحلة اليت مير هبا التلميذ املتمدرس يف السنة الرابعة متوسط البالغ املراهقة:    6-5
 سنة، واحلاصل على أعلى معدل عام وأدىن معدل عام، وهي فرتة حامسة، ملا تتسم به من تغريات، سواء  14من العمر  

للمراهق؛  تسمح  واليت  املعريف  أو  اجلسدي  أو  العالئقي،  أو  االجتماعي،  أو  االنفعايل،  أو  الفيزيولوجي،  اجلوانب:  يف 
اكتساب جمموعة من اخلصائص ذات الطابع النفسي واالقتصادي والوظيفي والثقايف الذي يسمح له ابالستقاللية من 

 أسرته األصلية. 
 للدراسة: اخللفية النظرية    -7
لقد تناول موضوع التحصيل الدراسي العديد من الباحثني وأعطوا تعاريف عديدة رغم  التحصيل الدراسي: 7-1

سيد خري أهنا ختتلف يف بعض النقاط إال أن الفكرة األساسية واحدة، جند من بني هذه التعاريف تعريف الباحث "
يهللا الذي  »هو  يلي:  الدراسي كما  التحصيل  عرف  لقد  يف "،  ابملدارس  احلالية،  التحصيلية  ابالختبارات  قاس 

االمتحاانت للشهادة االبتدائية يف هناية العام الدراسي، وهو ما يعرب عن اجملموع العام لدرجات التلميذ يف مجيع املواد 
 (. 56، ص1981الدراسية« )سيد،  

لي: »هي املعرفة عّرف التحصيل الدراسي كما ي  (ROBERT LAFFONT)أما الباحث "روبري الفون"  
( املدرسي«  والعمل  الوسط  مع  تكيفه  قصد  مدرسي،  برانمج  من خالل  الطفل  عليها   Robertاليت حيصل 

laffont, 1973, p915.) 

 أ/ مستوايت التحصيل الدراسي:        

 لقد توصل الباحثون يف املوضوع إىل تقسيم التحصيل الدراسي إىل مستويني مها: 
 قبل املدرسة: مستوى التحصيل ما    -1

" أن مستوى حتصيل ما قبل املدرسة هو كل حتصيل اكتسبه الطفل قبل السنة روبري الفونهيف هذا يرى الباحث "
األوىل من التعليم االبتدائي، وأن كل الذين حتصلوا على مستوى معني يستطيعون اكتساب عمل متثيلي يظهر بعد 

 . (Ibid.P9املدرسة ) تقييم مستواهم التحصيلي قبل دخوهلم إىل  
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هنا يكون الطفل عندما يدخل إىل املدرسة قد كان مزودا ابنطباعات عن بيئته األوىل، كاخلربات االنفعالية واإلدراكية 
اليت ّمر هبا واالجتاهات اليت تعلمها، لذا جند أطفال السنة األوىل خيتلفون فيما بينهم اختالفا كبريا، وجند بينهم فروق 

 Rollandرجييا ابلتقلص مبجرد دخوهلم إىل املدرسة وتعرضهم لنفس املؤثرات داخل املدرسة )شاسعة، تبدأ تد 
Vian, 1998, p8.) 

ولقد سامهت املدرسة التحضريية هي أيضا يف الرفع من املستوى التحصيلي للطفل وهذا ما أدى إىل خلق الثقة لدى 
ال، وأن هذه املدرسة التحضريية سامهت يف تكوين أولياء التالميذ، وذلك من خالل جناح هؤالء األطفال مستقب

شخصية الطفل، وحصول كل واحد على فرصة النجاح يف املدرسة العادية، وتراعي املدرسة التحضريية رغبة الطفل 
 (. Jaques Fijaklou, 1995, p94يف التعلم والرغبة لكل واحد منهم )

 مستوى التحصيل املدرسي: -2
" مستوى التحصيل املدرسي أنه كل ما اكتسبه التالميذ ابملقارنة مع الربانمج األساسي روبري الفونحيدد الباحث "

سنوات عندما يستوعب   7املخصص للمدرسة االبتدائية بعد عملية التقومي، مثال نقول عن التلميذ أنه يف مستوى  
 سنوات.7إىل   6كل املعلومات املقررة ضمن الربانمج املخصص للتالميذ العاديني من 

ومستوى التحصيل املدرسي للتلميذ ما يتوقف على مستوى العقلي، حالته النفسية واجلسمية، وكذلك مواظبته على 
درجة  ننسى  أن  بدون  املدرسة  يف  املستعملة  البيولوجية  والوسائل  التدريب  طرائق  على  ويتوقف كذلك  الدروس. 

 .(Pierre Pichot, 1954,p12) استيعاب واالحتفاظ املعريف ومدى قدرته على ذلك
 ب/ أنواع التحصيل الدراسي:  

قد حيقق الفرد يف اجملال الدراسي جناحا يف بعض املواد ورمبا كلها، كما قد حيالفه الفشل والتأخر الدراسي، وعلى 
 ميكن تقسيم التحصيل الدراسي إىل: هذا األساس  

 التحصيل الدراسي اجليد: -3-1
يصل إىل بلوغ مستوى   إّن التخوف والنجاح املدرسي متصل مباشرة ابلتحصيل الدراسي، واملقصود منه أن التلميذ

معنّي من التحصيل الذي تعمل املدرسة من أجله، فالتحصيل الدراسي اجلّيد يشري إىل فئة من التالميذ املتفوقني يف 
 مجيع املواد الدراسية ومن شروطه:
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يف دراسته لدافعية يف ارتفاع مستوى التحصيل   (PECAL)"  يرتكال: لقد توصل الباحث "الدافع وامليل -
 (. 105، ص1998وإحراز النجاح)العيسوي،    الدراسي،

: حيث أثبتت عدة دراسات أن رضا الدراسة عن املدرسة يؤدي إىل جناحه، ولقد دّلت الرضا عن الدراسة -
" على تالميذ املدرسة الثانوية إىل أن هناك عالقة بني الرضا سهام اخلطيبنتائج الدراسة اليت قامت هبا الباحثة "

 الدراسة والتحصيل الدراسي. عن النفس يف  
حيث وجدت أن التالميذ األكثر رضا عن دراستهم كانوا أكثر حتصيال من الطلبة األقل رضا عن دراستهم )لطيف، 

 (. 120، ص 1999
: مبعىن جيب أن يعرف التلميذ نتائجه من أجل استكمال نقاط ضعفه، وكذلك نقاط القوة التغذية الراجعة -

ه، وهنا يتداخل عامل الثواب والعقاب خاصة مع املتفوقني وهذا بقصد روح املنافسة للسعي واحملافظة على مستوا
البناءة بني الطلبة، إىل جانب ذلك الصحة النفسية واجلسمية، والظروف االقتصادية أو املادية، واليت تسمح للتلميذ 

 (. 48، ص1978بتوفري حاجاته ولوازمه املدرسية وتوفر اجلو املناسب للمراجعة )مجيل،  
إضافة إىل كل هذه الشروط جند أمهها إطالع املتعلم على نتائج حتصيله بصورة مستمرة، وإىل نوعية الرتبية األسرية 

 خاصة يف العملية التعليمية إضافة إىل مدى قدرته على االحتفاظ املعريف بشكل عام. 
 التحصيل الدراسي املتوسط: -3-2

 ليست جيدة وليست ضعيفة. وفيه تكون نتائج التالميذ متوسطة، أي  
 التحصيل الدراسي الضعيف )التخلف الدراسي أو التأخر الدراسي(:       -3-3

أبهنم هم أولئك الذين ال يستطيعون وهم يف منتصف السنة الدراسية أن يقدموا   (BERT)"  برت يعرفه الباحث "
 (. 85، ص 2004ابلعمل املطلوب يف الصف الذي يقع دوهنم مباشرة )طه عبد العظيم،  

عموما فالتحصيل الدراسي الضعيف هو عدم التمكن من الدراسة، وذلك راجع لعوامل كثرية ومتداخلة، من بني 
اليت تتدخل يف نوع التحصيل الدراسي جند االحتفاظ املعريف لدى التلميذ، وسنحاول التطرق إىل هذه   العوامل املهمة

 النقطة بشيء من التفصيل يف الفقرات املوالية. 
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وفيما خيص الدراسات املتعلقة ابلتحصيل الدراسي جندها كثري سواء عربيا أو اجنبيا، اال أن أغلبها تركز أكثر على 
هلا عالقة ابلتلميذ نفسه أو البيئة املدرسية، وقلة اهتماماهتا مبا يدور خارج نطاق هذا اجملال رغم أن ربطه مبتغريات  

 التلميذ يعترب نسق معقد يؤثر ويتأثر ابلعامل اخلارجي سواء اجملتمع أو األسرة، ومن بني نتائج هذه الدراسات جند : 
1970"ماكشي ولني"  دراسة  (Mackeachieet Lin  اليت فروق بني اجلنسني يف (  توصلت إىل وجود 

عادات االستذكار، كما جاءت العالقة معرباً عنها بقيمة معامل االرتباط بني درجات االمتحان النهائي وكل من 
وضحت أ(.  و Cowell et Entwistle, 1971( ) 0.05( دالة عند )0.29العادات واالجتاهات الدراسية )

 Allenة عادات االستذكار يف تباين درجات قلق االختبارات التحصيلية )  ( وزميله أمهيAllenدراسة "ألني" )
at al., 1972( "وتوصل "ومتر )Wittmaier إىل أن الطلبة أصحاب القلق املرتفع من االمتحاانت تكون )

 (. Wittmaier,1972درجات عاداهتم واجتاهاهتم الدراسية ذات مستوى منخفض )  

وتوصال ( "لباحث "وكوفWikoff)  ( دالة 0.26(، ) 0.01( دالة عند ) 0.19وزميله إىل ارتباطات قدرها )
 ، (Wikoffet Kafka, 1981( بني التحصيل الدراسي وعادات واجتاهات الدراسة على الرتتيب)0.01عند )

دالة) وغري  مما سبق  أكثر  منخفضة  االرتباطات  الدراسية -0.05،    0.16وجاءت  واالجتاهات  العادات  بني   )
( وزميله ظهر Wikoffويف دراسة "وكوف" )   ،(Goldfried et Dzurilla, 1973لدراسي)والتحصيل ا

أن التنبؤ ابلدرجة الكلية للتحصيل تتحسن إبضافة مقياس اإلحجام عن التأجيل، بينما يتحسن إبضافة تقبل التعليم 
( الطالبات  لدى  الرتبوي(  ت Wikoff and Cafka, 1981)التقبل  ما  تؤكد  النتائج  وهذه  إليه (،  وصل 

( قبل ذلك من وجود عالقة دالة بني عادات الدراسة والتحصيل الدراسي واالجتاهات حنو Corlett"كورليت" )
الدراسة لدى اجلنسني، وابلرغم من ذلك توجد فروق بني الذكور واإلانث يف العادات الدراسية واالجتاهات الدراسية 

(Corlett, 1974وهناك أدلة أخرى على ارتباط ال ،)  عادات واالجتاهات الدراسية كما يقيسها مقياس براون – 
هولزمان ابلتحصيل الدراسي، كما قيس مبقاييس أخرى للتحصيل غري املعدل العام، وكذا مع تقديرات الطلبة يف 

 ( خمتلفة  مقررات  يف  أو  واحد  عندما ، (Lin et Mckeachie, 1973مقرر  االحندار  حتليل  وابستخدام 
رعية للعادات الدراسية )جتنب التأجيل، طرق الدراسة( لتحسني التنبؤ ابلتحصيل الدراسي، استخدمت املقاييس الف

وجد أن معامالت االرتباط املتعدد مل يزد كثريا عن معامالت االرتباط بني التحصيل الدراسي وبني كل مقياس فرعي 
 ( العاملي يف حتليلWikoffet Kafka, 1981على حدة  التحليل  استخدم  وعندما  الدراسية   (،  املهارات 
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الفعالة على عينات من التعليم االبتدائي حىت اجلامعة كشف عن عوامل اختلفت تسمياهتا ولكنها تنطوي على 
 .  (Britron et Tesser, 1991)جتنب التأجيل وطرق الدراسة واستحسان املعلم وتقبل التعليم 

  العربية توصل جابر عبداحلميد جابر إىل الدراسات  التحصيل ويف  ما بني  دالة ومنخفضة إىل حد  ارتباطات 
براون  لدى  الفرعية  املقاييس  قطرية )جابر عبداحلميد وآخرون، ـ    الدراسي وكل من  عينة  لزمان، وذلك على  هو 

وتوصل لطفي فطيم إىل معامالت ارتباط مرتفعة نسبياً عن قيم جابر عبداحلميد وذلك على  عينة من   ، (1979
( 0.48وجاءت قيم معامالت االرتباط بني التحصيل الدراسي والعادات واالجتاهات الدراسية )  البحرين من اجلنسني

 (. 1989(  لدى الطالبات )لطفي،  0.39( و ) 0.49( لدى الطالب، ) 0.53و )

ويبدو من عرض الدراسات السابقة تفاوت النتائج ابختالف جنس الطلبة وابختالف املرحلة التعليمية واجملتمع، 
 ديث عن التحصيل الدراسي جير بنا األمر اىل التطرق اىل موضوع التأخر الدراسي.وعند احل 

وضع الباحثون العديد من التعاريف للتأخر الدراسي كل حسب توجهه واهتماماته من التأخر الدراسي:    7-2
 بينها: 

توى العادي تعريف "أبو مصطفى": "هو اخنفاض نسبة التحصيل بوضوح يف مادة أو مواد بعينها دون املس -
للتلميذ، اذا ما قورن بغريه من العاديني مثل عمره وذلك ألسباب متعددة بعضها يعود اىل التلميذ نفسه بظروفه 

 (. 123، ص1999اجلسمية والنفسية والعقلية والبعض اآلخر إىل البيئة االجتماعية واألسرية )أبو مصطفى، 
- ( "اجنرم"  يستطيعو Ingrameوعرفه  الذين ال  أهنم  الصف (على  منهم يف  املطلوبة  املستوايت  ن حتقيق 

 (. 450، ص2010الدراسي وهم متأخرون يف حتصيلهم األكادميي ابلقياس إىل العمر التحصيلي ألقراهنم )بطرس،  
يرجع التأخر الدراسي إىل جمموعة من العوامل املتداخلة املرتابطة يف كثري من األحيان،  أ/ أسباب التأخر الدراسي:

بب مساعدا لوجود سبب أو أسباب أخرى وقد يكون سبب أحد هذه العوامل أو أكثر، وتنحصر حيث يكون الس
 فيما يلي:

اليت تتمثل يف القدرة العقلية العامة املتمثلة يف الذكاء، وهو متغري مهم يف حتديد مكانة الفرد   عوامل عقلية:  ✓
ط بني التحصيل الدراسي واملستوى العايل ابلنسبة للتفوق أو التأخر، فقد أكدت الدراسات عن وجود معامل ارتبا
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للذكاء، فإن التنبؤ ابلتحصيل الدراسي صعب جدا لتداخل العديد من العوامل، فقد يكون الطفل فاتر احلماسة 
 (. 2006للدراسة وشارد الذهن بسبب املشاكل )الدمنهوري، عوض، 

إن الضعف الصحي العام وسوء التغذية يؤداين إىل الفتور الذهين والعجز عن   عوامل صحية جسمية: ✓
الرتكيز وهذا يؤثر على التحصيل اللغوي، كما أن بعض العاهات اجلسمية عند الطفل مثل ضعف البصر أو طوله أو 

طراابت يف قصره وضعف السمع وغريها يقلل من قدرته على بذل اجلهد يف الدراسة، قد يصاب الطفل ببعض االض
أجهزة الكالم أو أجهزة النطق مما يشكل عتبة أمام حتصيله الدراسي، أما األمراض األخرى كأمراض الدم )األنيميا( 

 وضعف النمو احلركي )إصاابت املخ والكساح وأمراض القلب( فهي تؤثر أيضا يف حتصيل الطفل )املرجع نفسه(. 
وتكون بيئة حمسنة مفرزة للبيئة البينية، فإذا كانت األجواء   فاملدرسة هي البيت الثاين للطفل عوامل مدرسية:   ✓

املعلمني  املعلمني و االدارة من جهة أو بني  الرتبوية سليمة كان اجلو اجيابيا، أما إذا سادت أجواء مضطربة بني 
سي فيعامل أنفسهم أو بني املعلمني نتيجة جهلهم العتماد الطرق السليمة وعدم اإلملام الكايف بعلم النفس املدر 

الطفل بعقلية تقليدية تذهب الثقة بني املعلم والتلميذ، وينشأ نتيجة ذلك اجتاهات سلبية حنو املعلم واملدرسة مما 
 يتسبب يف تدين التحصيل. 

وقد يلجأ بعض املعلمني الستخدام العقاب البدين مما يتسبب يف نفور التالميذ من املعلم واملدرسة وخوفهم، مما 
ن عن املدرسة أو يهربون هذا بدوره يؤدي إىل نتائج عكسية متاما، إذ يعد املعلم هو املتغري األكثر جيعلهم يتأخرو 

أتثريا يف حتصيل التالميذ واجتاهاهتم حنو العمل املدرسي، إذ أشار "أبو حطب "أنه حني يتوحد )يتقمص( التلميذ 
أكثر واقعية للتعلم، وابلتايل احلصول على   مع معلمه بدرجة عالية يكون أكثر استعدادا لتمثل قيمه، كما يصبح

 ( . 1993مستوى أعلى من التحصيل األكادميي )عبد الرحيم طلعت، 
إن املنهج املدرسي الذي يهتم مبيول ورغبات األطفال ويشبع حاجاهتم يسهم يف تقدمهم وبعكس ذلك يتسبب يف 

يف القضاء على التأخر الدراسي قلة عدد التالميذ   تدين التحصيل والتأخر الدراسي ومن العوامل املدرسية اليت تساهم
من الصفوف والتهوية واإلضاءة ، وجتانس التالميذ واملعلم املنتمي ملهنة احملب هلا واملثقف الذي ميتلك األساليب 

 املتنوعة املطلع على ما هو جديد، و االدارة الناجحة املتعاونة.
رقل األطفال األصحاء واألذكياء يف املدرسة مما يتفق مع توجد عدة عوامل انفعالية تععوامل انفعالية:   ✓

مستواهم، فالطفل املنطوي، احلساس القلب جيد صعوبة يف جماهبة املوقف واملشكالت اجلديدة، حيث يرجع قلق 
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األطفال أحياان إىل تعرضهم ألنواع من الصراعات واملشاكل األسرية أو صراعات نفسية بداخلهم، والتوتر والصراع 
عدوانية الالشعورية جتاه أحد الوالدين أو كليهما، حيث تظهر صورة عدوانية حنومها ختيب أماهلما فيه وحتدث هذه وال

الظاهرة عادة لدى بعض التالميذ الذين اعتادوا النجاح والتفوق فيه يف بعض األحيان مث يتوىل رسوهبم وفشلهم 
 (. 2012بصورة فيها ما يشبه اإلصرار )اخالص، 

إن عدم التوافق األسري واالضطراب املنزيل ينتج عنه العديد من املشكالت   ية واجتماعية: عوامل أسر  ✓
حيث تدخل االنطوائية اىل شخصية الطفل مما يتسبب يف عجزه عن التحصيل الدراسي بصورة صحيحة، فتعرض 

م عنه رد فعل الطفل للضغط لتلبية طموح الكبار من أجل التحصيل العايل و احلصور على درجات مرتفعة ينج
معاكس، حيث أن قدرات الطفل اليت جيهلها األهل قد تكون غري كافية لتحقيق طموحهم مما يعمل على إحباط 

 الطفل وتراجعه دراسيا. 
كما أن تكليف بعض األسر الفقرية ألبنائهم ابلعمل وقت الفراغ بقصد املساعدة إمنا يكن على حساب حتصيل 

الدراسي، كما أن نظرة الناس إىل الذكر وتفضيله على األنثى وما ينجم عن ذلك من الطالب وهذا يسبب التأخر  
إحباط وانطواء لدى البنات، وكذلك االختالط يف املدارس يؤداين إىل تسرب البنات وعدم االنتظام يف الدراسة، 

ام يف حتصيل وما ينجم عن ذلك من ضعف وأتخر دراسي، وجيب أن ننظر إىل العالقات االجتماعية كعنصر ه 
األطفال االجتماعية للمتفوقني دراسيا، والنشاطات القائمة فيما بينهم ختتلف عنها لدى املتأخرين دراسيا، حيث 
يوجد عالقة بني التأخر والعدوانية والتخريب، وهذا يؤكد أن املتفوقني دراسيا هم أكثر تكيفا مع اجملتمع من زمالئهم 

 (. 2003واملتأخرين دراسيا )الرتتري،  
يف العراق، وهي دراسة حبثت يف العوامل اليت تكمن وراء التأخر   2004ويف هذا الصدد جند دراسة إبراهيم وآخرون  

الدراسي والرسوب املدرسي، فأسفرت النتائج على أن املشكالت االجتماعية املتمثلة يف جماالت اللهو وعدم متابعة 
نفسية متثلت يف خوف التالميذ من االمتحاانت واستعمال القسوة األولياء حتصيل أبنائهم الدراسي، أما األسباب ال

من املعلمني، أما األسباب االقتصادية فتمثلت يف اضطرار بعض التالميذ للعمل ملعاونة أسرهم، وهناك أسباب أخرى 
(.يف نفس املوضوع جند دراسة إخالص 92- 24، ص  2009متعلقة ابملناهج الدراسية، و أسباب إدارية )كاظم،  

حول أسباب التأخر الدراسي، وتوصلت إىل أن العوامل املدرسية جاءت يف املرتبة األوىل مث   2012على حسني  
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وأخريا   النفسية  فالعوامل  العقلية  العوامل  مث  الثانية،  املرتبة  األسرية واالجتماعية يف  العوامل  اجلسمية تليها  العوامل 
 (. 2012)اخالص،  

 ب/ السمات العامة للمتأخرين: 
يظهر األطفال املتأخرون دراسيا تباينا يف منوهم اجلسمي مقارنة مع االعتياديني، فهم  سمات اجلسمية:  ال ✓

أقل طوال وأثقل وزان وأقل تناسقا كما، وحيتمل انتشار ضعف السمع وعيوب الكالم وسوء التغذية ومرض اللوزتني، 
 والغدد وعيوب اإلبصار أكثر من العاديني )يوسف دايب، د.ت(.

منها ضعف الذاكرة والتشتت، ويف الغالب مييل اىل األشغال اليدوية، فال طاقة له على السمات العقلية:   ✓
حل املشكالت العقلية أو املسائل اليت تتطلب تفكريا جمردا، وبطء التعلم، وأكثر ما مييزهم هو عدم القدرة على 

ركات العصبية، والربودة واحلقد واالكتئاب، وعدم الرغبة يف الرتكيز واالنتباه، والتفكري اجملرد، والربط بني األفكار واحل
مواجهة  عند  واالنسحاب  والالمباالة  واالنفعال  ابلكبت  يتميزون  فإهنم  ذلك  إىل  إضافة  االجتماعية،  املشاركة 

 (. 1986املشكالت واخنفاض مفهوم الذات )حممد عبد املؤمن،  
السلطة املدرسية ويتسمون ابالكتئاب والقلق ويسرتسلون فهم مييلون اىل العدوان على  السمات االنفعالية:   ✓

 يف أحالم اليقظة ويعانون من اضطراب انفعايل. 
وتشري األحباث إىل وجود عادات سلوكية منتشرة بني املتأخرين دراسيا نتيجة االضطراابت االنفعالية كالتبول الالإرادي 

و اجملتمع، وذلك نتيجة اإلحساس ابلفشل والشعور ابلنبذ وقضم األظافر، كما أهنم يتميزون ابالجتاهات السلبية حن
 من املدرسة، واملنزل واألقران مما يؤدي إىل عدم تقبل الذات مث اإلحباط واليأس )املرجع نفسه(.

يعترب الشعور ابلدونية واالنسحاب والشعور ابلعداء واإلعراض من أهم السمات   السمات االجتماعية: ✓
 (. 2009أخرين دراسيا )أمحد عبد اللطيف،  الشخصية واالجتماعية للمت

رغم اهتمام الباحثني الضيق حسب علمنا بعالقة األسرة ابلتحصيل الدراسي لألبناء لكن النسق األسري:    7-3
 يبقي غياب اتم لدراسة عالقة النسق األسري ابلتأخر الدراسي، هلذا جبدر هبا إعطاء نبذة نظرية عن النسق األسري. 

" يعين اجملموع أو الكل املنظم، وهو ما كان systemaكلمة "النسق" مشتقة من الكلمة اليواننية "  لغة: ✓
واإلعالم،   العربية  اللغة  )املنجد يف  من كل شيء  واحد  نظام  طريقة  القاموس   .(169، ص1986على  ويعرفه 

القوية، حبيث ال ميكن اعتبار أي العيادي للعالجات النسقية على أنه: "جمموعة من العناصر املتفاعلة واملعقدة و 
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عنصر من هذه العناصر منفصال؛ ألن هذا ال خيدم معىن التفاعالت، وميكن إحصاء جمموعات من األنساق داخل 
 نفس النسق؛ ألنه يرتكب دائما من األنساق التحتية". 

ا اتصال ، على أنه: "جمموعة أجزاء أو وحدات بينه 1999(Ilkinيعرفه الباحث "إلكني" ) اصطالحا: ✓
البعض، وقد تتكون هذه األجزاء من أعضاء كما هي احلال يف جسم  داخلي، وتؤثر هذه األجزاء على بعضها 

 .اإلنسان، أو من أفراد كما هي احلال يف اجملتمعات واألمم، وتتجمع هذه الوحدات وتتبادل التأثري من خالل التواصل
النسق على أنه: "نظام ينطوي على أفراد متفاعلني تتحدد (  .Talkot Bولقد عرف الباحث "اتلكوتبارسونز" )

عالقتهم بعواطفهم وأدوارهم، اليت تتبع من الرموز املشرتكة واملقررة ثقافيا يف إطار هذا النسق، وعلى حنو يغدو معه 
و التباين، مفهوم النسق أوسع من مفهوم البناء االجتماعي"، فالنسق يف أبسط معانيه يعين العالئقية أو االرتباط أ

 . ( 2004فحينما تؤثر جمموعة وحدات وظيفية بعضها يف بعض، فإنه ميكن القول إهنا تؤلف نسقا )داليا،  
ومن خالل هذه التعريفات، يتضح أن النسق هو جمموعة من العناصر املتفاعلة يف ديناميكية التواصل املستمر، وهذا 

 النسق يالحظ ككل خمتلف عن األجزاء املكونة له. 
ــقا من  ف النسقققق األسقققري: تعري ✓ ــاســـي هام لبقاء اجملتمع، ويشـــكل نسـ إّن النســـق األســـري هو نظام اجتماعي أسـ

األدوار االجتماعية املتصــــــلة، واملعايري املنظمة للعالقات بني الزوجني مع تنشــــــئة األبناء، وبناء العالقات القرابية، ويعّد النســــــق  
اجملتمع ككل، حيث تقوم األســرة كنســق بتوســيع وتعديل القواعد واإلجراءات،  األســري شــكال مصــغرا للنســق العام الذي هو  

 . لتنظيم سلوك أفرادها وفقا لتلك املعايري، لإلبقاء على النظام ذاته)نفس املرجع السابق( 
فنسق األسرة هو منظومة إنسانية تفاعلية بني أشخاص يتواصلون مع بعضهم البعض، إذا هو جمموعة معينة من األشخاص  

 . تربطهم عالقات قائمة ومستمرة من خالل التواصل 
 نظرايت النسق األسري: ✓

 توجد ثالث نظرايت أساسية يف تفسري األسرة كنسق وتتمثل يف ما يلي: 
على يد الباحث"نوربريت وينر"    1948ظهرت هذه النظرية سنة  :  (La cybernétique)النظرية الس ِّربانية:   - 1

Norbert Wiener  وأصل الكلمة يوانينKubernétès     ،وتعين التحكم أو الضبط  تعين قائد طائرة أو مركب
احلية، ومن  اآليل يف علم القيادة عند وينر، هتدف اىل الدراسة العلمية لالتصال والضبط كما يطبق على اآلالت والكائنات 

 هذا املنطلق انقسمت إىل: 
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األوىل:    -أ ربانية  املرحلة مبصطلح :  (La première cybernétique)السٍِّّ هذه  االهتمام يف  كان 
التغذية الرجعية، فخالل احلرب العاملية الثانية اهتم الباحث "نوربريت وينر" مع أحد املهندسني مبشكلة فعالية رمي 

دأ له أمهية يف ذلك، وهو معروف من قبل بتسمية التغذية الرجعية، وابلتايل فعندما الدابابت، فوجدوا أن هناك مب 
نراقب فعال موجها هلدف ما، فإن دوران املعلومات جيب أن تشكل حلقة مغلقة ويف الوقت نفسه تقيم اآللة آاثر 

ذا املصطلح على عمل اجلهاز أفعاهلا وتصحح سلوكاهتا املستقبلية، ابستعمال أداءاهتا املاضية، ولقد طبق الباحث ه
العصيب، ربط مثال بني الداببة اليت تصبو إىل حتقيق اهلدف واليد اليت حتمل كأسا من املاء إىل الفم، وكلتا احلالتني 
متران من السياق نفسه، حيث تكون هناك معلومات عن الفعل متناولة لصدور األمر، وبعدها تعود كتغذية رجعية 

 يسمح له بتحقيق اهلدف.    يف شكل نسق، وهو بدوره 
، املوجهة من السبب حنو األثر ليست مثالية، ألن كل أثر linéaire Causalitéويف هذه احلالة السببية اخلطية  

الدائرية   السببية  يتضح مصطلح  السبب، وهنا   Causalité يؤثر بدوره على سببه، ابلتايل يصبح هو اآلخر 
Circulaireت، إذ تفقد مصطلحات السبب واألثر هدفها أمام االهتمام بتحليل أي السياق الدائري للتفاعال

نظام التفاعالت، وهذا يعين أن أفراد األسرة يعتربون عناصر متفاعلة يف حلقة دائرية، كل فرد يؤثر على اآلخرين 
ادية االجتاه ويتأثر هبم، وعليه ال ميكن اعتبار سلوك فرد ما هو سبب سلوك أفراد اآلخرين، وليس ألحد أية سلطة أح 

 على جمموع عناصر النسق. 
العالجية، يكون املالحظ موضوعا خارجيا ال يستطيع أن يؤثر يف الشيء الذي    العملية  يف هذه احلالة، خالل 

يالحظه، أو يغري منه شيئا، وابلتايل هذه النظرية تري أن األسرة نظام عالئقي له هيكل وتنظيم مكّوانن من مثلثات 
 األهداف والقواعد، مشّكالن عالقات دائرية متبادلة ومستمرة، وهذا ما جيعله يف تنظيم ذايت مستمر. تربطها األدوار و 

انية الثانية:    -ب  (La deuxième cybernétique)السربٍِّّ

مبا أن السربانية األوىل اهتمت ابلسياق الدائري للتفاعالت؛ فإن السربانية الثانية اهتمت بتعقد التفاعالت بني عدة 
ساق، تعترب املالحظ )املعاجل( يف العملية العالجية جزء من النسق الذي يالحظه، فاملالحظ وما يالحظه يكوانن ان

نسقا جديدا، ففي العملية العالجية يتدخل املعاجل النسقي يف نسق األسرة، حبيث حياول كل عنصر منهم أن يؤثر 
 (. Royaeul,2003يف اآلخر )
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لألنساق:    -2 العامة  انفي"النظرية  برياتل  فون  "لدويغ  الباحث  إىل  النظرية  هذه   Ludwigتعود 
VonBertalanffy  1901 -1972   الذي كان معلما يف علم النفس وابحثا البيولوجيا العامة، كان طموحه

ة أخرى تطوير مبادئ مزدوجا العمل على حتقيق ادماج كل العلوم الطبيعية واالجتماعية، هذا من انحية ومن انحي
موحدة من أجل وحدة العلم، وفكرته األساسية، أن الكل متثله األشياء اليت تتجمع وتكون أجزاء من الكل، لكن 
الكل ال ميثل أجزاءه، فالنسق جمموعة من العناصر املتفاعلة، وهذه التفاعالت تكون إما كبرية التأثري أو معقدة أو 

أنه مبا أن النسق احلي يتميز ابلتبادالت املستمرة للمعلومات مع حميطه، فإنه حيتوي االثنني معا، ويرى الباحث أيضا  
فكل نسق حيتوي على عدة برياتالنفي"  على خمارج ومداخل تساعده على هدم وبناء عناصره، وحسب الباحث "

(، والنسق الفرعي الثاين أنساق فرعية فالنسق العائلي يتكون من النسق الفرعي األويل )األسرة األصلية: جيل األجداد 
)األسرة الفرعية: اآلابء واألبناء(، وتوجد أنساق فرعية أخرى خاصة ابألسرة املمتدة )األعمام، اإلخوة من الرضاعة، 

 bertalanffy,1999األخوال، وغريها( )

 وضع برياتالنفي مبادئ للنسق وهي: 

عناصر منظمة ومتداخلة ومتبادلة فيما بينها : "هو جمموعة حمددة تتألف من  Le systèmeتعريف النسق    -1
واليت هتدف يف حميط معني إىل حتقيق غرض أو عدة أغراض، واضحة أو غري واضحة وذلك بتطوير أو إنتاج نشاط 
أو عدة أنشطة"، والنظرية النسقية ال هتتم مبحتوى االتصال بني العناصر حبد ذاته بل يتعدى األمر ذلك ابالهتمام 

 ل اإلنساين أي النظام الذي تسري وفقه األسرة. بعالقة التواص

إن كل نسق حيتوي على أنساق Milieu et sous – systèmes تعريف الوسط واألنساق الفرعية:  -2
أن Hall &Fagenكما يرى "هال وفاجن"    فرعية، وهو يف حد ذاته متضمن يف نسق أو أنساق أوسع منه.

املواضيع حبيث لو حدث أي تغيري يف مساهتا سيؤثر حتما على كل النسق وهذه النسق يف وسط معني هو جمموعة  
 السمات تتغري وفق سلوك النسق، وجند نوعني من األنساق تبعا لعالقته مع احمليط مها: 

اليت ال تقبل دخول وخروج معلومات من وإىل النسق،   :Les systèmes fermésاألنساق املنغلقة   (أ
 الكمياء.  ل: أنساق املعادالت يف الفزايء ووهي معزولة عن احمليط مث
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املنفتحة   ( ب تبادل   :systèmes ouverts األنساق  احمليط، يكون هناك  اليت يكون جماهلا مفتوح مع 
الطاقة واملعلومات بني الداخل واخلارج ابستمرار منها األنساق احلية اليت تتطور عرب الزمن من الوالدة حىت الوفاة 

 .  cycle vital اةواليت تعرف بدورة احلي
ابلتايل يتضح لنا وجود نسق تفاعلي مزدوج يف العائلة مع عناصر العائلة املمتدة أو اجلماعة واألنساق الثقافية، أي 

 أن العالقات أتخذ جمريني عمودي وأفقى فاملعاجل جيب أن يعلم يف أي مستوى ويف أي نسق فرعي سيتدخل. 
 وخصائص األنساق املتفتحة تتمثل يف: 

  Principe de totalité et non- sommativitéالكلية وعدم التجزئة:  مبدأ (أ
  الّنسق هو الكل الذي ال ميكن فصله عن عناصره، وهنا االنقسام ال يكون يف التفاعالت فقط بل يتعدى

 ذلك إيل االنقسام يف عناصر هذا النسق والذي حبد ذاته يتعارض مع مفهوم الّنسق. 
 ل نسقه األصلي، وال ميكن أخذ كل عضو من الّنسق منفردا عن العناصر كل عنصر من الّنسق حيلل داخ

 األخرى رغم أن ذلك العضو فقط هو الذي يظهر العرض. 
مبا أن التناول النسقي شامل ال يقتصر على نوع معني من   Isomorphismeمبدأ التماثل الشكلي   ( ب

التنظيم فإن أي موضوع متصل بواسطة عالقات ما مهما كانت ميكنه أن يشكل نسقا حبد ذاته، فهناك متاثل شكلي  
 أي تشابه يف الشكل: النسق العائلي، النسق االقتصادي، النسق العصيب....اخل. 

نساق املنفتحة أي العضوية كالعائلة ينطبق هذا املبدأ ففي األ  Equifinalitéمبدأ احملصلة الواحدة   ( ت
 الذي ينص على أن نفس اهلدف ميكن حتقيقه انطالقا من شروط أولية خمتلفة أو من مسارات خمتلفة. 

فأنواع التفاعالت العائلية وتطورها عرب دورة حياة العائلة هي احلامسة يف السريورة اليت تنتظم حول هدف معني، ويف 
جمال العالج العائلي وفقا هلذا املبدأ تعترب أمهية التاريخ العائلي نسبية لصاحل التفاعل احلايل، ويتحدد أيضا كيفية 
معاجلة املشكلة، فاألمر مل يعد يتعلق يف البحث يف سبب االضطراابت يف اتريخ العائلة بل بفهم سريها احلايل ابلتايل 

 البحث عن "كيف" بدل من "ملاذا".
 Principe D’autorégulationمبدأ التعديل الذايت )التوازن احليوي والتغيري(: ج(

 Changement, Etat stable)جند هذه اخلاصية يف األنساق املفتوحة هنا نتكلم عن التغري الثبات واالتزان  
et Homéostasie) النسق يعمل ، ألن النسق مييل اىل التحول واالستقرار والتفاعل بني هتني الوظيفتني جيعل
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أبدا ستاتيكي  يكون  النسق ال  توازن  ابلتايل  واحلياة  التغيري  إمكانية  له  مما يضمن  ومؤقت،  توازن غري مستقر  يف 
)اثبت(، وحىت وإن كان النسق منتظم يف حالة مستقرة فإنه خيضع ابستمرار الختالالت جتعله يتغري، ويتم تصحيح 

التغذية الرجعية: املوجبة والسالبة. فاملوجبة تعمل على زايدة العوامل هذه التغيريات املستمرة آليات )ميكانزمات(  
املشوشة لزعزعة استقرار النسق، وبفضل آليات األثر الرجعي االجيايب فإن النسق يتمكن من إجياد حالة مستقرة 

حليوي للنسق أخرى، وهذا هو سر تطور النسق، أما السالبة متيل للحفاظ على النسق يف حالة مستقرة فالتوازن ا
يكون بفضل التغذية الرجعية السالبة، ابلتايل يتطور النسق احلي إذا عملت هاتني الوظيفتني بطريقة تكيفية ال تطغى 

 إحدامها عن األخرى ألن األزمة تظهر عندما يغيب التوازن بينهما. 

 Causalité Circulaire ou circularitéد( مبدأ السببية الدائرية )الدورانية( 

إن يف النسق العالقة تكون دائرية، ابليت السببية تكون كذلك، حيث تتواىل األسباب واآلاثر حىت تعود اىل العنصر 
األول من هذه السلسلة عن طريق التغذية الرجعية، من أجل استدخال تغيري أو تدعيمه أو كفه، ويف حالة العالج 

جيه كشفه )اهتمامه( ابلرتكيز على التغذية الرجعية للعائلة كرد على املعلومات تشري الدورانية إىل قدرة املعاجل على تو 
 اليت يلتمسها يف العالقات ابلتايل الرتكيز على االختالف والتغيري يف هذه العالقات. 

 Information et rétroactionمبدأ االعالم والتغذية الرجعية    -ه

ويتم تصحيح هذه التغريات من خالل آليات التغذية الرجعية اإلجيابية   إن النسق خيضع دائما الختالالت جتعله يتغري،
والسلبية. وإن عدم القدرة على التنبؤ يف األنساق املفتوحة جيعل املالحظ غري متأكد من آاثر التغذية الرجعية مما 

 (. 1999يعقد التبادالت مع اخلارج، عكس األنساق املغلقة )كفايف،  

لة لتسهيل فهم الظواهر املعقدة كالبشر وعالقاهتم طموحاته ابلتايل ال ميكن اختزال الكائن ابلتايل النسق يعترب وسي
 احلي كنسق فقط أو ادراكه يف نسق جمرد من مغزى احلياة. 

 نظرية االتصال:-3

الالتينية   من  اشتق  االتصال  أوصل    communicarمصطلح  أو  وصل،  مبعىن   communiquerجذر 
 . communمبعىن مشرتك    communisلذي اشتق هو أيضا من ا  communierالتواصل مع، و
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مفهوم االتصال على أنه "عملية تبادل املعلومات أو اخلربات بني طرفني أو أكثر يف نطاق   سعيد حسن العزة وعرف  
 احمليط االجتماعي، وهو عملية اجتماعية ضرورية الستمرار احلياة ولنقل الرتاث واحلضارة من جيل إىل آخر". 

االتصال أو التواصل متعلقة خاصة ابألنساق املفتوحة اليت يكوهنا البشر، ألن التفاعالت اليت تربط بني   وعملية 
القابل   communicationsعناصر هذه األنساق عبارة عن اتصاالت   يف حني هذه األخرية تكون املظهر 

 القة. ل مرتبط ارتباطا وثيقا ابلعللمالحظة من العالقة، واليت تتحدد هبا، فاالتصا

 أشكال االتصال:-3-1

يوجد اتصال لفظي بواسطة الّلغة، وغري لفظي بواسطة لغة اجلسم )اإلشارات، اإلمياءات(، أي هناك اتصال مباشر 
 )وجها لوجه(، واتصال غري مباشر )الرتاث، التلفاز، املطبوعات، وغريها(. 

 عناصر عملية االتصال:-3-2

 لالتصال العناصر التالية:مرسل، الرسالة، مستقبل، وسيلة االتصال، التغذية الراجعة. جعلت جل النظرايت املختلفة  

 معيقات االتصال:-3-3

 عدم دقة املعلومات املرسلة.  −
 تعقد الّلغة والرموز أو اإلشارات وغموضها.  −
 خطأ التوقعات.  −
 وجود خلل يف أجهزة أو قنوات االتصال.  −
 (. 73، ص2000واملستقبل )العزة، غياب االحرتام املتبادل بني املرسل   −

( واتزالويك  بول  الباحث  حسب  لالتصال  اخلمس  عدم   Paul Watzlawic)البديهيات  استحالة 
 التواصل، فكل سلوك يعترب تواصال. 

 كل عملية تواصل تتضمن جانبني: .1
 .)الداللة )احملتوى 
  .)النظام )العالقة 
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وراء   ما  األول ويسمى  يشمل على  الثاين  يتناقض إن  عندما  التواصل  االضطراب يف عملية  إذ حيدث  االتصال، 
 العالئقي ابحملتوى )الداللة(، أي الكيفية اليت نريد أن يفهم هبا حديثنا مثال )القيد املزدوج( لباتسون. 

 كل اتصال يضم شكلني:  .2
  :)وهي جمموعة اإلشارات االجتماعية والثقافية )اللغة(.   وسيط رقمي )لفظي 
  :)ويضم كل السلوكات اليت ميكن ترمجتها، كاإلمياءات، واحلركات، وغريها.  وسيط)غري لفظي 

الفرق؛ أي  .3 أو  التساوي  مبنية على  متماثلة، سواء كانت  أو  متكاملة  تواصل هي عملية  عملية  كل 
 أستاذ/تلميذ. االختالف، مثال العالقة ما بني أب/ابن، 

 . (Rougeul F., 2003, P22)طبيعة التواصل يتوقف على كيفية إدراك األحداث .4
اهتما أكثر ابالتصاالت والتبادالت ، إضافة إىل التنظيم  (Gregory Bateson"ساتريوابتسون" ) فالباحثان  

داخل  واالتصاالت  التبادالت  وقوانني  التبادلية،  العالئقية  الشبكة  على  يشددان  األسرية، حيث  األنساق  داخل 
فإن املعاجل النفسي   "ابتسون"الشبكة، كذلك ركزا على الضغوط املزدوجة واملتناقضة يف األنساق األسرية، وحسب  

 فه تغيري البنية التبادلية للنسق األسري، دون األخذ بعني االعتبار أمهية التحالفات اليت حتدث داخل النسق. هد 
تظهر يف احلياة الزوجية مشكالت متعددة، تعطي كدليل سوء التكيف، واليت ترتك آاثرا   النسق األسري املضطرب: 

 (.162، ص2001خمتلفة ابلنسبة للزوجني واألبناء )اخلطيب، 

ويف هذا النموذج تكون األسرة معرضة ألحداث عويصة، تسبب فيها اضطراب عالقة أفرادها، وخباصة الزوجني،   
إىل درجة التفكك، ويظهر القلق الذي من أسبابه العوامل االقتصادية، واالجتماعية، أو العالقات الزوجية اليت تدفع 

ر ابلعالقات واألطفال، ابلتايل إنقاص ثقة التواصل بني أفراد  إىل احلساسية والعدوانية يف السلوك، مما ينجر عنه الضر 
هذا  أن  إال  مميتة،  أو  متشددة  ممارسته  الوالدي، جبعل  اإلشراف  فعالية  من  يقلل  أن  ميكن  األسري، كما  النسق 

 (. 54، ص2005االضطراب قد يكون مؤقتا، وهنا إما أن يؤدي إىل االنفصال أو يبقى مستمرا )ميزاب،  

كل من الزوج والزوجة تغيري اآلخر ليتالءم مع سلوكياته، ال ينجح يف حاالت كثرية وإن جنحت إن حماولة   -
، 2000يف حاالت قليلة، فإن ذلك ال يكون ملصلحة النسق األسري، وال يستفيد أعضاؤه من ذلك)الكرمي،  

 (. 58ص
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السيطرة وهنا حتاول األم أن تفرض السيطرة واألب حياول أن يكون األقوى أكثر من الالزم يبدأ صراع  ، ابلتايل 
فتصعب معرفة من هو الرجل ومن هي املرأة، وبناء على ذلك، فالعالقة األسرية ستصاب ابالضطراب، ويتوّلد سلوك 

واألعراض اليت تظهر لدى عنصر ،  (193، ص1999الفوضى، وشدة النفور، والعداء بني أعضاء النسق )يتيم،  
كالت، اليت توجد بني أفراد هذا النسق األسري الواحد، وذلك دليل على داخل النسق ما هي إال تعبري عن املش

 (. 194، ص 2000اضطراب ذلك النسق )العناين، 

إن احلديث عن اضطراب النسق األسري يشري إىل عدم قدرة النسق يف التحكم الذايت، مبا يف ذلك عدم  -
والزوجية، القلق، وغريها(، وعدم القدرة على جتاوز التغريات القدرة على االستقرار:)الضعف، والصراعات األسرية  

والتكيف مع املتطلبات اجلديدة للسياق، هذا كله يدل على اضطراب ميكانيزمات رد الفعل السالبة واملوجبة )وضع 
 احللول السلبية للصراعات، غموض احلدود السائدة داخل هذا النسق، ووجود حتالفات بني بعض أفراد النسق ضد

األفراد اآلخرين من النسق نفسه، واملعاملة السيئة، وغريها( فالشذوذ يف جمال النسق األسري ليس قضية فردية، ولكن 
 .( Neuberger R. , 2006 , P42عبارة عن توتر السريورة العالئقية داخل هذا النسق)

 ومما جيعل النسق األسري أيضا يفقد توازنه احلاالت التالية: 

ما بغياب أو دخول عنصر جديد إىل النسق، كوالدة طفل جديد، فعلى األسرة إدراك ظهور عرض ما، إ  -
 . (Maurice B., 2003, P26العنصر اجلديد ضمن النسق ) 

( والتعديل Synchroniqueمعايشة النسق حالة عدم االتزان بسبب ما يسمى ابلتعديل املتزامن) -
عنصر داخل النسق ليكون قواي، والنتيجة غري املباشرة (، مثل حالة شرب اخلمر من  Diachroniqueالتطوري)

 هي اإلصابة أبمراض كالسرطان، والسلوك الناتج يعترب غري صحيح وغري مرجو، وهبذا النسق يعلن عن أزمة. 
 .( ميثله التغذية الرجعية املوجبةAnti-organisationغياب التنظيم الذايت )  -
األخرى، وإذا كان النسق ال يتقبل القواعد اجلديدة أو تعديلها، أتثر وأتثري قواعد النسق األسري ابلقواعد   -

 أو إبعاد قواعد موجودة، يؤدي ذلك إىل اهليجان وفقدان التوازن. 
-  ( املعريف  االتفاق  بني عقليات Conjonction Cognitifغياب  هناك صراع  يكون  (، حيث 

 ي عنصر من أفراد النسق أفكار اآلخر. خمتلفة ألجيال خمتلفة، يف النسق األسري الواحد، حبيث ال يتقبل أ
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القرار) اختاذ  االختيار، Conjonction décisionnelleصعوبة  وعائق يف  هناك صعوبة  تكون  (، حيث 
 (. Mony E. ,1994, P137وعدم قدرة تشخيص املشكل )

حتتويها، ونفهم   انطالقا مما سبق ذكره يتضح أن دراسة األسرة كنسق جتعل دراسة جيعلنا نفهم أكثر التعقيدات اليت 
 عالقتها ابألعراض اليت تظهر عند أفرادها كالتأخر الدراسي عند األبناء. 

 اإلجراءات املنهجية:   -8

نظرا لطبيعة موضوع البحث الذي يدرس بصورة منفردة حالتني تدرسان يف السنة الرابعة املنهج املتبع:    -8-1
التعرف متوسط أحدمها حاصلة على أعلى معدل عام   الواحد، وحماولة  القسم  والثانية على أدىن معدل عام من 

 مال املنهج الوصفي العيادي الذي يعتمد على دراسة حالة. عليهما بعمق، فقد مت استع

الختبار فرضيات البحث مت التوجه إىل أفراد جمموعة البحث   خصائص وطريقة اختيار جمموعة البحث:   -8-2
وأهم شروط اختيارها هو أن ،  يدرسان يف السنة الرابعة متوسط )يف مرحلة املراهقة(  بطريقة قصدية متثلها تلميذان 

أحدمها حتصلت على أعلى معدل عام واألخرى على أدىن معدل عام من القسم الواحد، وصدفة كانت احلالة األوىل 
، وهذا بعد 2019-2018أنثى واحلالة الثانية ذكر، وذلك ابالستعانة بنتائجهما )كشف النقاط( الدراسية للعام 

 أتكدان من أهنما تعيشان يف وسط أسر مكتملة األفراد، حيث يوجد األب، األم، اإلخوة، إخل. 

 أدوات البحث:   -8-3

كما مت االعتماد على املقابلة العيادية املوجهة والنصف موجهة اليت تسمح املقابلة العيادية نصف املوجهة:   -أ
ابالختبار املطبق، وكانت على شكل حماور وهي: حمور خاص ابلبياانت ابحلصول على معلومات اليت ال ميكن اقتناؤها  

النسق احلايل،   الشخصية، حمور خاص بتاريخ النسق األسري، وحمور خاص طبيعة العالقات اليت تربط بني عناصر 
 وحمور خاص بطبيعة العالقات اليت تربط النسق مع العامل اخلارجي، ويف األخري خصصنا حمور للنظرة واآلفاق املستقبلية.

األسري:   - ب اإلدراك  الالتينيةاختبار  ابحلروف  األسري  اإلدراك  اختبار  والذي   (FAT)يرمز 
ـار اإلسقـاطي على يد كل من الباحثني: واين ، وقـد صمم هذا االخـتـــبFamilyApperception Testيعين

داان كاسرتو"   ماري،  سـويـتـل  هنري،  جوليان،سوزاأن.  ألكسندر  سويتل،   ,wagne M. Sotile).م. 
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AlexenderJulian, Susan E. Henry,Sothle Mary, Dana Castro) هذا صدر   ،
اإلجنليزية سنة   األوىل ابللغة  وترجم إىل 1988االختبار يف صورته  قبل  ،  من  الفرنسية  اللغة  النفس   علم  "مركز 

، ومت ترمجته إىل العربية، وكّيف يف اجملتمع اجلزائري على يد الباحث ميزاب انصر وفريقه يف 1999سنة    التطبيقي" 
اجلامعي   البحث  لرتقية  الوطنية  ابللجنة  خاص  حبث   CNEPRU(Comité Nationalمشروع 

Professional de larechercheuniversitaire) واستمد االختبار أسسه من مدرسة األنساق، اليت ،
تعّد سلوك الفرد داخل أسرته نتيجة لتفاعالت حتدث مع األفراد اآلخرين، فلكّل واحد منهم وظيفة حمددة داخل 

 (Wayne M. ,Sotil M. et all, 1999, P5).النسق األسري الذي يعيش فيه
على لوحة ملونة ابألبيض واألسود، وكراسة استعمال "اإلدراك األسري"  بار  يشمل اختوصف االختبار:   -

والعشرين) الـواحد  اللوحات  وتظهر  التنقيط،  أو  التفريغ  ورقة  و  جتمعات 21االختبار،  أو  وضعيات   )
(constellation) ،األسرية العمليات  على  إسقاطية  تداعيات  عالية  بصورة  تعكس  معتادة  أسرية  ونشاطات 

ود فعل انفعالية يف عالقة مع تفاعالت أسرية هلا خصوصياهتا، وعلى ذلك، وضع مؤلفو االختبار منوذجا وكذلك رد 
يهتم بوصف التفاعالت اجلارية بني أفراد األسرة يف كل لوحة على حدة، مع إعطاء كل لوحة امسا خاصة هبا هي: 

الغ تنظيم  الثياب، غرفة االستقبال،  العقوبة، متجر  ميدان العشاء، املسجل،  املطبخ،  السوق،  السالمل،  رفة، أعلى 
اللعب، اخلروج والتأخر من البيت، الواجبات، وقت النوم، لعب الكرة، اللعب، املفاتيح، التزيني، النزهة، املكتب، 

 املرآة، الوداع. 
(، 06ادسة )وانطالقا من نتائج جمموعة من البحوث اخلاصة هبذا االختبار، أثبتت إمكانية تطبيقه ابتداء من سن الس

 (. 11، ص2012كما أثبتت التجربة العيادية أنه ميكن تطبيقه أكثر على املراهقني والراشدين عن )انصر ميزاب،  
لكي جيمع بني إطار املمارسة العيادية، وبني التقييم "اإلدراك األسري"  وضع اختبار  اهلدف من االختبار:     -

والنفسية، أو إجياد برامج عالجية، لكن تبقى الوسائل القياسية املكَيفة الفردي واألسري يف جمال الصحة العقلية  
 لتقييم األنساق األسرية قليلة. 

االختبار:    - تطبيق  اختبار  خطوات  مترير)تطبيق(  طريقة  األسري"،إّن  التقنيات   "اإلدراك  تطبيق  طريقة  تشبه 
املعريف  اإلطار  أكثر على  تؤكد  التعليمة  أن  األخرى غري  الشروط اإلسقاطية  األسرة، ومن  املمركز حول  العاطفي   

 األساسية لتطبيق االختبار ما يلي:
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 جيب أن يكون مكان مترير االختبار أكثر إضاءة وسكوان، وبعيدا عن كل إاثرة.  -

 (. 21جيب أن تقدم كل اللوحات الــواحد والعشرين )  -

 ( دقيقة. 35ىل مخس وثالثني ) ( إ30تدوم مدة تطبيقه يف الشكل الكامل من االختبار ما بني ثالثني ) -

 تدون األجوبة كلمة بكلمة يف أوراق مستقلة.  -
لدي "  الستعمال هذا االختبار مع املراهقني أو الراشدين متت ترمجة التعليمة إىل اللغة العربية كالتايل: التعليمة:    -

جيري يف الصورة، وما جمموعة من الصور تضّم أسرا، سأظهرهم لك واحدة تلوى األخرى، يرجى منك وصف ما  
الذي أدى إىل ذلك، وفيم يفكر وحيث هؤالء األشخاص يف هذه الصورة، وكيف تنتهي القصة... استعمل خيالك، 
 وتذكر ابخلصوص أنه ال يوجد جواب صحيح وآخر خاطئ يف ما ستقوله، سأقوم بتدوين جوابك حىت ال أنساه". 

التنقيط من أجل بناء اإلجاابت حسب نظرايت النسق األسري، وضع مؤلفو االختبار نظاما من  تنقيط االختبار:    -
ويسمح هذا التنقيط بصياغة فرضيات حول توظيف النسق األسري، انطالقا من إجاابت فرد واحد يف األسرة، 

 وستسمح فئات التنقيط بتسجيل وفهم متنوع للعالقات والعمليات األسرية. 
 :التحليل الكيفي لربوتوكوالت هذا االختبار  -

إّن التحليل الكيفي لربوتوكوالت هذا االختبار يتم ابإلجابة على جمموعة من األسئلة ، حددت بثمانية أسئلة تتناول 
 :يف جمملها توظيف النسق األسري، و اليت تتجسد فيمايلي

 كاف لوضع فرضيات صادقة؟ "املفحوص" هل حمتوى بروتوكول -1
 هل تظهر الصراعات يف بروتوكوالل مفحوص؟  -2
 أّي جمال تظهر الصراعات يف بروتوكوالل مفحوص؟يف   -3
 ماهو النمط  الوظيفي الذي تتميز به أسرة املفحوص؟  -4
 ماهي الفرضيات اليت ميكن أن تكون مرتبطة ابلنوعية العالئقية الظاهرة على  مستوى األسرة؟ -5
 ماهي الفرضيات اليت ميكن صياغتها عن املظهر النسقي العالئقي هلذه األسرة؟  -6
 هناك مؤشرات تدل على عدم التكيف؟هل   -7
 هل توجد يف الربوتوكول مواضيع تسمح بتكوين فرضيات عيادية مفيدة؟  -8
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مت االعتماد على طريقة حتليل املضمون الكمي والكيفي استنادا إىل مبادئ النظرية طريقة حتليل النتائج:    -8-4
 النسقية.

 البحث املطبقة علي احلالتني، وحتليلها مث مناقشتها.  يتم يف هذا العنصر نتائج أدواتالدراسة امليدانية:    -9

 عرض وحتليل نتائج احلالة األوىل:  -9-1

 تقدمي احلالة:  -
سنة،تدرس يف السنة الرابعة متوسط، حتصلت على املرتبة األوىل يف قسمها مبعدل 14مراهقة تبلغ من العمر   )أ(احلالة

، وهي يف كل مرة منذ بداية دخوهلا للدراسة أتيت يف املرتبة األوىل، وحتتل املرتبة األولىبني ثالثة أخوات،   9.76يقدر بـ  
د، وتقطن يف بيت يتسع للجميع، ومستواها االجتماعي واالقتصادي عائلة احلالة نووية تتكون من األب واألم واألوال

جيد، ألن األب )مقاول( واألم )معلمة( كالمها يعمالن، إضافة إىل مدخول اجلد ألن له تقاعد يف فرنسا، ويقسم 
 جامعية.  راتبه الشهري مع أبنائه الذكور يف كل مرة، واملستوى الدراسي هلما خمتلف فاألب له مستوى اثنوي واألم 

املوجهة:   - العيادية نصف  املقابلة  تبني أن اتريخ نتائج  املوجهة  العيادية نصف  املقابلة  نتائج  من خالل 
مل يعش أحداث كثرية أثرت كثريا على ديناميته سواء على املستوى الفردي   -أ–النسق األسري الذي تعيش فيه احلالة  

نطاق األسرة املمتدة لكن يبقى تقبل خروج الزوج من   أو اجلماعي، فمنذ بداية تشكيل هذه األسرة خرجت عن
النسق األصلي كان صعبا هذا راجع إىل االنصهار املوجود بني أفراد لنسق العائلي األصلي ورفضه للفردانية الفردية، 
انعكس ذلك يف عالقات الزوجني يف سنواته األوىل فقد كان يعيش عدة صراعات، لكن ما هو اجيايب أن الفرع 

جي األبوي شيئا فشيئا توصل إىل حتقيق االستقاللية، لكن هذا مل مينع احلالة معايشة بعض هذه األزمات، أما الزو 
عالقات عناصر النسق األسري الذي تعيش فيه احلالة يظهر تناسق بني عناصره فكل من األبوين يقوم بدوره داخل 

ابلة مع احلالة شعران أنه تشكلت بنية عائلية هلا النسق بشكل جيد،  وعالقة األخوات أيضا جيدة، فمن خالل املق 
منوذج خاص هبا حيافظ على بقائها فكل عنصر حيرتم حدود النسق وهناايت كل عنصر فيها إال يف حاالت اندرة، 
وتبني أن هناك إحساس ابالنتماء إىل النسق دون جتاهل االستقالل الذايت لكل عنصر يظهر ذلك يف مثال يف إعطاء 

الثانوي وتقبل فكرة دخوهلا إىل أشبال األمة، واحلالة يف كل مرة حرية اختي للتخصص الذي تدرسه يف  ار احلالة 
تتحدث عن مواقف الصراعات تظهر اجلانب االجيايب هلا مثال شجارات األب مع األم أو األم معها وأخواهتا تقول: 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)57-100 Vo: 6, No:1, 2020 

 

86 
 

أخواهتا، أو تقول: "معليش ذزعاف، "ذنفعيو، ذنفعناغ" أي كل ذلك هو يف مصلحتها أو يف مصلحها ومصلحة  
خاس آكن....اثكيتس فاملتيو، ذمياوالنيو، اذيسما..." أي أن رغم تلك الصراعات الزوجية والعائلية تقول أن هذه 
العائلة هي عائلتها ومن فيها أبواها وأخواهتا، كل ذلك يعين أهنا ال تسمح فيهم، ويربط بني عناصر النسق عالقات 

تلك الصراعات هي مواقف عادية وعابرة. فرغم وجود هذا التناسق اجليد بني عناصر النسق لكن   عاطفية قوية، وأن
هذا ال ينفي غياب الصراعات داخله، وأثرها على احلالة وأفراد النسق ككل، فعالقة احلالة مع أمها مضطربة وتعتربها 

ندما استفسران أكثر توصلنا أن األم مل مصدر للضغط ابلنسبة للعائلة ككل سواء األب أو األخوات األخرايت، وع
تتقبل فكرة أهنا هلا أربعة بنات دون ذكر، فكانت قاسية مع بناهتا لدرجة أهنا حتملهن املسؤولية وتشعرهن ابلذنب 
أمام عدم إجناهبا للذكور، وحسب احلالة دائما الشجارات تدور حول هذا املوضوع، حسب احلالة دائما كل البنات 

ا لتخطي هذا النقص لكن دون جدوى، ابلتايل انعكس ذلك على احلالة النفسية للبنات خاصة احلالة حياولن إرضائه
اليت هي الكربى  واليت بفضلها يتطور وجيد النسق توازنه، ويتكيف مع األزمات واألحداث اجلديدة اليت يعيشها، 

تاج إليه، فهو تربطه عالقات جيدة مع أما فيما خيص عالقة النسق مع العامل اخلارجي فهو منفتح بقدر ما هو حم
اجلريان واألقارب، يتبادلون الزايرات يف املناسبات وغري املناسبات، وأيضا تعطى الفرصة لألطفال ابللعب مع اجلريان 
سواء ابلذهاب إليهم أو أيتون إليهم مع مراقبة مستمرة من قبل األولياء، إضافة إىل النزهات اليت تقوم هبا األسرة يف 

مرة، أما عن النظرة املستقبلية فاحلالة لديها طموحات كثرية سواء على مستوى حياهتا اخلاصة أو العائلية، على  كل
املستوى الشخصي أهم أهدافها هو النجاح يف دراستها وقبوهلا يف أشبال األمة، أما على املستوى العائلي متنيها أن 

لطريقة السيئة يف تعاملها معهن، لكن يف املقابل تراودها خماوف مينحهم هللا سبحانه وتعاىل أبخ، لكي تغري األم ا
وقلق أن جتعله مسيطر عليهن ويصبح حمل كل اهتماماهتا وجتاهل أخواته وهذا ما ال تتمنا، وحتلم يف أن تصبح عائلتها 

 أكثر استقرارا وبدون صراعات.

الـ   نتائج اختبار اإلدراك األسري: - البياانت )نتائج اللوحات  بعد تطبيق اختبار اإلدراك األسري وتفريغ 
( على ورقة التنقيط حتصلنا على النتائج الكمية اخلاصة جبوانب سوء التوظيف، واليت نستغلها يف التحليل الكيفي 21

 لالختبار الذي يعتمد على اإلجابة على األسئلة الثمانية اخلاصة ابالختبار. 
 كاف لوضع فرضيات صادقة؟ "املفحوص" ىربوتوكولهل حمتو    - 1
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بناء على برتوكول احلالة تظهر القصص اليت وضعتها فريدة واضحة هلا بداية وهناية، ومل تعارض احلالة عن التعبري على 
الربوتوكول   هذا  على  االعتماد  ابلتايل ميكن  إجابة غري عادية،  أية  نتلقى  ومل  االختبار  لوحات  الختبار لوحة من 

 فرضياتنا. 
 هل تظهر الصراعات يف بروتوكول املفحوص؟  - 2

ابلنسبة للدليل   n=9من خالل شبكة الرتميز اخلاصة بربوتوكول احلالة تتضح جمموعة من الصراعات الظاهرة عددها  
 . N=22العام لسوء التوظيف الذي يساوي  

  يف أّي جمال تظهر الصراعات يف بروتوكول املفحوص؟   - 3

ظهرت يف اللوحات رقم: n=8شبكة الرتميز دائما وّزعت الصراعات الظاهرة بني صراع أسري عددها  من خالل   
. ومل نسجل أية نقطة لصراع من نوع 18يف اللوحة رقم:    n=1، وصراع زواجي بـ  18،17،16،12،6،3،2،1

 آخر. 

 ماهو النمط الوظيفي الذي تتميز به أسرة املفحوص؟   - 4

موعة من الصراعات الظاهرة الزوجية واألسرية، فهي ليست جامدة بل حاولت توظيف مبا أن أسرة احلالة تعيش جم 
احللول وضبط النهاايت بطريقة عادة بطريقة اجيابية دون غياب السلبية ويظهر ذلك يف النقاط اليت سجلناها يف حمور 

إلجيابية اليت قدرت بـ ، مقابل احللول ا13،11للحلول السلبية يف اللوحات رقم:  n=2وضع احللول، حيث سجلنا
n  =5  ابإلضافة إىل النقاط اليت سجلناها يف حمور ضبط النهاايت فيما خيص ملناسب/مشارك بـ ،n=2   يف اللوحات

، فما هو مالحظ أنه رغم وجود سوء توظيف 12،2يف اللوحات رقم:    n=2ومناسب/ غري مشارك بـ   6،3رقم: 
م التوظيف اجليد املسجل يف الكثري من املواقف، سواء من انحية توظيف احللول والنهاايت إال أنه يبقى غري فعال أما

 احللول اإلجيابية أو التوظيف اإلجيايب للنهاايت. 

 ماهي الفرضيات اليت ميكن أن تكون مرتبطة ابلنوعية العالئقية الظاهرة على مستوى األسرة؟   - 5

ة ابلنسق األسري الذي تعيش فيه احلالة تتميز عامة من خالل شبكة الرتميز يتضح أن نوعية العالقات الظاهرة اخلاص
ابالستقرار، لكن هذا مل مينع من ظهور بعض من حاالت الضغط ومصدره هو األم، حيث سجلنا يف حمور نوعية 
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رقم:    n=6العالقات   اللوحات  يف  ظهر  ضاغط  من 1،2،6،12،17،18ألم كعامل  نوع  أي  نسجل  ومل   ،
 التحالف. 

 ميكن صياغتها عن املظهر النسقي العالئقي هلذه األسرة؟   ماهي الفرضيات اليت   - 6

رغم أن العالقات يف هذه األسرة عادة يسودها التفاهم واحلب واحلنان، التناسق والتكامل، والشعور ابلسعادة والرضا 
رها بني أفرادها، إال أهنا اترة ألخرى تعيش حاالت ضغط مصدره عادة األم، وما يصاحبه من نغمة انفعالية يغم

احلزن واالكتئاب، الغضب والعدوان، خوف والقلق، إضافة إىل الصراعات الظاهرة املسجلة املوزعة بني الصراعات 
األسرية والزوجية، ومل نسجل أية نقطة يف ضبط احلدود سواء فيما خيص االنصهار، وعدم االلتزام، وال لتحالف أب 

 أو أم مع الطفل. 

اخلارجي فإننا مل نسجل أية نقطة لنسق مغلق على العكس سجلنا نقاط يف لوحات أما عالقة النسق ابلعامل   
...وغريها، ابلتايل النسق الذي تعيش فيه احلالة 18،  15،  14،  10،  8عدة لنسق مفتوح مثال يف اللوحات رقم:  

املس النقاط  أكثر يف غياب  يظهر ذلك  النسق،  املساس حبدود  دون  لكن  اخلارجي  العامل  جلة آلخر منفتح على 
 متحالف، وآخر كعامل ضاغط، ومل نسجل أية نقطة لصراع من نوع أخر. 

 هل هناك مؤشرات تدل على عدم التكيف؟  - 7
، إذن هناك مؤشرات تدل على n  =2مبا أننا سجلنا نقط يف حمور املعامالت السيئة اليت تتمثل يف سوء املعاملة بـ  

 عدم التكيف العام. 
 الربوتوكول مواضيع تسمح بتكوين فرضيات عيادية مفيدة؟ هل توجد يف    - 8

يتضح أن النسق الذي تعيش فيه عامة جيد التوظيف لكن هذا مل مينعنا من استنباط    - أ– من خالل بروتوكول احلالة  
ا رمب   - أ–مواضيع تسمح بتكوين فرضيات عيادية مفيدة، أمهها طبيعة عالقة األم مع أفراد األسرة، خاصة مع احلالة  

ألهنا األكرب يف األسرة، ففي الوقت الذي تنتظر األم أن تلد ذكرا هو األول ولدت أنثى، فخيبة األمل هذه رمبا ما 
جعلها تفرغ أكثر الشحون عليها، وال رمبا هذا ما جعل احلالة تقوم بكل ما يف وسعها إلرضاء أمها لدرجة أهنا مل 

، ابلتايل الضغط الصادر من قبل األم اآلن أثر بشكل 10على    10تكن راضية يف نتائجها تريد احلصول على معدل  
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اجيايب على احلالة لكن مستقبال هناك خطر أن يصبح ذلك عامل فشل بناهتا يف حياهتن اليومية، ألهنا ال تقدر 
، واألخطر من ذلك أن احلالة مل تذق طعم الفشل ابلتايل قد يكون عليها من الصعب -أ –جمهودهن خاصة احلالة 

 وقوف مرة أخرى. ال

انطالقا من نتائج املقابلة العيادية نصف املوجهة ونتائج اختبار اإلدراك األسري أين يظهر تكامل بني الوسيلتني يف 
املتمدرسة يف السنة الرابعة متوسط احلاصل على أعلى معدل   -أ –التلميذة  مجع البياانت، فكالمها أوضحت لنا أن 
فيه أنه سيء التوظيف، ويظهر ذلك يف الصراعات األسرية والزوجية رغم قلتها عام تدرك النسق األسري الذي يعيش  

واليت تثريها دائما األم، وأمام كثرة احللول اإلجيابية استطاع النسق أن حيافظ على استمرار يته، وما جعل النسق سيء 
طاقة هلما كحراسة أختهن التوظيف هو سوء توظيف يف ضبط احلدود، ففي الكثري من األحيان حتمل بناهتا ما ال  

الصغرى عند ذهاهبا إىل العمل، عموما احلدود جندها تدور بني غري مناسب/مشارك، غري مناسب/غري مشارك، مما 
جعل األم كعامل ضاغط، ومصدر لسوء املعاملة، كالضرب والسب والشتم، ابلتايل هو مصدر الغضب والعداوة، 

 اخلوف والقلق. 
 نتائج احلالة الثانية:عرض وحتليل    -9-1

 تقدمي احلالة:  -
سنة،يدرس يف السنة الرابعة متوسط، واملتحصل على املرتبة األخرية يف قسمه مبعدل 14مراهقالبالغمنالعمر)احلالة)ب
، كان املستوى الدراسي للحالة يف املرحلة االبتدائية متوسط وعندما وصلت إىل املتوسطة تراجع إىل 3.80يقدر بـ  

فضعيف، وحيتل املرتبة ما قبل األخرية بني ثالثة أخوات، عائلة احلالة ممتدة تتكون من اجلدة، وعمني   حتت املتوسط 
– عازيني إضافة إىل ابنان لعمة احلالة تكفلت هبما اجلدة بعد موت األم، إضافة إىل أم وأب احلالة وأخواته، واملراهق 

فة واحدة فقط يرقد فيها كل من الزوجني وثالثة أبناء، و يقطن يف بيت ضيق يف العائلة املمتدة، فأسرته هلا غر   -ب
مستواها االجتماعي واالقتصادي ضعيف، ألن األب ضعيف الدخل واألم ماكثة يف البيت، وتكون هناك يف بعض 
  األحيان إعاانت ضعيفة من اجلدة رغم أن اجلانب املادي هلا جيد ألن هلا مرياث الزوج املتوىف ، له تقاعد يف اجلزائر

وفرنسا، إضافة إىل مساعدات ابنها وابنتها املتواجدان يف فرنسا، فرغم أهنم يسكنون يف بيت واحد إال أن املصاريف 
والطبخ كل من العائلة املمتدة واألسرة الفرعية منفصلتان،  واملستوى الدراسي ألولياء احلالة هو ضعيف فاألم مل تدخل 

 املدرسة واألب له مستوى ابتدائي.  
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 املقابلة العيادية نصف املوجهة: نتائج   -
عاىن كثريا على املستوى النسق العائلي الذي يعيش فيه، سواء    -ب –بعد إجراء املقابلة مع احلالة تبني أن املراهق  

على املستوى الفردي أو العائلي، فعلى املستوى العائلي حسب ما سرحت به احلالة ال مير يوم بدون شجارات داخل 
لعائلة املمتدة والعائلة الفرعية مثال بني ام احلالة وجدته أو بني أم احلالة وأعمامه العازبني، أو بني املنزل سواء بني ا

احلالة وأابن عمته، وغريها من الشجارات، إضافة إىل الشجارات يف العائلة الفرعية مثال بني احلالة وخاصة أخته 
، ابلتايل هذا النسق يعاين من صراعات عائلية خاصة، الكربى، واحلالة مع األم، األخت الكربى واليت أتت بعدها

املراهق   اليت أتمر واآلخرين   - ب–وفسر  املسيطر هي  أن أتخذ مكان  تريد  اجلدة  العالقات أبن  اضطراب هذه 
يطبقون، وأب احلالة ال يقوم مبسؤوليته حنو أرته خاصة من الناحية العاطفية فمثال ال يدافع عن زوجته، ال يبحث ما 

راسخة يف ذهنه بينت   -ب–ضل هلم، يفضل أبناء أخته أكثر من إبنه، فالكثري من املواقف اليت ذكرها املراهق  هو أف
نك يتساجاييقخام،...يغاسدالبالو   - ن–أنه يقوم أبشياء جيدة هلم وال يقوم ذلك مع ابنه مثال قالت احلالة: "يسفغ 

ملنزل، هو اشرتى له كرة وهو ال...وغريها، وشجارات نك خاط..."أي أن األب خيرج أحد ابن اخته وهو يرتكه يف ا
األعمام مع أمه عادة راجعة إىل حتالفهم مع أمهم، أما شجارات احللة من أمه راجعة إىل عدم حتمل األم ملسؤولياهتا 

ربى يف املنزل توجيه إخوته والتنظيف والطبخ يف الوقت احملدد والنهوض صباحا....وغريها، أما شجارات مع أخته الك
راجع إىل الغرية حول من الذي حيتل مكانه داخل األسرة، مبا أن األخت الكربى هي األوىل ترى كل الصالحيات 
هلا ولكن بع والدة هذا األخ الوحيد تراه خطر يهدد مكانتها داخل األسرة، فسبب ذلك هلا الضغط والقلق ظهر 

ؤسف حال ذلك دون تدخل الوالدين، ابلتايل نستخلص يف الشجارات املستمرة ولو ألتفه األسباب مع احلالة، وامل
أن هناك غياب اتم الحرتام النهاايت فكل يتصرف على هواه، والعالقات ليست متينة خاصة من الناحية العاطفية 
تبقى سلبية لدرجة  بينها، وإذا وجدت عالقات متينة  فيما  من جهة األب واحلالة واألخوات واحلالة، واألخوات 

ثال بني األم واألخت الكربى ومن حتتها، بني الزوج والزوجة، تبقى يف آخر املطاف حتالفات ضد احلالة، االنصهار، م
انفعايل وعنيف لكن ذلك يبقى انعكاس لطريقة تعمل األسرة معه، فال واحد حاول   - ب–فالكل يرى املراهق  

ب كانت النقطة السوداء يف حياة احلالة، فهمه، توجه إليه أوامر فقط وهتديدات سواء من قبل األعمام أو األب، فاأل
العقاب، لدرجة أنه يذوب كيس احلليب ويسقطه على  البحث عن املشكلة ويعاقبه أبشد  ألنه كان يضربه دون 
رجليه، الربط، الضرب ابحلزام حىت ترك اآلاثر، إيقاظه من النوم ابلضرب ويعاقبه بكتابة مجال لعدة مرات...وغريها، 
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كل مرة يعاقب يزداد انفعاله وغضبه، وصرح أنه ال يدرس نقمة ألبيه، وسيرتك الدراسة عاجال أم فكانت احلالة يف  
آجال، ويقوم بكل ما يغضبه داخل أو خارج املنزل، وما استخلصتاه قد تعود هذه املعاملة القاسية لألب إىل الضغط 

م ما جيعلنا نفهم غياب فردانية هذا األب الذي يعيشه مع عائلته األصلية، فهو يقوم فقط على ما ميلى عليه من األ
 وعدم قدرته على االستقاللية لالنصهار الذي يعيشه مع أسرته األصلية، فهو يف صراع بني متايز الذات واالنصهار. 

ابلتايل تظهر صورة العالقات بني عناصر النسق مشحونة ابلضغوط، حسب احلالة مصدرها خاصة األب واجلدة، 
افة إىل التحالفات بني أفراد النسق ضد أفراد أخرى، كتحالف األم مع البنت الكربى ضد واألخت الكربى، إض

احلالة، اجلدة والعم ضد أم احلالة، وغريها، أما من حيث االنفتاح النسق وانغالقه فهو مضطرب ألن من جهة جند 
ا كان نتيجة خاصة لعدم أداء الزوجني النسق مييل إىل االنفتاح الزائد وأمام تصدي احلالة أمامه يعود إىل توازنه، هذ 

بدورمها كما ينبغي، ابلتايل النسق الذي تعيش فيه احلالة يتفاعل من العامل اخلارجي سواء مع األقارب أو اجلريان أو 
 اجملتمع بطريقة مبالغ فيها، يظهر ذلك مثال يف أن احلالة خترج من املنزل من الصباح إىل املساء دون متابعة من األولياء 

البحث واالستفسار عن  اشتكى أحد لألب يضربه مباشرة دون  الليل وإذا  أواخر  ويف بعض األحيان تدخل يف 
بعد ذلك عدائيا يكسر كل شيء يف املنزل ألتفه األسباب وهذا عن غياب   -ب–املشكلة، ابلتايل يصبح املراهق

اب الصراحة أمام الوقائع كسرت األم لالبن األب، كل هذه األزمات أمام احللول السلبية اليت يلجأ إليه النسق كغي
أمام األب، سرت األم لألخوات أمام األخ، إضافة إىل ضعف التضافر العاطفي بني عناصر النسق انعكس على 
اجلانب الشخصي ألفراده، خاصة على احلالة بتوجهه إىل تعاطي الكحول والتدخني، وهي أعراض تعرب عن النقص 

 ه.العاطفي يف النسق واضطراب
لديه طموحات حمدودة أمام املشاكل العديدة اليت يعيشها، فهو يتمىن   -ب–وفيما خيص النظرة املستقبلية فاملراهق 

أن يكون هلم منزل خاص هبم، ويعمل ليغطي مصاريفه، ويتمىن التخلص من مشكلته مع أبيه،ومنحه الثقة ويتعامل 
مستحيال ألنه عاش صدمة املعاملة السيئة لدرجة أنه يتمىن له املوت، معه بلطف وحبنان لكن حسب قوله يبقى ذلك  

 وأن تتزوج أخته الكربى ليتخلص من خالفه معها. 

على نفس اخلطوات اليت اتبعناها يف حتليل اختبار اإلدراك األسري للحالة   نتائج اختبار اإلدراك األسري: -
 األوىل نتبعها مع احلالة الثانية. 

 كاف لوضع فرضيات صادقة؟ "املفحوص" هل حمتو ىربوتوكول  - 1
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 تظهر القصص اليت وضعها املراهق واضحة هلا بداية وهناية، ومل يعارض عن التعبري   -ب –من خالل برتوكول احلالة
على لوحة من لوحات االختبار، ومل يديل أبية إجابة غري عادية، ابلتايل ميكن االعتماد على هذا الربوتوكول الختبار 

 فرضياتنا. 
 هل تظهر الصراعات يف بروتوكول املفحوص؟  - 2

والصراعات الضمنية، تتضح جمموعة من الصراعات الظاهرة    -ب–من خالل شبكة الرتميز اخلاصة بربوتوكول احلالة
 . N=51ابلنسبة للدليل العام لسوء التوظيف الذي يساوي   n =14عدد الصراعات الظاهرة عددها

  يف أّي جمال تظهر الصراعات يف بروتوكوالل مفحوص؟  - 3

ظهرت يف اللوحات رقم: n=11من خالل شبكة الرتميز دائما وّزعت الصراعات الظاهرة بني صراع أسري عددها  
 n  =2، وسجلنا1،18،19يف اللوحات رقم:  n=3، وصراع زوجي بـ  1،2،3،4،6،9،11،12،16،17،18

، أما الصراعات الضمنية اليت ملسناها من خالل بروتوكول احلالة تبقى 5،17لصراع من نوع آخر يف اللوحات رقم  
 . 8،10،13،14،16،21كلها صراعات عائلية وذلك يف اللوحات رقم: 

 ي تتميز به أسرة املفحوص؟ ماهو النمط الوظيفي الذ  - 4

تعيش جمموعة من الصراعات الظاهرة الزوجية واألسرية، فهي يف دينامكية تتطلب حلول   - ب–مبا أن أسرة احلالة
للصراعات اليت تعيشها، ابلتايل حاولت توظيف احللول لكن عادة سلبية، ويظهر ذلك يف النقاط اليت سجلناها يف 

....، مقابل احللول اإلجيابية اليت 13،11لحلول السلبية يف اللوحات رقم:ل n =5حمور وضع احللول، حيث سجلنا
ابلتايل هي حلول ظاهرة، أما   - ب–، واحللول السلبية عادة خاصة ابلنسق الذي يعيش فيه املراهق  n  =4قدرت بـ  

الذي يعيش فيه احللول االجيابية هي حلول خاصة ابحلالة، تعرب عن عدم رضاه يف احللول اليت يستعني هبا النسق  
فهي حلول ضمنية، وقد تكون فعالة، ويف حمور ضبط النهاايت سجلنا عدة نقاط تعكس عدم احرتام عناصر النسق 
ففيما خيص  فأكثر،  أكثر  الصراعات مستمرة وتتأزم  يقوم بدوره كما جيب، هلذا كانت  فرد ال  للنهاايت أي كل 

ملناسب/ عكس  نقطة،  أية  نسجل  مل  سجلنا  سجلنا   ملناسب/مشارك  أين  مشارك  رقم:   n=4غري  اللوحات  يف 
لغري   n  =7، بينما سجلنا  1،3،12لغري مناسب /مشارك يف اللوحات رقم:    n  =3، وسجلنا  2،6،12،13
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رقم:   للوحات  يف  مشارك  التوافق  3،6،7،9،10،12،13مناسب/غري  لغياب  انعكاس  هو  رمبا  األكرب  وهي   ،
 واضطراب التواصل بني احلالة واألب . 

 هي الفرضيات اليت ميكن أن تكون مرتبطة ابلنوعية العالئقية الظاهرة على مستواى ألسرة؟ما   - 5

انطالقا من شبكة ترميز احلالة الثانية دائما، يتضح أن نوعية العالقات الظاهرة اخلاصة ابلنسق األسري الذي تعيش 
ه جوانب عدة، حبيث سجلنا يف فيه تتميز ابالضطراب، يظهر ذلك يف حاالت الضغط اليت يعيشها النسق، مصدر 

، وسجلنا حتالف يف 1،2،3،5،7،9،11،16ألب كعامل ضاغط يف اللوحات رقم:    n=8حمور نوعية العالقات  
 يعرب عن حتالف األم مع البنت الكربى.   8،18،  1يف اللوحات رقم:   n =3 حمور ضبط احلدود بني أم/طفل بـ  

 ر النسقي العالئقي هلذه األسرة؟ ماهي الفرضيات اليت ميكن صياغتها عن املظه  - 6

يظهر من خالل الربوتوكول اخلاص به يعاين من عالقات مضطربة تسودها   - ب –إن النسق الذي يعيش فيه املراهق  
احلقد والغرية والنفور العاطفي، وعالقاته مشحونة ابلضغوط، ابلتايل قد يكون هذا ما أدى به إىل غياب التواصل 

وغياب السعادة والرضا بني أفراده، وما يصاحبه من نغمة انفعالية يغمرها احلزن واالكتئاب، الفعال واالجيايب داخله،  
الغضب والعدوان، خوف والقلق، إضافة إىل الصراعات الظاهرة املسجلة املوزعة بني الصراعات األسرية والزوجية، 

 n  =4عدم االلتزام، حيث سجلنا    جند الصراعات الضمنية، زايدة إىل ما سجلناه يف ضبط احلدود سواء فيما خيص 
 . n  =3، وحتالف أم /الطفل بـ 1،6،9،13لعدم االلتزام يف اللوحات رقم: 

أما عالقة النسق ابلعامل اخلارجي فإننا مل نسجل أية نقطة لنسق مغلق، على العكس سجلنا نقاط يف لوحات  
، ابلتايل النسق الذي 18،  15،17،  14،  10،  8،  4،5، وذلك يف اللوحات رقم:n  =8عدة لنسق مفتوح بـ

تعيش فيه احلالة منفتح على العامل اخلارجي لكن دون املساس حبدود النسق، يظهر ذلك أكثر يف غياب النقاط 
 املسجلة آلخر متحالف، وآخر كعامل ضاغط، ومل نسجل أية نقطة لصراع من نوع أخر. 

 هل هناك مؤشرات تدل على عدم التكيف؟  - 7
، إذن هناك مؤشرات تدل على n =4قاط يف حمور املعامالت السيئة اليت تتمثل يف سوء املعاملة بـ  مبا أننا سجلنا ن

 عدم التكيف العام. 
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 هل توجد يف الربوتوكول مواضيع تسمح بتكوين فرضيات عيادية مفيدة؟   - 8

التوظيف هذا ما مسح يظهر أن النسق األسري الذي يعيش فيه هذا املراهق سيء    - ب– من خالل بروتوكول احلالة  
لنا من استنباط مواضيع تسمح بتكوين فرضيات عيادية مفيدة، أمهها أن ذلك يرجع إىل كثرة الصراعات األسرية 

الفرعي أب  النسق  احلالة وأخته - وأغلبها تدور بني  الفرعي األخوي أي بني  واحلالة والنسق  طفل أي بني األب 
أن أسرة احلالة هي أسرة ممتدة، وأمام هذه الصراعات تظهر استغالل الكربى، إضافة إىل صراعات من نوع آخر مبا  

احللول السلبية دون اإلجابة رمبا هذا ما جعل الصراعات تتكرر وتتطور داخل هذا النسق، وسوء توظيف النسق 
يظهر أيضا يف غياب ضبط النهاايت فيظهر غياب احرتام للنهاايت من طرف كل فكل يتصرف كما حيلو له والكل 
ميلي على اآلخر، رمبا هذا ما أثر على نوعية العالقات داخله فهي مشحونة بضغوط مصدرها خاصة األب واجلدة، 
ويظهر سوء توظيف هذا النسق أيضا يف عدم احرتام احلدود الذي يعود إىل ظهور يف بعض األحيان انصار كانصهار 

ولياء فكل ينقد اآلخر وميلى على الغري والكل يتصرف البنت الكربى مع األم، وعدم االلتزام سواء من األبناء أو األ 
يكون جماهلا مفتوح مع احمليط، يكون هناك تبادل الطاقة حسب هواه، قد يعود ذلك إىل انفتاح مفرط للنسق أي

هلذا جند يف نفس النسق أحد البنات متمسكة ابلدين شكال ومضموان   واملعلومات بني الداخل واخلارج ابستمرار،
تبايل بتاات هلا توجه غريب تلبس مثال كل ما هو عار، وما جعل هذا النسق سيئ التوظيف املعامالت السيئة   وأخرى ال 

اليت تظهر يف سوء املعاملة، ابخلصوص سوء معاملة  األب لالبن فكان ميارس معه كل أنواع العقاب، والتهديد إضافة 
سية للحالة مما أدى به إىل تناول املواد الروحية كالكحول إىل العنف اللفظي، كل ذلك أثر على احلالة اجلسدية والنف

الغضب  واالكتئاب،  احلزن  يغمره  هلذا  للنسق  والعاطفي  االنفعايل  اجلانب  على  أثر  ذلك  ابلتايل كل  والتدخني، 
 والعداوة، إضافة إىل اخلوف والقلق. 

يتضح أن   -ب –ألسري املطبق على احلالة  فمن خالل نتائج املقابلة العيادية نصف املوجهة ونتائج اختبار اإلدراك ا
املتمدرس احلاصل على أدىن معدل عام يدرك النسق األسري الذي يعيش فيه أنه سيء التوظيف من   هذا التلميذ

كل اجلوانب، حيث جند كثرة الصراعات خاصة العائلية وصراعات أخرى انجتة عن كون األسرة ممتدة، وغياب احللول 
لول السلبية، وعدم احرتام حدود النسق من قبل كل العناصر فال واحد يقوم بدوره كما جيب، اإلجيابية أمام كثرة احل

مما جعل الكل مصدر للضغط خاصة األب حنو احلالة، مما جعل ظهور حتالفات داخل النسق وعدم االلتزام بقواعده، 
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دة معامالت سيئة كالضرب والسب إىل جانب االنفتاح التام للنسق على العامل اخلارجي، كل ذلك أدى إىل ظهور ع 
 ، ابخلصوص من األب حنو االبن.   الشتم وغريها سواء بني اإلخوة أو بني األولياء واألبناء

 تفسري ومناقشة النتائج:  -10
 انطالقا من هاتني احلالتني ومن النتائج املتوصل إليها نتوصل إىل أن كالمها تدركان نسق أسري سيء التوظيف، 

لف التلميذ املتمدرس يف السنة الرابعة متوسط احلاصل على أعلى معدل عام عن احلاصل على أدىن ابلتايل ال خيت
لكن ما هو مالحظ أن سوء توظيف يف   معدل عام يف كيفية إدراكه لتوظيف النسق األسري الذي يعيش فيه،  

النسق األول يتخطى   ، وهذا ما جعل-ب   -أقل من سوء توظيف النسق اخلاص ابحلالة -أ –النسق اخلاص ابحلالة  
وهو أحد مبادئ النسق ، األزمات والصراعات اليت يعيشها، ففي كل مرة يستعيد توازنه وهذا ما جعله يف استمرارية

، فهنا نتحدث عن التغري والثبات واالتزان، ألن النسق (الذي يسمى:مبدأ التعديل الذايت )التوازن احليوي والتغيري
واالستقرار، والتفاعل بني هتني الوظيفتني جيعل النسق يعمل يف توازن غري مستقر ومؤقت، مما يضمن مييل إىل التحول  

له إمكانية التغيري واحلياة، ابلتايل توازن النسق ال يكون أبدا ستاتيكي )اثبت(، وحىت وإن كان النسق منتظم يف حالة 
، ويتم تصحيح هذه التغيريات (Neuberger.R 2006) مستقرة فإنه خيضع ابستمرار الختالالت جتعله يتغري

املستمرة من خالل آليات )ميكانزمات( التغذية الرجعية: املوجبة والسالبة فاملوجبة تعمل على زايدة العوامل املشوشة 
لزعزعة استقرار النسق، وبفضل آليات األثر الرجعي االجيايب فإن النسق يتمكن من إجياد حالة مستقرة أخرى، وهذا 

تطور النسق، أما السالبة متيل للحفاظ على النسق يف حالة مستقرة فالتوازن احليوي للنسق يكون بفضل   هو سر
)الصديقي،   السالبة  الرجعية  بطريقة 2001التغذية  الوظيفتني  هاتني  إذا عملت  األسري  النسق  يتطور  ابلتايل   ،)

، عكس الثاين الذي يصعب لتوازن بينهماتكيفيه ال تطغى أحدامها عن األخرى، ألن األزمة تظهر عندما يغيب ا
ومما صعب ذلك   عليه ختطي الصراعات واألزمات اليت مير هبا، مما أعاقه على حتقيق التوازن الذي يهدد ابستمرار يته،

أن  الثقافية، أي  اجلماعة واألنساق  أو  املمتدة  العائلة  العائلة مع عناصر  تفاعلي مزدوج يف  عليه هو وجود نسق 
أت فرعي العالقات  نسق  أي  ويف  مستوى  أي  يف  يعلم  أن  جيب  فاملعاجل  وأفقي  عمودي  جمريني  خذ 

 (Bertalanffy.v 1993)سيتدخل
مبا أن مرحلة املراهقة تعترب مرحلة حامسة يف حياة الفرد ألهنا حافلة ابلتغريات على كل املستوايت، ابلتايل تعترب أزمة 

ذا مل يتفاعل معها النسق األسري ابلطريقة الصحيحة يؤدي ذلك حبد ذاهتا و أزمة للنسق الذي يعيش فيه الفرد، إ
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( توجد ثالثة أنواع من األنساق األسرية وهي: Minuchin Sوحسب "مينوشني" )إىل اضطراب النسق ككل،  
، العائلة املثالية، السليمة والطبيعية، وهي اليت تكون فيها احلدود بني األنساق الفرعية واضحة متاما، دقيقة ودائمة

واضحة ابلنسبة للجميع، وهذا من شأنه منع كل تدخل غري مربر )التدخل املفرط للوالدين يف حياة املراهق أو تدخل 
االتصاالت  تزايد  الصغري، كنتيجة  عاملها  لتطوير  نفسها  على  تنطوي  اليت  املتشابكة،  احملارم(،العائلة  حمرم كزان 

األفراد مباشرة مشاكل اآلخرين، كما تظهر احلدود غامضة   واالنشغاالت بني أفراد العائلة، وتصبح مشاكل بعض
أفراد   التوظيف اجلاذب عندما يكون  العالقات متشابكة، وعقدة، وغالبا ما تكون مبهمة، حسب مينيشني  ألن 

( العائلة Defrank-Lynch(، حسب دفرانك لينش )2008العائلة ينجذبون إىل مركزها)عالء الدين كفايف، 
لإلشباع، عائالت يف معاانة شديدة، )غري ملتزمة( أين تصبح احلدود صارمة للغاية واألعضاء   هي املصدر األكرب 

تقريبا مل يعد لديهم الشعور ابالنتماء إليها، فكل واحد يصنع حياته لنفسه دون الوفاء لألعضاء اآلخرين من النسق 
، (Albernhe,k et all 2008)العائلي، وحسب دفرانك لينش العامل اخلارجي هو املصدر األكرب لإلشباع

مييل إىل النوع املنفجر   -ب –مييل أكثر إىل النوع املثايل، أما النسق اخلاص ابحلالة    -أ– ابلتايل النسق اخلاص ابحلالة  
مفرط،  الذايت  واالستقالل  االنفكاك،  ميكانيزم  أكثر  يستعمل  صارمة،  جد  حدوده  خصائصه:  ومن  النابذ،  أو 

اف، وفقر يف االتصاالت، والتوترات البينشخصية ضعيفة ما يدل عدم االهتمام ابآلخر، واإلحساس ابالنتماء غري ك 
 .واالستجابة لألزمات بطيئة لينة وغري مستثمرة

فأنواع التفاعالت العائلية وتطورها عرب دورة حياة العائلة هي احلامسة يف السريورة اليت تنتظم حول هدف معني، ويف 
ذا املبدأ تعترب أمهية التاريخ العائلي نسبية لصاحل التفاعل احلايل، ويتحدد أيضا كيفية جمال العالج العائلي وفقا هل 

معاجلة املشكلة، فاألمر مل يعد يتعلق يف البحث يف سبب االضطراابت يف اتريخ العائلة بل بفهم سريها احلايل ابلتايل 
ائرية، وهو من بني املبادئ األساسية للنسق، يف النسق العالقة تكون د  البحث عن "كيف" بدل من "ملاذا"، ابلتايل

ابليت السببية تكون كذلك، حيث تتواىل األسباب واآلاثر حىت تعود إىل العنصر األول من هذه السلسلة عن طريق 
التغذية الرجعية، من أجل إدخال تغيري أو تدعيمه أو كفه، ويف حالة العالج تشري الدورانية إىل قدرة املعاجل على 

شفه )اهتمامه( ابلرتكيز على التغذية الرجعية للعائلة كرد على املعلومات اليت يلتمسها يف العالقات، ابلتايل توجيه ك
 الرتكيز على االختالف والتغيري يف هذه العالقات. 
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 خامتة: 

ومن خالل هذا البحث يظهر أن مشكلة التأخر الدراسي مشكلة عويصة مستمرة عرب الزمن ابلتايل القضاء عليها 
كليا من املستحيل، ألن أسباهبا وعواملها عديدة ومتشعبة، فيها ما هو متعلق ابجلانب الذايت للفرد، ومنها ما هو 
اجتماعي كاألسرة وهو موضوع اهتمامنا يف هذا البحث، وتوجد عوامل أخرى صحية ومدرسية، ودراسة األسرة حبد 

عة العالقات اليت تربط أفراد النسق الواحد، كاملستوى ذاهتا أتخذ عدة زوااي، فتوجد متغريات أخرى انهيك عن طبي
التعليمي لألبوين، املستوى االجتماعي لألسرة، طبيعة األسرة مثال النووية واملمتدة، عدد أفراد النسق، وغريها وهي 

للحد جوانب مهمة تستدعي الدراسة لفهم أسرة وتلميذ املتأخر دراسيا، ولكي حتدد طرق العالج والوقاية الناجعة  
 من هذه املشكلة. 

التالميذ بكيفية  املناسبة لتوعية أولياء  يتعلق ابألسرة جيب توفري برامج اإلرشاد  الدراسي فيما  التأخر  وللوقاية من 
التعامل بع بعضهم بعضا، ومع أبنائهم ابالعتماد مثال على اإلرشاد األسري، وذلك لغرض مساعدهتم على حتقيق 

 حسب قدراهتم مثال: النجاح يف دراستهم على  

 جتنب التوترات واخلالفات، والشجار بصورة عامة، خاصة أمام األطفال.  -

توفري املناخ األسري اجليد الذي يشعر معه الطفل ابألمن والطمأنينة واالنتماء، ومن مثة حيقق له النمو النفسي    -
 السليم. 

 املناسب لكل واحد منهم.  جتنب زايدة عدد األطفال، مما ميكنهم من توفري الرعاية، االهتمام  -

 توفري املناخ املناسب للطفل، كي يستذكر دروسه دون ضغط أو جهد، أو عناء كبري.  -

جتنب تعنيف الطفل ابستمرار، أو عقابه دون مربر، والعمل على تنمية ثقته بنفسه، وإكسابه مفهوما اجيابيا عن  -
 نفسه.

 على ترغيبه فيها، حبيث يذهب أليها خمتارا غري جمرب. عدم دفع الطفل إىل الدراسة أو املذاكرة عنوة، والعمل   -

 تقبل الطفل بصورة غري مشروطة، سواء تفوق دراسيا، أو مل يتفوق، ومراعاة قدراته وإمكاانته يف هذا الصدد.  -
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الثقة جتنب نقد الطفل كثريا، ومقارنته بغريه سواء من اخوانه، أو أبناء اجلريان، مما جينبه الشعور ابلفشل، وضعف   -
 ابلنفس. 

حرص الوالدين على التعليم، وااللتحاق بربامج حمو األمية إن أمكن ممن ال مستو دراسي له، واالطالع والقراءة،  -
 واالستماع إىل الربامج اإلرشادية بوسائل اإلعالم مما يبصرهم أبفضل أساليب التعامل مع أبنائهم.

ملتابع - املدرسة  العالقة مع  توطيد  الوالدين على  القوة حرص  التعرف على مواطن  الدراسي، ومن مثة  تقدمه  ة، 
 والضعف فيه، فيسهمون قدر استطاعتهم يف التعامل معها ابلطرق املناسبة.

 عدم تكليف الطفل أبعباء منزلية كثرية تشغله عن دراسته. -

 تنظيم وقت الطفل، حيث يتوزع بني إمتام الواجبات املنزلية، والرتفيه.  -

ى الطفل، وحماولة توفري القصص والكتب اليت مييل إليها وعدم الرتكيز على الكتب الدراسية تنمية عادة القراءة لد  -
 فقط.

توفري املكان الصحي املناسب للطفل كي يستذكر فيه دروسه، حبيث يبتعد عن الضوضاء، أو مصادر اإلاثرة  -
 وتشتيت االنتباه.

ملني مها النسق األسري والنسق الرتبوي، ابلتايل التوافق ويف األخري ميكن التوصل إىل أن التلميذ يعيش يف نسقني متكا
النفسي واالجتماعي لألفراد حمكوم مبدى توافق وتكامل هذين النسقني، اللذين ميكن اعتبارمها نسقني فرعيني للنسق 

ة الرتبوي، رغم أن استعمال مفهوم النسق يف جمال العلوم االجتماعي  - الكلي الذي ميكن تسميته النسق األسري 
 مازال حمتشما يف البلدان العربية مقارنة مع البلدان الغربية، خاصة يف اجملال العيادي انهيك يف اجملال الرتبوي.
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