
 تكميم المعطيات الكيفية باستخدام أداة الجينوغرام

-والية مستغامن -دراسيا فوقنيواملت تأخرينبني املتعلمني املمقارنة دراسة   

 

-مستغانم– باديس بن الحميد عبد جامعة  
االجـتــماعـــية العــــلــــــــوم قسم  

 الـــنـــفـــــس عـــلـــم شــعبـــة

 
 أطروحـــــــــــــــــــــــة

د م ل دكتوراه ادةـــــــــــــــللحصول على شه  

لمعطياتا وتحليل النفسي القياستخصص  علـــــــــــــــــم النفــــــــس في  
 

 
 
 
 
 

 

بن قوة جميلة :طالبةال من طرف مقدمة  
 

ـةــــــــــــــــــــــــــة المناقشــــــــــــــــــــــــــأمام لجن  

 
األصلــــــــــية المؤسسة واالسم اللقب الرتبــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــفة   

ــــــــــــــــــسارئيــــ جامعة مســــــــــــــــتغانم  طاجين علي أستاذ التعليم العالي 
مســــــــــــــــتغانمجامعة  ارر ـــــــــمشرفا ومقـ  -أ–محاضر  ةأستاذ  ةناديبلعباس    

التعليم العاليأستاذ  منــــــــــــــاقشا جامعة مســــــــــــــــتغانم  قيدوم أحمد  
ـــــــــــاقشامنــ جامعة مســــــــــــــــتغانم  هني حاج احمد أستاذ التعليم العالي 

2جامعة وهـــــــــــــــــران التعليم العاليأستاذ  منـــــــــــــاقشا   هامل منصور 
2جامعة وهـــــــــــــــــران بختاوي بولجراف أستاذ التعليم العالي منـــــــــــاقشا   
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 "بسم اهلل الرحمن الرحيم"

 

ْنَساَن ِمْن َعَلق   (10) اقْـَرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ  ﴿  الَِّذي َعلََّم  (10) اقْـَرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرم   (12) َخَلَق اْْلِ

ْنَساَن َما َلْم يـَْعَلمْ  (10) بِاْلَقَلمِ   ﴾(10) َعلََّم اْْلِ

 

   سورة العلق  "يمصدق اهلل العظ"
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 إهداء

 

أنت النور الذي ي ضيء حياتي والنبع الذي أرتوي ِمنه حباً وحناناً، أنت األب الذي يشار إليه 
بالبنان ويَفتخر به بين األنام، فهنيئاً لي بك أيها األب العظيم، فمهما قلت ومهما كتبت يعجز لساني 

حقك، فما في قلبي لك أكبر من أن أوفيه بالكتابة، وما عن أن يجد كلمات تعّبر عما في قلبي ألوفيك 
أكّنه لك ِمن حب واحترام يفوق كّل وصف، لذا فإنّني لن أستطيع أن أصف ما بداخلي من مشاعر 

وخير قدوة  لي أقتدي بك وأسير على نهجك، إن هذه ... نحوك فأنت خير أب ربيتني فأحسنت تربيتي
 رحمك اهلل يا أبي ،ن كثير أحمله لك في قلبيالسطور التي أدّونها يا أبي قليل م

يا صاحبة القلب رمز التضحية والفداء، ...إلى التي أنارت مساري بالعواطف وكل معاني القيمة      
 ي الغاليةأمالحنون، و يا مالكة الصدر الرحيم ، محال أن أصف هذا الحنان و هذه الرحمة، 

 عماد: زوجيإلى                                     
 ور، منصورية، محمديسم: إلى إخوتي                                   

 إلى البراءة التي مألت حياتنا حبا وعاطفة معتز بدين اهلل، محمد البشير حفظهما اهلل

 إلى كل أفراد عائلتي الكريمة                                    

 رعاكم اهلل جميعا                                     
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 كلمة شكر

 

الحمد هلل حمدا يليق بجالله وعظيم سلطانه على تيسيره وتوفيقه ْلتمام هذه الدراسة، حيث سهل 

الصعوبات والعقبات وهيأ لي من عباده الصالحين من أخلص معي من حيث التوجيه واْلرشاد والكتابة 

تقدير واالحترام والشكر وصادق وأطيب الم من والرفع من المعنويات فمهما قدمت له والتشجيع

بلعباس نادية : ةوفي مقدمتهم األستاذ ،الدعوات، واعتبر نفسي في موقف العاجز عن التعبير لهم بذلك

 .، واألستاذة قوعيش مغنيةعليم العالي قماري محمدأستاذ التو 

مركز و دة متعددة الخدمات، كما أتقدم بشكري الخالص لكل الطاقم العامل بالمدارس االبتدائية، عيا

أولياء أمور الحاالت لمساعدتهم لي ْلتمام هذه و ، "مستغانم"اْلرشاد والتوجيه المدرسي لوالية 

 .الدراسة

 .وفقني اهلل وإياهم لطاعته والعمل على فعل الخيرات
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 :ملخص

الكشف و  ،نات كميةإىل توضيح الطريقة اليت حتول فيها البيانات الكيفية إىل بياالدراسة  هذه هدفت
، املنهج الوصفيلقد اعتمدت الباحثة على  ،واملتفوقني دراسيا عن الفروق بني كل من املتعلمني املتأخرين

من املتعلمني املتفوقني ( 51)من املتعلمني املتأخرين و( 51)حالة، ( 03)من ت تكونلعينة الدراسة  بالنسبة
اختبار الذكاء لوكسلر، هي فالدراسة  واتأدعن ، أما "غامنمست"والية ببطريقة قصديه حتديدا  هااختيار مت 

واليت تفرعت عنهما ( األسرة املمتدة)و( األسرة النووية)على بعدين رئيسني حتتوي " اجلينوغرام" املقابلة، وأداة
، أما (خالفات أسرية)، (عالقات عاطفية)، (اجتماعيةأمراض جسدية، نفسية، عقلية ومشاكل ) أبعاد فرعية

النسب املئوية، املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري،  :ساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة فهياأل
 .اختبار ت، اختبار كاي تربيع، لكرونباخالتكرارات، معامل ارتباط بريسون، معادلة ألفا 

 : التاليةنتائج التوصلت الدراسة إىل 

 .كمية بواسطة أداة اجلينوغرامنستطيع حتويل املعطيات الكيفية إىل معطيات   -(5

 ،األمراض واملشاكل االجتماعية ينوجد فروق بني املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا تبعا ملتغري ت ال -(2

 .ما عدا متغري العالقات بني أفراد األسرة 

 :الكلمات المفتاحية

 .املتعلم املتفوق دراسيا ،املعطيات، تكميم املعطيات، أداة اجلينوغرام، املتعلم املتأخر دراسيا
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Résumé: 

Cette étude a pour but de montrer comment convertir les données qualitatives en 

données quantitatives, et pour identifier les différences entre les apprenants d'excellences et 

les retards scolaires, cette étude s’est basée sur l’approche descriptive;  L’échantillon de 

l’étude est composé de (30) cas (15 retardataires et 15 des élèves exceptionnels( choisis 

précisément de la willaya de "Mostaganem", de plus au cours de cette étude nous avons 

appliqué L’échelle Wechsler non verbale d’intelligence (WNV); interview; et le 

"génogramme" qui contient deux dimensions principales famille nucléaire et famille 

élargie qui bifurquent en dimensions secondaires (Problèmes physiques, psychologiques, 

mentaux, sociaux, relations émotionnelles et Conflits familiaux); Et pour les méthodes 

statistiques utilisées dans l’étude est coefficient corrélation de Pearson, fréquences, T. Test, 

Kay test au carré, les pourcentages. 

 Les résultats de cette étude on démontré que: 

1)- Il est possible de convertir des données qualitatives à des données quantitatives  par 

l’outil génogramme. 

2)- Inexistence des différences entre les apprenants d'excellence et les retards scolaires en 

fonction de deux variables de maladies et de problèmes sociaux. Sauf le variable de 

relations entre les membres de la famille. 

Les mots clés:  

Les données, Quantification des données, L'outil génogramme, L’apprenant retard scolaire, 

L’apprenant d'excellence scolaire.  
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Abstract: 

This study aimed at explaining the way transformation of data from qualitative to 

quantitative through it, as well as baring the differences between successful learners and 

slow ones. The researcher reckoned on the descriptive method and the mixed  method. For 

the sample of study, it consists of  (30) cases, (are 15 of them successful learners) and (15 

of them slow students) who were chosen intentionally, in "Mostaganem" precisely. For the 

study’s tool, it is  scale Wechsler nonverbal intelligence (WNV); the interview; and the 

genogram which consists of two main targets: Nuclear family and the widened one which 

is composed of subsidiary elements (physical, psychological, psychiatric, social problems), 

(Emotional Relationships), (family conflicts) ; Concerning the statistic methods used in the 

study, they are: Pearson Correlation Coefficient, frequency, T. Test, Kay test squared, 

Percentages. 

These are the results of the study:  

1)- It is possible to transform qualitative data to quantitative ones through the genogram 

tool. 

2)-  There’s no difference between slow learners and successful ones according to  two 

variables of diseases and social problems. Except the variable of emotional between the 

family members. 

Key words:  

Data, Quantitative data, The genogram tool, Slow learners, Successful learners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ح 
 

 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع
 أ دعاء
 ب  إهداء

 ج كلمة الشكر
 د ملخص الدراسة
 ز قائمة احملتويات

 ي اجلداولقائمة 
 ل األشكالقائمة 

 ع قائمة املالحق
 5 قدمةامل

 مدخل للدراسة: الفصل األول
 4 متهيد

 4 الدراسة إشكالية -(5
 5 فرضيات الدراسة -(2
 6 أمهية الدراسة -(0
 6 أهداف الدراسة -(4
 6 املفاهيم اإلجرائية للدراسة -(1
 7  الدراسات السابقة -(6

 14 خالصة
 الدراسي التأخر الدراسي والتفوق :الفصل الثاني

 16 متهيد

 16 التأخر الدراسي: أوال
 16 تعريف التأخر الدراسي -(5
 17 أنواع التأخر الدراسي -(2
 18 العوامل املؤدية إىل التأخر الدراسي -(0
 21 خصائص املتعلمني املتأخرين دراسيا -(4



 ط 
 

 21 تشخيص التأخر الدراسي -(1
 23 عالج التأخر الدراسي -(6

 24 التفوق الدراسي: ثانيا
 24 تعريف التفوق الدراسي -(5
 25 العوامل املؤدية إىل التفوق الدراسي -(2
 26 ملتفوقني دراسياااملتعلمني خصائص  -(0
 28 تشخيص التفوق الدراسي -(4
 28 رعاية املتعلمني املتفوقني دراسيا -(1

 30 خالصة
 الجينوغرامأداة : الفصل الثالث

 32 متهيد
 32 تعريف أداة اجلينوغرام -(5
 33 مكونات أداة اجلينوغرام  -(2
 34 أمهية أداة اجلينوغرام -(0
 35 امأهداف أداة اجلينوغر  -(4

 35 خالصة
 المنهجية للدراسة الميدانية اْلجراءات: رابعالفصل ال

 37 متهيد
 37 الدراسة االستطالعية: أوال
 37 أهداف الدراسة االستطالعية -(5
 37 اجملال اجلغرايف للدراسة االستطالعية -(2
 37 اجملال الزمين للدراسة االستطالعية -(0
العينة االستطالعية طريقة املعاينة ومواصفات -(4  37 
 42 االستطالعية أدوات الدراسة -(1
الدراسة االستطالعية اةألداخلصائص السيكومرتية  -(6  48 

 57 الدراسة األساسية: ثانيا
 58 األساسية منهج الدراسة -(5
 58 األساسيةاجملال اجلغرايف للدراسة  -(2
 59 األساسية للدراسة الزمين اجملال -(0



 ي 
 

 59 تمع الدراسة األساسيةجم -(4
 60 طريقة املعاينة ومواصفات عينة الدراسة األساسية -(5
 60 أدوات الدراسة األساسية -(6
 63 طريقة إجراء الدراسة األساسية -(7
 64 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة -(8

 65 خالصة
 الدراسةفرضيات عرض ومناقشة نتائج : خامسالفصل ال

 67 يدمته
 67 وىلاأل العامة مناقشة نتائج الفرضيةعرض و  -(5
 67 وىلاأل العامة نتائج الفرضيةعرض  -(5-5
 316 وىلاألالعامة الفرضية نتائج مناقشة  -(5-2
 346 ةنيالثاالعامة نتائج الفرضية ومناقشة عرض  -(2
 346 عرض نتائج الفرضية العامة الثانية -(2-5
 352 ةنيالثاالعامة الفرضية مناقشة نتائج  -(2-2

 358 خالصة
 359 امتةاخل

 360 اقرتاحات الدراسة
 362 املراجع
 379 املالحق

 

 

 

 

 

 :الجداول قائمة



 ك 
 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم

 38 توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب اجلنس 35

 38 توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب السن 32

إعادة السنة بالنسبة للمتأخرين و الدراسة االستطالعية حسب املستوى الدراسي، توزيع عينة  30
 دراسيا

39 

 41 توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب املنطقة واملؤسسة  34

 43 أداة اجلينوغرام قبل وبعد إعادة التصميم 31

 44 النوويةأسئلة حول املعلومات األولية واألحداث املهمة اليت وقعت يف األسرة  36

 45 (الصورة األولية)أبعاد أداة اجلينوغرام  37

 46 توزيع فقرات أداة اجلينوغرام حسب أبعادها الرئيسية و أبعادها الفرعية 38

 48 سلم التنقيط ألداة اجلينوغرام 30

 49 آراء احملكمني حنو أداة اجلينوغرام 53

 51 يف أداة اجلينوغرام املعّدلة الفقرات 55

 53 بني بعد األسرة النووية وأبعادها الفرعية عامل االرتباطم 52

 53 اجلينوغرام داةلألسرة النووية والدرجة الكلية ألبني األبعاد الفرعية معامل االرتباط  50

 54 ينوغراماجلداة األسرة النووية والدرجة الكلية ألمعامل االرتباط بني بعد  54

 54 ة املمتدة وأبعادها الفرعيةبني بعد األسر معامالت ارتباط   51

 55 اجلينوغرام داةاملمتدة والدرجة الكلية ألبني األبعاد الفرعية لألسرة معامل االرتباط  56

 55 ينوغراماجلداة األسرة املمتدة والدرجة الكلية ألمعامل االرتباط بني بعد  57

 56د أداة اجلينوغرام باستخدام صدق املقارنة الطرفية بني مرتفعي ومنخفضي الدرجات بني أبعا 58



 ل 
 

 (ت)اختبار 

 57 االختبار تطبيق عن طريق إعادةاألداة حساب ثبات  50

 57 عن طريق معامل ألفا لكرونباخ داةنتائج حساب ثبات األ 23

مبدينة  (2351-2354)حسب املؤسسات  املتأخرين واملتفوقني دراسيااملتعلمني توزيع  25
 "ليسيدي ع"وبلدية  "مستغامن"

58 

يف السنة الثالثة، الرابعة واخلامسة من التعليم  املتأخرين واملتفوقني دراسيا توزيع املتعلمني 22
 "مبستغامن" (2351-2354)الدراسية  االبتدائي لسنة 

59 

 61 (الصورة النهائية) احسب أبعاده أداة اجلينوغرامتوزيع فقرات  20

 63 ينوغرامألداة اجلسلم التنقيط                24

الفروق بني املتعلمني املتأخرين واملتفوقني  الستخراج (2كا)ي تربيع درجات اختبار كا 21
 تبعا ملتغري نوع املرض ألفراد األسرة النووية واملمتدة دراسيا

346 

الفروق بني املتعلمني املتأخرين واملتفوقني  الستخراج (2كا)ي تربيع درجات اختبار كا 26
 349 تغري نوع املشاكل االجتماعية ألفراد األسرة النووية واملمتدةتبعا مل دراسيا

الفروق بني املتعلمني املتأخرين واملتفوقني  الستخراج (2كا)ي تربيع درجات اختبار كا 27
 351 تبعا ملتغري نوع العالقات بني أفراد األسرة النووية واملمتدة دراسيا

 

 

 

 

 

 

 :األشكالقائمة 



 م 
 

لعنوان الشك الرقم  الصفحة 

(بالل ب)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  35  73 

 75 (بالل ب)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  32

 77 (رضوان ع)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  30

 78 (رضوان ع)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  34

 86 (سعدية ب)طة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة اخلري 31

 87 (سعدية ب)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  36

 04 (إبراهيم ق)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  37

 01 (إبراهيم ق)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  38

 533 (أمحد ق)ية جلينوغرام احلالة اخلريطة اإليكولوج 30

 535 (أمحد ق)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  53

 536 (إسالم م)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  55

 537 (إسالم م)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  52

 551 (أمني غ)حلالة اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام ا 50

 556 (أمني غ)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  54

 522 (بلقاسم ع)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  51

 520 (بلقاسم ع)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  56

 503 (بحدوش )اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  57

 505 (حدوش ب)خلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة امفاتيح رموز  58

 508 (حياة م)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  50



 ن 
 

 500 (حياة م)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  23

 546 (أشواق ر)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  25

 547 (أشواق ر)يح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة مفات 22

 510 (يوسف ق)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  20

 514 (يوسف ق)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  24

 562 (أمحد ل)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  21

 560 (أمحد ل)اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  مفاتيح رموز اخلريطة 26

 573 (وليد ب)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  27

 575 (وليد ب)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  28

 570 (فاطمة ز)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  20

 583 (فاطمة ز)ينوغرام احلالة مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جل 03

 588 (مروه ب)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  05

 580 (مروه ب)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  02

 501 (فردوس ق)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  00

 506 (فردوس ق) مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة 04

 230 (آالء ب)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  01

 234 (آالء ب)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام حالة  06

 255 (فريدة ب)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  07

 252 (فريدة ب)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  08

 225 (آية ب)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  00



 س 
 

 222 (آية ب)خلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة امفاتيح رموز  43

 203 (مجيلة ب)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  45

 205 (مجيلة ب)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  42

 245 (صارة ب)ولوجية جلينوغرام احلالة اخلريطة اإليك 40

 242 (صارة ب)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة رموز مفاتيح  44

 213 (حورية ش)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  41

 215 (حورية ش)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  46

 218 (بثينة ب)ام احلالة اخلريطة اإليكولوجية جلينوغر  47

 210 (بثينة ب)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  48

 266 (أسامة ش)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  40

 267 (أسامة ش)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  13

 276 (ميان زإ)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  15

 277 (إميان ز)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  12

 281 (أمحد ع)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  10

 286 (أمحد ع)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  14

 200 (هديل ك)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  11

 204 (هديل ك)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  16

 035 (حيىي ب) اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة 17

 032 (حيىي ب)مفاتيح رموز اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  18

 053 (جربيل ق)اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة  10



 ع 
 

 055 (جربيل ق)ريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة مفاتيح رموز اخل 63

ملتغري نوع املرض ألفراد األسرة النووية  تبعاالفروق بني املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا  65
 واملمتدة

048 

سرة شاكل االجتماعية ألفراد األامل تبعا ملتغري نوعالفروق بني املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا  62
 النووية واملمتدة

013 

60 
تبعا ملتغري نوع العالقات بني أفراد األسرة النووية الفروق بني املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا 

 012 واملمتدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ف 
 

 قائمة المالحق

 

 الصفحة العنوان الرقم
 070 الصورة النهائية ألداة اجلينوغرام 35
 450 منيقائمة األساتذة احملك 32
 454 صدق وثبات أداة اجلينوغرام 30
 458 الستخراج الفروق بني املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا (2كا)نتائج اختبار كاي تربيع  34

 

 
 

 

 



 ةمدقملا

1 
 

 :المقدمة

نظرا ألن كلتا ، اليت نالت اهتمام الباحثنيمن الظواهر الرتبوية  الدراسيوالتفوق التأخر يت ظاهر  تعترب
فاملتأخر دراسيا يوصف بأنه حالة التلميذ الذي .  حتتاجان إىل الدراسة ملعرفة العوامل اليت تؤدي إليهماالفئتني

املتكرر يف الدراسة،  هرسوبوينجم عنه . حتصيله أقل من أقرانهيفشل يف التمكن الدراسي، حيث يكون مستوى 
ومن بني العوامل اليت تؤدي إىل  ،(801: 2336 جمدي عزيز إبراهيم،) لعدم حتقيق املستوى املطلوب للنجاح

 .جتماعية، أو املدرسيةاالالظروف األسرية، أو  صحية، أوالشاكل امل تأخره قد تكون

، الذين يظهرون قدرات أدائية عالية ومتميزة يف اجملاالت املعرفية تعلمنيهم املأما عن املتفوقني دراسيا 
دميية حمددة وحيتاجون إىل خدمات أو نشاطات ال تتوفر عادة يف الفنية والقيادية أو يف جماالت أكا، اإلبداعية

خولة أمحد حيىي، )املدارس، وذلك من أجل توفري الفرص الالزمة لتطوير تلك القدرات إىل أقصى حد ممكن 
ومن أبرز العوامل اليت تؤدي إىل تفوق املتعلم دراسيا هي قدراته العقلية املرتفعة من ذكاء، . (568 :2330

واملتمثل يف األسرة ودعمها البنها املتفوق دراسيا، كما هناك عوامل  احمليط ه، تركيز، وذاكرة، إضافة إىلانتبا
 .ومناسبة احملتوى التعليمي مع قدرات املتعلم أخرى تساعد على صقل وتطوير هذه الفئة ككفاءة املعلمني،

إىل هاتني باهبا والعوامل املؤدية جيب على املختصني يف هذا اجملال من البحث والكشف ملعرفة أسهلذا 
هذا بالنسبة للمتأخرين دراسيا، أما عن املتفوقني دراسيا تتمثل يف  من أجل اقرتاح خطط لعالجها الظاهرتني

 .تصميم برنامج تتناسب مع هذه الفئة كي تتطور قدراهتم إىل األفضل

اليت من  التشخيصية من األدواتباعتبارها  "اجلينوغرام"أداة الباحثة يف هذه الدراسة  ستقدمهلذا 
األجداد، الوالدين، )خالهلا نستمد املعلومات عن طريق الدراسة املعمقة للحالة وذلك من خالل ثالثة أجيال 

هذا ما نصت  ،تقدم لنا ملخص عن احلالة املدروسة واضحة ومبسطة فمن خالهلا وبصورة ختطيطية، (األطفال
استخراج جيب علينا  صاحلة للتطبيقهذه األداة لكي تكون و  .(محمد قماري)عليه دراسة األستاذ 

 .من أجل الوثوق يف نتائجها السيكومرتية هاخصائص

إىل التطرق للجانب اإلحصائي املتمثل يف حتويل املعطيات الكيفية اليت هتدف هذه الدراسة كما 
معطيات كمية من خالل أداة نستمدها من دراسة حاالت كل من املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا إىل 

 .اجلينوغرام
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لدراسة حيث حددت فيه لعام مدخل  :الفصل األولفصول يضم  مخسةإىل ت هذه الدراسة قسم
املفاهيم  حتديدو ، الدراسة املرجوة من األمهية واألهداف، كما مت التطرق إىل اوفرضياهت الدراسة إشكالية

 .لسابقة، مث تطرقنا إىل الدراسات ااإلجرائية للدراسة

، ه، أنواعهتعريف األول تناول موضوع التأخر الدراسي تضّمنإىل شقني،  فانقسم :الفصل الثانيأما 
أما بالنسبة ، هعالجو املتأخرين دراسيا، تشخيص التأخر الدراسي، املتعلمني ، خصائص يهالعوامل املؤدية إل

املتفوقني املتعلمني ، خصائص يهدية إل، العوامل املؤ هتعريف من حيث التفوق الدراسيتناول  للشق الثاني
 .رعاية املتعلمني املتفوقني دراسيا تشخيص التفوق الدراسي،دراسيا، 

، هاأهدافو أمهية أداة اجلينوغرام،  كما ضم  ،اأداة اجلينوغرام، مكوناهت تعريف: الفصل الثالثتناول 
 .مهاجماالت استخداو 

 إىل الباحثة حيث تطرقت فيه امليدانية، راسةجراءات املنهجية للدخصص لإل :الفصل الرابعأما 
وطريقة من حيث حتديد اجملال اجلغرايف والزمين  الدراسة االستطالعية بعرض اإلجراءات املنهجية املتبعة فيها،

ألداة  صدق والثباتلوطريقة حساب ا ،واألدوات املستعملة فيها ،املعاينة ومواصفات العينة االستطالعية
واجملال اجلغرايف والزمين للدراسة األساسية،   الدراسة، منهجبعرض  األساسيةالدراسة  إىل مث تطرقت ،الدراسة

واألدوات املستعملة فيها مع كما تطرقنا إىل جمتمع الدراسة األساسية، وطريقة املعاينة ومواصفات العينة، 
أما العنصر األخري فتضمن إىل طريقة إجراء الدراسة األساسية،  باإلضافة الدراسة، ةذكر خطوات تطبيق أدا

إىل عرض ومناقشة نتائج  ناتطرق فصل الخامسلل بالنسبة ،الدراسة األساسية األساليب اإلحصائية املتبعة يف
 .فرضيات الدراسة

مع تقدمي  ،إليها النتائج املتوصل أهم عرضتضمنت  ،بخاتمة عامةاختتمت دراستنا ويف األخري 
 .أخرىلدراسات  اجملاللرتبوي وتفتح اليت ختدم اجملال ا االقتراحاتبعض 

 لننهيها بعرض لقائمة المراجع ثم المالحق
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 :تمهيد

 وإىل صياغة نتطرق يف هذا الفصل إىل حتديد اإلشكالية اليت تعترب أساس البحث وقاعدته،س
 جرائيةمفاهيم اإلذلك اشرنا لل إىل إضافة ،أمهية الدراسة واألهداف املرجو حتقيقها كما سنبني الفرضيات،

تأخر، التفوق الدراسي التناولت موضوع  اليتالدراسات السابقة  إىلمث تطرقنا  املستخدمة يف هذه الدراسة،
 . طنية، وأجنبيةو  عربية، ا سواء أكانت دراساتنشكاليتإجوهر بطريقة متس وأداة اجلينوغرام 

 :الدراسة إشكالية -(0

البحث العلمي اليت بواسطتها يستطيع الباحث مجع الكثري من  تعترب دراسة احلالة من أدوات
ت املستعملة يف البحوث االجتماعية خاصة النفسية منها املعلومات عن املبحوث، هلذا فهي من أشهر التقنيا

نظرا ألمهيتها يف اجملال السيكولوجي من دراسة ظواهره املختلفة واملتداخلة فيما بينها، فمن خالهلا يتم التقرب 
من املفحوص ومجع البيانات املتعلقة به، ومن مت يستطيع القيام بعملية التشخيص والوصول إىل اقرتاحات قد 

 .يدهتف
هلذا فدراسة احلالة تعترب اإلطار الذي ينظم فيه األخصائي كل املعلومات والنتائج اليت حيصل عليها 
من الفرد، عن طريق املالحظة واملقابلة، التاريخ االجتماعي، اخلربة الشخصية، االختبارات السيكولوجية، 

ملتعمق لدراسة مرحلة معينة من البحث اوذلك ب (.01: 2338 هبة حممد عبد احلميد،)والفحوص الطبية 
مجع املعلومات املفصلة عن الوضع القائم للوحدة  راسة مجيع املراحل اليت مر هبا، هدفها، أو دالفردتاريخ حياة 

هبدف الوصول إىل تعميمات ميكن تطبيقها على  قتها مع البيئة مث حتليل نتائجهابتارخيها وخرباهتا املاضية وعال
جملتمع الذي الوحدة بشرط أن متثل ا تشاهبة يف اجملتمع الذي تنتمي إليه هذه احلالة أوغريها من الوحدات امل
 (.55 :5000رجاء حممود أبو عالم، ) يراد تعميم احلكم عليه

واملتفوقني دراسيا، فإن لكل فئة  احلالة على املتعلمني املتأخرين يف هذا البحث تطبيق دراسةلقد مت 
حظيت هذه السمات باهتمام الباحثني والدارسني وعلماء النفس، خاصة بعد خصائص متيزها عن غريها وقد 

وذلك  ،"Simon" "سيمون"بالتعاون مع ( 1905)سنة  هالذي أعد "Binet"" لبينه"صدور اختبار الذكاء 
 . املتعلمنيوتصنيف  فصلموضوعية لة وسيل دإعدافرنسية ال الرتبية والتعليم وزارةمنه  تعندما طلب

اصة وحنن نعيش يف عصر التقنيات حضارة اجملتمع، خن هم أمل املستقبل ومفكروه، وصانعي فاملتفوقو 
 (.ج، 2330 عبد املنعم امليالدي،)املخرتعات العلمية اليت ظهرت من خالل التفوق العقلي والتميز الفكري و 

تساعد املتعلم هلذا ترى الباحثة أنه جيب تقصي وتشخيص هذه الظاهرة الرتبوية ملعرفة العوامل اليت 
على أن يكون متفوقا مقارنة بزمالئه، فإن اكتشاف هذه الفئة مبكرا يسهل توجيهها إىل أقسام خاصة تراعي 
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من أجل حتقيق مسامهاهتم  إىل أقصى حد ممكن يف جماالت متنوعة احتياجاهتا ومنه استغالهلا يف تطوير قدراهتا
 .(268 :2337 لرمحن املعاطية،مصطفى نوري القمش، خليل عبد ا) ألنفسهم وللمجتمع

سواء كانت ات وقدرات ولكن هناك بعض الظروف لديه إمكانوال ننسى أن املتعلم املتأخر دراسيا 
. وأسرية أو مجيعها هي اليت تتسبب يف جعله يتأخر حتصيليا مقارنة بزمالئه يف القسمدرسية م نفسية،صحية، 

 .ىت يتسىن إجياد حلول مناسبة هلااملشكل الرتبوي ح  هلذا وجب معرفة هذه األسباب اليت تؤدي إىل هذا

تفسريها فالبد من يلها و جل حتلم هائل من املعلومات الالزمة من أستدعي مجع كمبا أن دراسة احلالة ت
هلا وتسهيل  جل إعطاء معىنمناسبة تعمل على تنظيم وتلخيص ووصف املعطيات من أ وجود أدوات وطرق

حيث أنه يف هذه الدراسة طبقت الباحثة . (2100-2100مسلي سميرة ) هذا ما أكدته دراسةفهمها، 
 ياةاحلمن خالل مسار  تزود األخصائي النفسايناليت األدوات التشخيصية  باعتبارها من "اجلينوغرام"أداة 

 ،(األجداد، الوالدين، األطفال)ثالثة أجيال من خالل  اهتألفراد أسر و  للحالة حداث املهمة اليت حصلتلأل
نفسية سواء كانت جسمية، االضطرابات نوعية  يتم حتديدة عن طريق األشكال والرموز البيانية بصورة ختطيطيو 
ا هذ، بني أفرادهاواخلالفات وتربز أيضا املشاكل االجتماعية والعالقات العاطفية  ،لدى أفراد األسرة عقلية أو

  (.األستاذ محمد قماري) ما نصت عليه دراسة

نحاول يف هذه الدراسة معرفة إذا كان باإلمكان حتويل املعطيات الكيفية إىل معطيات كمية كما س           
، وهذا يرتتب ادراسيواملتفوقني  دراسة حاالت كل من املتعلمني املتأخرين من خالل "اجلينوغرام"أداة  باستخدام

 Tashakkorie" "وتدليتشكري "الذي وضعه ما يسمى املنهج املختلط أو  بني الكيف والكم زجعليه امل

Teddlie" إن هذا املنهج يساعد على  (.127: 2355 شارلني هس،) "الحركة المنهجية الثالثةب" ومسته
فهم أعمق للظاهرة من خالل دراسة احلالة ألن طبيعة الظواهر النفسية جندها متشابكة يف العوامل اليت تؤدي 

  :ينالتالي ينالتساؤلع من خالل سنقوم بطرح ومعالجة الموضو من هذا المنطلق . إليها

 ؟من خالل أداة اجلينوغرام هل ميكن حتويل البيانات الكيفية إىل بيانات كمية 
  األمراض، املشاكل )بني املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا تبعا ملتغريات  قرو وجد فتهل

 ؟(االجتماعية، العالقات

 :فرضيات الدراسة -(2

 :التالية العامة صغنا الفرضياتكإجابة مؤقتة للتساؤالت 

 ميكن حتويل البيانات الكيفية إىل بيانات كمية من خالل أداة اجلينوغرام. 
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 األمراض، املشاكل االجتماعية، )وجد فروق بني املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا تبعا ملتغريات ت
 (.العالقات

 :أهمية الدراسة -(0

 ن املعلومات اليت مجعت من خالل دراسة حاالت كل من املتعلمني توضيح كيفية حتويل الكم اهلائل م
 .إىل خريطة بيانية واضحة وخمتصرة دراسيا واملتفوقني املتأخرين

 دراسيا املتأخرين واملتفوقني ق اليت توجد بني املتعلمنيرو استخدام أداة اجلينوغرام يف الكشف عن الف . 
 وأقسام خاصة مناسبة خلصائص كل من املتعلمني  االستفادة من نتائج الدراسة يف إعداد برامج

 .دراسيا املتأخرين واملتفوقني
 كأداة لدراسة احلالة  والرتبوي االعتماد على أداة اجلينوغرام لدى األخصائي النفساين. 

 :أهداف الدراسة -(0

 ألداة اجلينوغرام من الصدق والثبات استخراج اخلصائص السيكومرتية. 
 اجلينوغرام أداةول فيها البيانات الكيفية إىل بيانات كمية عن طريق استخدام توضيح الطريقة اليت حت. 
 دراسيا الكشف عن الفروق بني املتعلمني املتأخرين واملتفوقني. 

 :للدراسة اْلجرائية مفاهيمال -(0

  المعطيات: 
 فوقنياملتأخرين واملتجممل ما يتحصل عليه من بيانات كيفية من خالل دراسة حاالت املتعلمني 

 .، واليت حتول إىل خرائط إيكولوجية للجينوغرامدراسيا

 تكميم المعطيات: 

إىل أعداد منظمة يف  اجلينوغرام أداةحتويل املعطيات املستمدة من استجابات املبحوثني على أسئلة 
 .جداول بغرض إخضاعها للمعاجلة اإلحصائية

 أداة الجينوغرام: 

املشاكل االجتماعية ، العقلية، اجلسمية، النفسية مراضمن األتقيس كل على أسئلة  األداة حتتوي
 .قات يف األسرة النووية واملمتدةوالعال
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 :المتأخر دراسياالمتعلم 

 من   يكون حتصيله أقل من متوسط حتصيل اجملموعة اليت ينتمي إليها يف القسم أي أقل 

 .للذكاء "Wechsler"" وكسلر"على حسب اختبار                تكون درجة ذكائه أقل منو 

 المتعلم المتفوق دراسيا: 

تكون و              يكون حتصيله أعلى من متوسط حتصيل اجملموعة اليت ينتمي إليها يف القسم أي أكثر من 
 .للذكاء" Wechsler" "وكسلر" على حسب اختبارة ذكائه أعلى من             درج

محك تقييمي معتمد من طرف وزارة تعترب كالتعاريف اإلجرائية بالنسبة للمعدالت اليت قدمتها الباحثة يف )
/ 564، رقم إرساله التايل (2358-2357)معتمدا يف السنة الدراسية  لوال يزا الرتبية الوطنية

 .(سلم تنقيط الكفاءات: ، املوضوع2352/ 2م/إ.ت.ت.م

 :الدراسات السابقة -(6

 الدراسات العربية -(أوال

 (2100)ثابت هالل إبراهيم أحمد : دراسة 

 رؤية معاصرة ألحد أهم أدوات التقدير  ":Genogram Family"" الجينوجرام األسري": تحت عنوان
 في العالج األسري في خدمة الفرد

 :خرجت الدراسة بالتوصيات التالية

مة االجتماعية ضرورة تبين إدراج اجلينوغرام األسري يف الكتابات النظرية املتعلقة بالعالج األسري يف اخلد -(5
 .سواء الكتب العلمية أو الكتب الدراسية

إلجراء العديد من الدراسات اليت هتتم بإثبات فاعلية  دعوة املتخصصني واملمارسني من باحثني ومهنيني -(2
 .اجلينوغرام األسري يف تقدير الكثري من املشكالت األسرية

ألسرية كمحاكم األسرة لتشجيع األخصائيني دعوة القائمني على املؤسسات املهنية ذات الصبغة ا -(0
االجتماعني يف تطوير أدائهم املهين فيما يتعلق باستخدام اجلينوغرام األسري مع العمالء أثناء التدخالت 

 . املهنية لعالج مشاكلهم املتعددة

4.00/53 

83  

 

553 
8/53 
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ري يف التعامل دعوة الباحثني يف خدمة الفرد إىل املسارعة إلجراء حبوث ودراسات هتتم باجلينوغرام األس -(4
 .مع خمتلف املشكالت األسرية

تنفيذ برامج تدريبية على نطاق واسع لتدريب األخصائيني االجتماعيني لتطبيق واستخدام اجلينوغرام  -(1
 .األسري يف التدخالت املهنية مع العمالء باجملال األسري

مؤسسات التعليم العايل للخدمة  إدخال املوضوعات اخلاصة باجلينوغرام األسري يف اخلطط الدراسية يف -(6
 . االجتماعية

استخدام اجلينوغرام األسري يف اخلطط البحثية ألقسام خدمة الفرد مبعاهد وكليات اخلدمة االجتماعية يف  -(7
 .اجملتمع املصري

تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية على نطاق واسع لتدريب الباحثني بأقسام خدمة الفرد على تطبيق  -(8
 .ام اجلينوغرام األسري يف التدخالت املهنية مع العمالء باجملال األسريواستخد

تنفيذ دورات تدريبية على نطاق واسع لتدريب الباحثني بأقسام خدمة الفرد على تطبيق واستخدام  -(0
 .سريالربامج اإللكرتونية اليت تفيد يف رسم اجلينوغرام األسري يف التدخالت املهنية مع العمالء باجملال األ

 مجيدة محمد الناجم: دراسة 

 المستحدثة في التشخيص اْلكلينيكياألساليب : تحت عنوان

عن عبارة  :هدف األوللل بالنسبة وضح أنه ميكن حتديد هدفني رئيسيني لعملية التشخيصتحيث 
أو  العامة الوصول هلا خالل عملية الدراسة، حبيث تتكامل ضمن النظرة متجزئية متناثرة  جتميع تشخيصات

تقدمي خطة : الهدف الثانيأما . كامل للمشكلة من خالل األعراض املمثلة هلا الكلية، للوصول لتشخيص
التشخيص السليم يساعد على حتديد اإلجراءات واألساليب العالجية املناسبة  أن، إذ (خطة العالج)للعمل 

ري الوقت واجلهد، ويساعد يف تركيز مع طبيعة املشكلة ومع طبيعة العميل، وهو هبذه الطريقة يساعد على توف
  .التحديداالهتمام على املشكلة بعد 

هناك أدوات علمية أخرى أيضًا ميكن االعتماد عليها يف تشخيص املشكالت على حسب  أنوبني 
 "الجينوجرام"و "Eco-Map" "الخرائط اْليكولوجية"جمال املمارسة وطبيعة املشكالت مثل 

"Genogram"  من  دامها يف جماالت العمل مع األسرات التقدير والتشخيص املنتشر استخاليت تعد من أدو
 .خالل نظرية األنساق العامة واألنساق اإليكولوجية
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 مجيدة محمد الناجم :دراسة 

 مفهوم جديد في تخصص الخدمة االجتماعية اْلكلينيكية التشخيص المستقبلي :عنوانتحت 

التشخيص "ال وهو أيف إطار ممارسة اخلدمة االجتماعية نسبيًا  احديث امفهوم ت هذه الدراسةتناول
وإن كان كمفهوم يف حد ذاته يستخدم يف املهن اإلنسانية ذات الصلة مبهنة اخلدمة االجتماعية  ، "املستقبلي

كالطب والطب النفسي، حيث يعد أحد عمليات املمارسة املنطلقة من النموذج الطيب واملتمثلة يف الدراسة 
لى ععوامل اليت تساعد فسيتم الوقوف على هذا املفهوم وعالقته بعمليات املمارسة وال. الجوالتشخيص والع

الوصول لتشخيص مستقبلي ملشكالت عمالء اخلدمة االجتماعية، والعوامل املؤثرة على صدق التشخيص 
النطالق منها قدم األسس اليت جيب ايأن  الباحث حاولهلذا . املستقبلي يف إطار ممارسة اخلدمة االجتماعية

  (.2: جميدة حممد الناجم) لتطوير آليات الوصول لتشخيص مستقبلي يف حميط اخلدمة االجتماعية اإلكلينيكية

 مجيدة محمد الناجم: دراسة 

 تها في ممارسة الخدمة االجتماعيةشبكة العالقات األسرية واستخداما: عنوان الدراسة

وير أساليبها وأدواهتا املستخدمة يف املمارسة، وقد متيزت مهنة اخلدمة االجتماعية بالسعي حنو تط
 "شبكة العالقات األسرية" منها جديدة، مرت على املهنة يف استحداث أدواتالتطورات اليت  ساعدت

"Genogram"  على فهم نسق العميل يف ظل ظروف البيئية اليت يعيش فيها، وحتليل تعد شكل يساعداليت 
لتعرف واوقوف على شبكة العالقات األسرية وقد خصص هذا البحث لل .عالقاته من خالل أكثر من جيل

على ماهيتها وأهم استخداماهتا يف إطار اخلدمة االجتماعية وحدودها، على اعتبارها أحد األدوات اليت يتم 
 .(جميدة حممد الناجم)خالل عمليات املمارسة من أوضاع العمالء هبا واالستفادة منها يف تقدير  االستعانة

 : الدراسات الوطنية -(ثانيا

 (2100)بوزيان حورية  :دراسة 

 األسرية واحتمالية ظهور الفصامالظروف : تناولت الدراسة

إجياد العالقة بني االضطراب الذهاين أيا كان شكله وبني أي خلل يف  :هدفت هذه الدراسة إلى
أداة املنهج العيادي و على سة وللوصول إىل هذا اهلدف اعتمدت الدرا ،العائلة اليت حتتضن هذا الفرد

املشاكل واألحداث العائلية، وطبيعة العالقات اليت ، عد أداة فعالة يف توضيح خط حياة الفرديت تال "اجلينوغرام"
وقد بينت  .بعض أفراد عائلتهمع سواء مع احلالة أو  املقابلة وأملالحظة باتربط أفراد هذه العائلة، وبالطبع 
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كانت نتيجة ملشكل عائلي، وبالتايل فالفرضية ( الفصام)أن االضطرابات الذهانية  :النتائج احملصل عليها
 .القائلة بأن الفشل العائلي هو السبب الرئيسي واألول يف ظهور االضطرابات الذهانية قد حتققت

 (2100)بن عبد القادر نبيلة  :دراسة 

 لوك الجانح عند المراهقظهور الس أثر األحداث الصدمية داخل األسرة في: تناولت الدراسة

ربط خمتلف السلوكات اجلاحنة عند املراهق مبختلف األحداث الصدمية  :هدفت هذه الدراسة إلى
املنهج العيادي، معتمدين يف  ت الدراسة علىاملوضوع اعتمد اوملعاجلة هذ. اليت ميكن أن يتعرض هلا يف أسرته

" اجلينوغرام"أداة تبارات النفسية عن طريق استخدام ذلك على بعض األدوات منها املالحظة العيادية، واالخ
وقد . ةدراسالحث يف تاريخ القصة األسرية عن خمتلف األحداث الصدمية اليت تعرضت هلا حاالت تب يتال

، وبعد إهناء (سنة 57-54)مشلت الدراسة ثالث حاالت من املراهقني اجلاحنني ترتاوح أعمارهم مابني 
لألحداث الصدمية داخل  :بأنواستنتج ة تائج دراسة احلاالت، حتققت الفرضياجلانب التطبيقي وحتليل ن

 .األسرة أثر يف ظهور السلوك اجلانح عند املراهق

 (2100) مسلي :دراسة 

اسة ظاهرة اْلدمان على در )تحليل معطيات دراسة الحالة باستعمال أداة الجينوغرام : تناولت الدراسة
 (المخدرات

ة التعامل مع البيانات النوعية بوصفها وتلخيصها باستعمال أداة كيفي :إلى الدراسةهدف 
 .الرقمي وتقدمي احلالة بأكثر موضوعية، الشكلي ،اللفظيالتعبري  مث املعاجلة الكمية حىت يتسىن "اجلينوغرام"

 :الدراسة التي خرجت بها نتائجالمن أبرز 

ا بالكشف عن الرتكيبة العائلية، وذلك بإتباع خطواهتكمية وضحت بيانات   "اجلينوغرام"ن أداة أ
أبرزت مرونتها بالتعامل مع خمتلف البيانات املكتسبة سواء مع جيل واحد،  ،السوابق، األحداث والعالقات

إمكانية التعبري عن هذه البيانات بواسطة اخلريطة  ،جيلني أو ثالث أجيال بواسطة املقابلة مع احلاالت
خذ بعني االعتبار األإمكانية دمج مسار احلياة مع األداة  ،تسهيل القراءةااليكولوجية مع استخراج املفاتيح ل

اتضح أن اجلانب الكمي ألداة  ،سلسلة، واضحة وموضوعيةتتقدمي احلاالت بصفة م ،احلاالت حمل الدراسة
هيدية يبني مدى تكرار األحداث والعالقات إال أهنا غري كافية للمعاجلة الكمية فهي تعد خطوة مت "اجلينوغرام"

من خالل ما ظهر يف جدول التكرارات والنسب املئوية مت التعرف على املتغريات من ناحية التعبري ، هلا مساعدة
 .الكمي اليت استخلصت من بيانات دراسة احلالة فلقد مت التعبري والتحويل من الكيفي إىل الكمي
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 (2106)بوثلجة مختار : دراسة 

 لمميزة ألسرة الطفل الذي يعاني من فوبيا مدرسيةالخصائص األسرية ا: تناولت الدراسة

فوبيا الحتديد اخلصائص األسرية املميزة ألسرة الطفل الذي يعاين من  :هدفت هذه الدراسة إلى
وقد مت االستعانة مبنهج دراسة احلالة  "سطيف"والية املدرسية، متت الدراسة على مستوى الصحة املدرسية يف 

، اخلريطة األسرية، ورسم العائلة، وهذا على عينة من ثالث "اجلينوغرام"األسرية، والذي احتوى على املقابلة 
 (. تنطفلني، وب)حاالت ألسر هؤالء األطفال 

مائعة  حبدودتتميز أسرة الطفل الذي يعاين من فوبيا املدرسية  أن :الدراسة النتائج التالية كشفت
فرعي يف أسرة الطفل الذي يعاين من فوبيا مدرسية ال حيرتم أعضاء كل نسق  ،وبقواعد هرمية غري حمرتمة

 .هم األسريةفوظائ

 محمد قماري :دراسة 

 الجينوغرام كأداة دراسة وعالج لحاالت العنف لدى األطفال: تناولت الدراسة

عبارة عن متثيل بياين لعائلة معينة يعرض بيانات تفصيلية عن  "اجلينوغرام"مفهوم أن بني  -(5
جاوز األسرة التقليدية من خالل تاد ويضم امتدادات العائلة عرب جيلني أو ثالثة أجيال وستالعالقات بني األفر 

السماح للمستخدم بتحليل االجتاهات السائدة يف األسرة والعوامل النفسية اليت تنشأ عليها العالقات كما 
ا تأثري على الوضع احلايل يسمح للمعاجل بفهم وحتديد السلوكيات السائدة عرب العائلة واليت ميكن أن تكون هل

  .لألطفال الذين يتصفون بالعنف أو الذين لديهم اضطرابات نفسية أو سلوكية

فهي بطاقة العائلة اليت تتضمن تركيبة العائلة واليت  "اجلينوغرام"بالنسبة للعناصر اليت يتضمنها  -(2
من الثغرات واألحداث الصادمة جتسد تارخيها بالرتكيز على الشخصيات واألحداث البارزة الستنتاج مكا

 "للجينوغرام"وأشارت الدراسة إىل أن األهداف األساسية  ،كما تتضمن وصف العالقات املتعاقبة  ،واألسرار
 ،تتمثل يف حتقيق التعرف على تاريخ الفرد لتحديد نوعية اخللل وملعرفة نوعية الصعوبات اليت يعاين منها

د يأكبت :الدراسة نتائج وخرجت .ةيبه وفهم أساليب احلركة العائليلكشف عن مصادر الفرد وطاقاته وأسالاو 
 .ء إىل السلوك العدواين االنتقاميغري اهلادف يؤثر يف زيادة درجة العنف واللجو الأن منط الشخصية 
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 :التعليق على الدراسات السابقة -(6-0

ور املشكلة وتؤدي حيث تكشف الدراسات السابقة عن جذ إن أي حبث علمي مل ينشأ من الفراغ،
بالتأخر "تعلق موضوعها مت التطرق إىل األحباث اليت إىل فهمها فهي نقطة انطالق لدراسة جديدة، هلذا لقد 

 ".الجينوغرام"أداة و  "التفوق الدراسيو 

عماد الدين سلطان وآخرون  :وهم "التأخر الدراسي"بالنسبة للدراسات اليت تناوهلا الباحثني يف 
مديحة محمد عبد ، (0190)، خالد الطلحان (0190) ا محمود حسين، محمود عط(0191)

، سليمان (0111)، سليمان الستاوي (0111)، إيمان كاشف (0190)جابر، (0190)العزيز
، نظمي أبو مصطفى (0110)، سامح محافظة (0112)، داوود المعاطية (0111)الستاوي 

 ،(2102) ، إخالص علي حسين(2110)ير، إبراهيم الترت(0111)، صالح الدين أبو ناهية (0111)
 " "روستبرج"، منصوري مصطفى، (2106)هدى سعيد عيظة الغامدي، وبدرية سعيد عيظة الغامدي 

Rustberg" هنري"و" "Henry "(1962) ،"هالستيد" "Halstead "(0190) ،"نيوتال" "Newtal" 
 "Mfsson" "مفسون"، Kai" (0199)" "كاي"، Onoda" (0196) " "انودا"، (0196)
، ركزت على أن أبرز العوامل اليت تؤدي إىل تأخر املتعلم دراسيا هو الضعف يف العمليات املعرفية (0191)

" وكسلر "خل، هذا ما ستسري وفقه دراستنا وذلك من خالل تطبيق اختبار إ...من ذكاء، انتباه، تركيز، ذاكرة،
" Wechsler "بالنسبة للجانب األسري ركزت الدراسات  للكشف على القدرات العقلية للمتعلم، لكن

ألولياء، ومل تركز هو اإلمهال وعدم املراقبة من طرف ا "التأخر الدراسي"السابقة أن أبرز العوامل اليت تؤدي إىل 
الكشف وهو  "اجلينوغرام"بني أفراد األسرة ومدى تأثريها على املتعلم، وهذا من أهداف أداة  على العالقات

 .أفراد األسرة عن العالقات بني

عبد السالم عبد  ةدراس: كانت كالتايل "التفوق الدراسي"أما الدراسات اليت تناولت موضوع 
مديحة محمد ، (0190) محمود عطا محمود حسين، (0169)محمد نسيم وفيليب صابر  الغفار،

 ، سامح محافظة(0112)، داوود المعاطية (0111)، الغفيلي (0190)جابر، (0190)عبد العزيز
 "Terman" "تيرمان"ات ملحة، ، عليو (2110)، األمير(0111)، صالح الدين أبو ناهية (0110)
، Henry "(1962)"وهنري  "Rustberg " "روستبرج"، "Hollingworth" "ثهولنجور "، (0120)
، Onoda" (0196)" "انودا"، Newtal" (0196)" "نيوتال"، Halstead "(0190)" "هالستيد"
املرتفعة هي  عرفيةلقد أبرزت أن العوامل امل، Mfsson" (0191)" "مفسون"، Kai" (0199)" "كاي"

اليت تساعد املتعلم على أن يكون متفوقا، وتطرقت أيضا إىل اجلانب األسري من الناحية اإلجيابية أن املتعلمني 
  هذا ال يعمم علىجيدة، لكن ها سر اليت تكون العالقات بني أفرادالذين لديهم تفوق دراسي ينتمون إىل األ
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 دراسيا ومنهم من ونمتفوق ملكنه همأسر  مضطربة بني أفراد تعالقاالكل احلاالت حيث يوجد متعلمني 
أن املتفوقني دراسيا ال يعانون من مشاكل  أيضا كدت هذه الدراساتأ .ولكنه متفوق دراسياوالديه مطلقان 

ك من املتعلمني من لديهم مشاكل صحية ، إذ جند هنامجيع احلاالت خيصال أيضا هذا العامل و صحية، 
 .ومتفوقني دراسيا

طبقت يف اجلانب اإلكلينيكي حتديدا يف  "الجينوغرام"من الدراسات السابقة أن أداة أيضا نستنتج 
 "بن عبد القادر نبيلة"و، "الظروف األسرية واحتمالية ظهور الفصام" :تحت عنوان "بوزيان حورية" دراسة

حيث ، "حداث الصدمية داخل األسرة في ظهور السلوك الجانح عند المراهقأثر األ": الموسومة ب
وضحت أهنا تساعد يف التشخيص اإلكلينيكي والكشف عن االضطرابات النفسية، من خالل اخلرائط 

ع ا نو أاإليكولوجية ومسار حياة احلالة، هذا ما سيسري عليه حبثنا فمن خالل اخلرائط اإليكولوجية نتعرف على 
أما عن مسار احلياة سنوضح ما . واملشاكل االجتماعية والعالقات بني أفراد األسرة النووية واملمتدة األمراض

عرب ثالث أجيال، لكن يف هاتني الدراستني هناك بعض لألسرة هي األحداث املهمة السارة واملؤملة اليت وقعت 
، فقط ومشلت اجلانب اإلكلينيكي. يلنيطرقوا إىل األسرة املمتدة أي متت الدراسة على جتاحلاالت اليت مل ي

لكن يف دراستنا أدجمنا هذه األداة يف اجلانب الرتبوي حتديدا يف الكشف عن العوامل اليت تؤدي إىل التفوق 
،  ية للحالة املدروسة ومسار حياهتاوالتأخر الدراسي باخلطوات اليت تتبعها األداة واملتضمنة للخريطة اإليكولوج

 .ثة أجيالكما سنطبقها على ثال

األساليب المستحدثة في ": تحت عنوان "مجيدة محمد الناجم"وبينت دراسات األستاذ 
، "شبكة العالقات األسرية واستخداماتها في ممارسة الخدمة االجتماعية" ،"التشخيص اْلكلينيكي

من  "ماجلينوغرا"، أن "التشخيص المستقبلي مفهوم جديد في تخصص الخدمة االجتماعية اْلكلينيكية"
وبني األساليب املستحدثة يف جمال التشخيص اإلكلينيكي لتقدمي املساعدة للعمالء من أجل تسهيل العالج 

كما ،  أنه مت انتشارها يف جماالت العمل مع األسر من خالل نظرية األنساق العامة واألنساق اإليكولوجية
هذا ما اتفق مع ما . قات بني األجيالإطار أسرته ويف توضيح العال ضمنوضح أهنا تساعد يف فهم العميل 

 ."بن عبد القادر نبيلة"و، "بوزيان حورية" ةخرجت به من نتائج دراس

بتكميم المعطيات "املعنونة  تهادراسب "مسلي سميرة"تطرقت الباحثة  الجانب اْلحصائيأما عن 
 ،(حاالت 6)ر على اقتصحبثها ، لكن هذا اتفق مع هدف دراستنا، "الكيفية من خالل أداة الجينوغرام

اكتفت حيث  إليه سطحيا تطرقتأما اجلانب الكمي  بعض احلاالت، يف على جيلني فقط  كما طبقت األداة
   .مفاتيح رموز اخلريطة االيكولوجية بتكرارات
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أداة لدراسة وعالج  "اجلينوغرام"أن  "محمد قماري"فبينت دراسة األستاذ  بالنسبة للجانب التربوي
ى األطفال وأكد أن منط الشخصية غري اهلادف يؤثر يف زيادة درجة العنف واللجوء إىل حاالت العنف لد

يف امليدان  "اجلينوغرام"من خالل إدماج أداة وذلك دراستنا  اتفق معهذا ما . السلوك العدواين االنتقامي
 .الرتبوي

 من فوبيا مدرسية خصائص األسرية المميزة ألسرة الطفل الذي يعانيالب :وبينت الدراسة املوسومة
لكشف عن العالقات املوجودة داخل األسرة وكيف تؤثر على الطفل ليف مساعدة األخصائي النفساين 

على الصحة  بني أفراد األسرة هذا ما سنركز عليه يف دراستنا كيف تؤثر العالقات. ويسبب له فوبيا مدرسية
أنواع األمراض سواء كانت جسمية، نفسية،  ىلإطرق الباحث تالنفسية للمتعلم، وحتصيله الدراسي، لكن مل ي

 .للحاالت املدروسةمتدة يف األسرة النووية وامل واملشاكل االجتماعية عقلية،

 Genogram" الجينوجرام األسري": المعنونة "إبراهيم أحمد ثابت هالل"عن دراسة أما 

Family  :"وضحت أمهية  دمة الفرد،رؤية معاصرة ألحد أهم أدوات التقدير في العالج األسري في خ
الباحثة  هذا ما ستقترحه. واحلث على تطبيقها يف امليادين املختلفة ،يف معرفة العالقات "اجلينوغرام األسري"

كاْلرشاد والتوجيه،  ا، أنه عليه إدماج أداة الجينوغرام في الميادين التطبيقية المختلفة تهدراس في
 .لخإ...،الطب، الحقوق

 :خالصة
واملتمثلة يف فرضيات هذه هذا الفصل أن نوضح إشكالية البحث واإلجابات املؤقتة هلا ولنا يف اح

 إىل جانب التطرق إىل املصطلحات اإلجرائية للدراسة، املرجو حتقيقها، هدافاألمع تبيان أمهيتها و  ،الدراسة
تشكل رافدا هاما وأساسيا  تغريات هذه الدراسة اليتمبأهم الدراسات السابقة اخلاصة  نالتناو  هذا باإلضافة إىل

 .   نعتمد عليه يف دراستنا
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 والتفوق الدراسيالدراسي  التأخر
 
 

 تمهيد
 

 التأخر الدراسي: أوال
 تعريف التأخر الدراسي -(5
 دراسيال تأخرلا أنواع -(2
 العوامل املؤدية إىل التأخر الدراسي -(0
 املتأخرين دراسيا املتعلمني خصائص-(4 

 تشخيص التأخر الدراسي -(1
 عالج التأخر الدراسي -(6
 التفوق الدراسي: ثانيا

 تعريف التفوق الدراسي -(5
 العوامل املؤدية إىل التفوق الدراسي -(2
 املتفوقني دراسيااملتعلمني خصائص  -(0
 تشخيص التفوق الدراسي -(4
 رعاية املتعلمني املتفوقني دراسيا -(1

 
 خالصة
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 :تمهيد

الرتبوية اليت جيب أن تنال حيزا لدراساهتا من  من الظواهر والتفوق الدراسيالتأخر  يتاهر أصبحت ظ
 ، خصائصأنواعه، العوامل املؤدية إليهومنه سنقدم يف هذا الفصل تعريفا للتأخر الدراسي،  ،طرف املختصني

العوامل ، التفوق الدراسيتعريف  إىل مث ننتقل. املتأخرين دراسيا، تشخيص وعالج التأخر الدراسياملتعلمني 
 .رعاية املتعلمني املتفوقني دراسياتشخيص و  ،املتعلمني املتفوقني دراسيا خصائص، املؤدية إليه

 التأخر الدراسي: أوال
 :التأخر الدراسي تعريف -(0
 :لغة -(أ

  ما تقدم منليغفر لك اهلل" تعاىلجاء بعده، قال اهلل : ، تأخر الشيء عن غريهيؤخريتأخر،  :"تأخرال"       
 .(564: 5005 علي بن هادية وآخرون،)" ذنبك وما تأخر

: 5001 ،وآخروناجلياليل بن امحد ) جاء بعده. تأخرا الشيء عن غريه: يتأخر تأخر األمر: "تأخر"و      
533.) 

 .(1: 2330املنجد، ) ضد التقدم :"تأخرال"في قاموس المنجد بين أن       

: 2331 معجم الوسيط،) إليهمل يصل جاء بعده، تقهقر عنه و  :عنه "تأخر" في معجم الوسيط أما      
8). 

 :اصطالحا -(ب

مصطلح يصف حالة تلميذ يفشل يف  :أنه "موسوعة المعارف التربوية" يف "التأخر الدراسي" عرف
التخلف الدراسي رسوب التلميذ  ويصحب. أقل من أقرانه يكون مستوى حتصيله التمكن الدراسي، حيث

 (.801 :2336 جمدي عزيز إبراهيم،) املستوى املطلوب للنجاح لعدم حتقيق تكرر يف الدراسة،امل

الذي تكون عالماته يف  تعلمامل :هو" معجم مصطلحات التربية والتعليم" يف "املتأخر دراسيا" يعرف        
 أولياء أمره لتدارك حالة االمتحانات متدنية إىل مستوى ما دون الوسط، مما يستوجب توجيه تنبيه إليه، وإىل

وإذا بقي وضعه متأخرا حىت هناية الفصل األخري، فإن ذلك يعرضه، إما إلعادة  ،تأخره قبل التقييم النهائي
 .(507 :2331 جرجس ميشال جرجس،) صفه أو إخراجه من املدرسة حبسب أنظمة بعض املدارس
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إخفاق الفرد يف الوصول إىل  :وه "المعجم التربوي وعلم النفس" يف "التأخر الدراسي"وعرف 
 .(2336 :نايف القيسي)مستوى من التحصيل الدراسي يتناسب مع عمره الزمين 

مستوى التحصيل للمتأخرين دراسيا يقل  :هأن "التأخر الدراسي" "Moray"" مواري" كما عرف
 محزة اجلياليل،) سابعن مستوى أقراهنم العاديني يف نفس الصف حبوايل عامني وخاصة يف ماديت القراءة واحل

2331 :66). 

اخنفاض يف نسبة حتصيل الطالب الدراسي دون  :بأنه "التأخر الدراسي" "التربويين" وقد عرف
املستوى العادي للطالب، أي اخنفاض مستوى حتصيل الطالب مبقدار عامني على املستوى املطلوب حتقيقه 

 .(588 :عبد اهلل الطروانة) من قبل الطالب

تدين املستوى التحصيلي للمتعلم مقارنة بأقرانه يف القسم، : أنه" التأخر الدراسي" تعريفومنه ميكن 
يكون نتيجة لعوامل خمتلفة منها العقلية املتمثلة يف اخنفاض يف درجة الذكاء وضعف العمليات العقلية، وقد 

اك عوامل أسرية كعدم يكون من أسبابه االنفعالية كضعف شخصية املتعلم، وعدم دافعيته للتعلم، أيضا هن
خصائص العمرية لاستقرار اجلو األسري، كما تتدخل الظروف املدرسية ككثافة الربامج الرتبوية وعدم مناسبتها ل

 (سنوضح أكثر في العناصر التالية). للمتمدرسني

 :أنواع الـتأخر الدراسي -(2
 :الدراسي العام أخرالت -(2-0

 .بالغباءيكون يف مجيع املواد الدراسية ويرتبط 

 :الدراسي الخاص أخرالت -(2-2

 .يكون يف مادة أو يف عدة مواد كاحلساب مثال ويرتبط بنقص القدرة

 :الدراسي الموقفي أخرالت -(2-0

حيث يقل حتصيل التلميذ عن مستوى قدرته بسبب خربات سيئة مثل  ةالذي يرتبط مبواقف معين
 .أفراد األسرة حدأالتنقل من مدرسة ألخرى أو موت 
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 :الدراسي الظاهر أخرالت -(2-0

 :2336عبد اللطيف فرج، ) غري عاد يرجع ألسباب غري عقلية وميكن عالجه مزيفوهو ختلف 
535_ 532.) 

 :التأخر الدراسي الخلقي -(2-0

 .يرجع إىل القصور يف منو اجلهاز العصيب أو العمليات اجلسمية املتصلة به

 :التأخر الدراسي الوظيفي -(2-6

 االجتماعيةيف األسرة أو يف البيئة  اضطراباترمان من املثريات العقلية أو الثقافية، أو إىل احل يرجع إىل
 (.82_85 :2352مدحت عبد الرزاق احلجازي، ) اليت ينمو فيها الطفل

 :العوامل التي تؤدي إلى التأخر الدراسي -(0

 :العوامل الجينية -(0-0

ائم املتطابقة واألقارب من الدرجة األوىل تقدم بعض األدلة فالدراسات العلمية اليت أجريت حول التو 
 .بيا يف الصعوبات التعليمةلعلى أن العوامل اجلينية تلعب دورا س

 :خلقيةالالعوامل  -(0-2

ترجع إىل القصور أو اخلطأ يف منو اجلهاز العقلي أو األجهزة العصبية أو يف العمليات اجلسمية املتصلة 
 (.2331: 61، محزة اجلبايل)هبا 

:العوامل العقلية -(0-0  

، أو ضعف القدرة على الرتكيز، اخنفاض نسبة الذكاء، (تشتت االنتباه) ضعف الذاكرة، وعدم الرتكيز
التأخر يف  أيضااضطراب التفكري، باإلضافة إىل عدم القدرة على االسرتجاع والتذكر، ومن العوامل العقلية 

بة كبرية للتقدم يف مادة دراسية معينة، كالقدرة اللغوية، أو القدرة القدرات اخلاصة اليت يلزم وجودها بنس
حممد سالمة حممد غباري، )السهو من هذه القدرات اخلاصة باإلضافة إىل كثرة النسيان و . خلإ...اهلندسية،
2330: 580.) 
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:العوامل الجسمية-(0-0  

التلميذ على بذل اجلهد،  قدرةالضعف الصحي العام، والنقص العام يف احليوية الذي يقلل من 
والزيادة السريعة يف الوزن وما تسببه من مسنة شديدة، واإلصابة ببعض األمراض الروماتزمية العضلية، باإلضافة 

حممد سالمة )خل إ...إىل اإلصابة باألنيميا، ونزالت الربد املتكررة واألمراض الطفيلية كاإلنكلستوما، والبلهارسيا،
 (.584 :2330حممد غباري، 

 :2330عصام توفيق قمر وآخرون، ) أو العاهات اجلسمية املختلفة كضعف السمع أو قصر النظر
64.) 

 : العوامل النفسية -(0-5

حممد علي  )تؤثر بشدة على التحصيل عوامل ودافع اإلجناز، القلق والعصبية مستوى الطموح،  تدين
 (.532: 2331 كامل،

زمالئه فيتولد لديه الشعور طرف تسبب له السخرية من أيضا إذا كان الطفل مصابا بعاهة ما قد 
لجأ إىل حيل تعويضية ال شعورية كالتربير يبالنقص وضعف الثقة بنفسه فيكره املدرسة ويكثر الغياب ورمبا 

يعاين املتأخرون دراسيا من مشاعر النقص، واإلحساس بالعجز عن مسايرة غريهم، كما . والنكوص وغريها
، أو اهلروب من االنعزال، باالنطواءالء التعبري عن هذه املشاعر السلبية بالسلوك العدواين أو وغالبا ما حياول هؤ 

 (.10_12 :2337رائدة خليل سامل، )املدرسة، أو من اجملتمع ككل 

 :العوامل المدرسية -(0-6

 لوسائل ، استخدام طرائق تدريسية غري فاعلة، العقاب البدين أو املعنوي، قلة توفر اصعوبة املناهج
 (.208: 2330 أمحد عبد اللطيف أبو سعد،)التوضيحية املعينة 

  املعلم وشخصيته، إعداده، وقدراته واألسلوب التدريسي الذي يستعمله، وطريقة تعامله مع الطالب
 ( .517_08: 2353عمر عبد الرحيم نصر اهلل، )
 على القوة والشدة  اعاملة قائمالضغط على التلميذ من قبل املدرسني وإدارة املدرسة فيكون أساس امل

الذهاب إليها ألن يف كره مدرسته ويظهر عدم رغبته بمما يؤدي إىل نتائج عكسية حيث يبدأ الطفل 
 (. 10_12: 2337رائدة خليل سامل، )التوافق النفسي والشخصي سينعدم عند التلميذ 

 :العوامل األسرية -(0-7

  (.532: 2331 حممد علي كامل،)لعملية االستذكار املناخ األسري قد ال يوفر الظروف املالئمة 
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   سيطرة املشكالت األسرية على تفكري الطالب أثناء االستذكار وخاصة إذا كانت هذه املشكالت
 (.14: 2335 أمحد عبادة،) هتدد أمن واستقرار الطالب واألسرة

  اليقظة تعويضا هلذه احلرمان املادي واالجتماعي والعاطفي يساهم يف انشغال ذهن الطالب بأحالم
 .الثغرات

 األنشطة افتقارها على وسائل القمع، أو  ثلاستخدام األسرة ألساليب غري تربوية استبدادية م
 .(534 :2338وماهر أبو املعاطي،  طلعت مصطفى السروجي) االجتماعية والرياضية

 :العوامل االجتماعية -(0-8

 بني أفراد األسرة، التدليل الزائد أو احلماية، جهل ككثرة املشاحنات واخلالفات  عدم التوافق األسري
: 2330 أمحد عبد اللطيف أبو سعد،)الوالدين بأساليب الرتبية السليمة، ضعف التوجيه السليم 

208.) 
   تغري مكان اإلقامة، خاصة بالنسبة للبيئة املدرسية اليت يكون فيها الطالب يعرضه للتعامل مع أعداد

مما يؤدي هذا إىل تدين  ،صف الواحد واملدرس واملدرسة بشكل عامكبرية من الطالب داخل ال
تحصيل، ألن مجيع طاقته اجلسدية والنفسية تنصب على التفكري مبا حيدث له يف املكان اجلديد ال

عمر عبد الرحيم نصر )والتعرف على األفراد فيه بدال من صرفها يف الرتكيز على التعلم والتحصيل 
 (.15: 2353اهلل، 
 الطالب من املدرسة لوجود مغريات خارج املدرسة كاألصدقاء أو األقران واملنتزهات واأللعاب  هروب

 (.412 :2353بطرس حافظ بطرس، )املختلفة، واليت قد ال تتوفر باملدرسة 

 :العوامل االقتصادية -(0-9

 حبيث يبدأ  الظروف اليت متر هبا األسرة أو تعاين منها تؤدي إىل تأثري مباشر على حتصيل الطالب
تصادي واملادي أو لكي يوفر بالتسرب والتغيب عن املدرسة لكي يساعد األهل لتحسني وضعهم االق

عمر عبد ) املصروف الذي يأخذه وطبيعي أن يؤدي هذا الوضع إىل تدين اإلجناز املدرسيته ألسر 
 (.08: 2353الرحيم نصر اهلل، 

 ملبالغ مالية حبيث تؤثر على نظام  هتاة مفاجئة كخسار األزمات املالية إذا تعرضت األسرة إىل أزمة مالي
عمر ) يعيشون يف وضع من التوتر وعدم االستقرار النفسي جيعلهميرتك هذا أثرا نفسيا قويا فحياهتا، 

 (.40: 2353عبد الرحيم نصر اهلل، 
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 :المتأخرين دراسياالمتعلمين خصائص  -(0

 :الخصائص العقلية-(0-0

ذاكرة وعدم القدرة ات أو االحتفاظ بالتجارب واخلربات لفرتة طويلة، وقصر الالعجز عن إدراك اجملرد
 (.67: 2331 محزة اجلبايل،) على الرتكيز ملدة طويلة

 :الخصائص النفسية-(0-2

ال ، يعدداين مددن امللددل ،يبدددي الشددكوى والتددذمر، تظهددر عليدده أعددراض القلددق، مددارات اخلددوفأتبدددوا عليدده 
يسدتخدم العندف  ،للدتعلم متددن تدهمسدتوى دافعي ،يعداين مدن ضدعف الثقدة بدالنفس، يستطيع االعتمداد علدى نفسده

 .يشعر باالكتئاب واحلزن، مع اآلخرين

 :الخصائص الجسمية-(0-0

يعاين  ،يف الصف يكون اقل يف منوه اجلسماين من زمالئهه أو أنه أثقل وزنا ممن هم يف مثل سنب تميزي
تكثر ، عليه عيوب التنفس تبدو، ثر عنده عيوب الكالمتك، يشكوا من ضعف السمع، من ضعف يف البصر

: 2336 يوسف ذياب عواد،)تظهر على بشرته أعراض سوء التغذية ، معاناته من أمراض اللثة واألسنان
16_17_18.) 

 :الخصائص الشخصية واالجتماعية-(0-0

 واقف االجتماعية انسحابه من امل، قدرته احملدودة يف توجيه الذات أو التكيف مع املواقف اجلديدة
 .(572 :2336سوسن شاكر اجلبلي، )واالنطواء 

األنانية وعدم حتمل املسؤولية وعدم الوالء للجماعة وال العادات والتقاليد السائدة، صداقاته وقتية متقلبة، 
اسيا هو قليل االهتمام بالدراسة ويكثر غيابه وهروبه من املدرسة ومييل إىل العدوانية واجلناح، واملتأخر در 

 (.570: 2352شريف سنوسى عبد اللطيف وآخرون، )يفتقر إىل خصائص شخصية قيادية ابتكارية 

 :تشخيص التأخر الدراسي-(0

 :اختبار طبي يشمل العينين واألدنين والحنجرة وأعضاء النطق والجهاز العصبي -(0-0

حيتاج إىل استخدام حيث هناك الكثري من األطفال الذين يعانون من خلل يف السمع غري واضح قد 
بعض اإلصابات الطفيفة باملخ لديهم الدقيقة اخلاصة باالختبارات السمعية، كما يوجد حاالت بعض األجهزة 
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أو باجلهاز العصيب املركزي حتتاج إىل إجراء اختبارات حركية وعصبية معينة، وقد حتتاج إىل استخدام اجلهاز 
ض اجلسمية اليت تؤثر يف األداء العقلي، منها على سبيل املثال الكهربائي لرسم املخ كما أن هناك بعض األمرا

أمراض سوء التغذية أو وجود بعض االختالالت يف عملية التمثيل اهلضمي وجتدد اخلاليا، والشك أن كل هذه 
 .احلاالت تستدعي االستعانة باألخصائيني من األطباء

 :لس مستوى الذكاء ومستوى التحصياختبارات نفسية تقي -(0-2

للذكاء ولفظية عملية   "Binet"" بينه"جيب أن تتنوع هذه االختبارات بني اللفظية كاختبار 
وجيب أال يتوقف احلكم على التلميذ بالتأخر الدراسي جملرد حصوله على . "Wechsler" "وكسلر"كاختبارات 

ت وطريقة تفكريه ودرجة درجات معينة يف اختبارات الذكاء بل البد من مالحظة سلوكه خالل إجراء االختبارا
النجاح أو الفشل، وغري ذلك من السمات الشخصية اليت ميكن مالحظتها إقباله أو محاسه واجتاهاته حنو 

 .خالل إجراء االختبارات

تقويم تربوي شامل يقدم وصفا تفصيليا للطفل في المواقف التعليمية المختلفة ويتناول ما  -(0-0
 :يلي

ألساسية والصعوبات اليت يواجهها والسرعة اليت يسري هبا واملساعدة اليت مستوى التحصيل يف املواد ا
مستوى التحصيل ، مستوى النمو والنضج اللغوي والقدرة على التعبري عن الذات، يلقاها ونتائجها بصفة عامة

 . دراسة وضع التلميذ من حيث العمر والصف الدراسي، يف املواد غري األساسية ويف املواد العلمية

دراسة اجتماعية مع االهتمام باألسرة وتركيبها ومستواها الثقافي واالقتصادي وعدد األطفال  -(0-0
 :، وينبغي أن تتناول دراسة الحالة االجتماعية ما يلي تهأخو  وترتيب التلميذ المراد دراسة حالته بين

ارات النمو املختلفة  احلمل وطريقة الوالدة وظروفها وكيفية اكتساب مهتاريخ منو الطفل منذ بداية 
وأهم األمراض أو احلوادث اليت أملت بالطفل وخاصة يف املراحل األوىل للنمو  ،كاملشي والكالم والتسنني

العقلي أو  مع االهتمام بوجود حاالت الضعف اتفاصيل عن حياة األسرة ومستواه ،ودرجة تأثريها على منوه
ى االجتماعي واالقتصادي والثقايف على مشكلة التأخر لدى األمراض اليت هلا صلة به وكذلك بيان أثر املستو 

اجتاهات األسرة حنو املدرسة والطفل ورد الفعل لدى األبوين بالنسبة للمشكالت اليت يواجهها التلميذ  ،التلميذ
 (.87_86_81: 2331 محزة اجلبايل،)وأثر االجتاهات والعالقات السلبية على تقدمه الدراسي 
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 :لمدرسية المتراكمةالسجالت ا -(0-0

األقل درجات اخلام اليت يعطيها املعلم لتالميذه يف االمتحانات الفصلية أو يف هناية العام  لىتبني لنا ع
تساعدنا على معرفة فيما إذا كان مستوى التلميذ التحصيلي ضعيفا بصورة مستمرة ويف معظم  كماالدراسي،  

 .(578 :2330ع، هادي مشعان ربي) املواد الدراسية أو يف بعضها

 :دراسيا المتأخرين إرشاد -(0-6

 تعثر لتفادي وذلك وميوهلم العقلية وقدراهتم حتصيلهم ملستوى املالئمة الدراسة نوع إىل الطالب توجيه 
 .قدراهتم مع يتالءم ال الدراسة من معني نوع يف بعد فيما الطالب

 التعليمية الوسائل باستخدام يذالتالم بني الفردية الفروق مراعاة بضرورة املعلمني  توعية. 
 كالنظارات التعويضية بالوسائل منهم احملتاجني وإمداد دوري بشكل للطالب الصحية اجلوانب متابعة 

 .األذن مساعات  أو الطبية
 التالميذ ءهلؤال املشكالت لعالج املدارس يف هينوامل والرتبوي العالجي واإلرشاد التوجيه خدمات توفري، 

 حمادين، طه حسني) هلم اجملمعة السجالت حبفظ تالميذلل الفردية احلاالت بدراسة هتماماال إىل إضافة
2330: 556_557). 

 :عالج التأخر الدراسي -(6

 :العالج التعليمي -(6-0

لكشف عليه وتقدمي العالج إحالة الطالب إىل طبيب الوحدة الصحية أو أي مركز صحي إلجراء ا
نقل الطالب  ،كان يعاين من ضعف السمع والبصر ريب من السبورة إذاالطالب يف مكان قوضع ، املناسب

تقدمي ، شابه ذلك ما إىل أحد فصول الدور األرضي إذا كان يعاين من إعاقة جسمية كالشلل أو العرج أو
أو مالية يف توفري األدوات  اقتصاديةبعض املساعدات املالية إذا كانت أسرة الطالب تعاين من صعوبات 

 (.045 :2351 سوسن شاكر اجلليب،)للطالب  املدرسية

 :اْلرشاد النفسي العالجي -(6-2

  استثارة دافعية الطالب حيث ال تتوقف عند سن معني بل إهنا تنمو لدى األطفال ولدى املراهقني
 (. 503: عبد الباسط متوىل خضر)ويستمر استثارهتا ومنوها لدى الراشدين أيضا 

 ام بالطلبة عن طريق تنويع طرق التدريس، وتقدمي املعلومات اليت حث املدرسني على ضرورة االهتم
تراعي الفروق الفردية بينهم وعدم إمهال أي طالب يف الصف، وخلق جو تسوده احملبة والتعاون سواء 
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واملعلم وكذلك خلق نوع من التنافس الشريف بني الطلبة من أجل  أنفسهم أو بني الطلبةبني الطلبة 
 (.585_583: 2330هادي مشعان ربيع، ) ملتواصلحثهم على السعي ا

 :العالج األسري -(6-0

  على رب األسرة أن يكون متفهما وقدوة، ويعاجل أمور أسرته حبنكة وأن تكون عالقته جبميع أفراد
 .أسرته قائمة على احملبة والثقة

 تعليميةجيب أن يكون التدعيم اإلجيايب واحلوافز من األشياء اليت تدعم مسرية الطالب ال. 
  االتصال الدائم مع املدرسة سيجعل ويل األمر على معرفة تامة بكل ما يواجه ابنه من عقبات وأمور

 (.416: 2353بطرس حافظ بطرس، ) تربوية وتعليمية

 التفوق الدراسي: ثانيا

:التفوق الدراسي تعريف -(0  

:لغة -(أ  

 (.238: 5005 ،علي بن هادية وآخرون) تعاىل عليهم: يتفوق، تفوقا فالن على قومه :"تفوق"        

: 5001 ،وآخروناجلياليل بن امحد ) تعاىل عليه وتقدمه: يتفوق تفوق تفوقا على غريه :"تفوق"        
521). 

 .(222: 2335 جوزيف الياس،) فاقه، فضله، كان أفضل منه :تفوقا عليه" تفوق"       

: 5007 أمل عبد العزيز حممود،) (لم أو التحصيليف الع)كان أفضل منه   :على فالن "تفوق"        
541). 

:اصطالحا -(ب  

يتم حتديدهم والتعرف  نأولئك الذي :هم "املتفوقني"األطفال " "مكتب التربية األمريكي"عرف 
إهنم  ،عليهم من قبل أشخاص مهنيون مؤهلون والذين لديهم قدرات عالية والقادرين على القيام بأداء عال

حيتاجون إىل برامج تربوية خمتلفة وخدمات إضافة إىل الربامج الرتبوية العادية اليت تقدم هلم يف  األطفال الذين
مصطفى نوري القمش، خليل عبد الرمحن ) املدرسة وذلك من أجل حتقيق مسامهاهتم ألنفسهم وللمجتمع

 (.268 :2337 املعاطية،
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األفراد الذين يظهرون قدرات أدائية : مه "ملتفوقنيا"أن  "التشريع التربوي األمريكي" ويؤكد عليه
جماالت أكادميية حمددة وحيتاجون إىل دية أو يف عالية ومتميزة يف اجملاالت املعرفية واإلبداعية والفنية والقيا

خدمات أو نشاطات ال تتوفر عادة يف املدارس، وذلك من أجل توفري الفرص الالزمة لتطوير تلك القدرات 
 .(568 :2330ة أمحد حيىي، خول) إىل أقصى حد ممكن

الطالب الذي يرتفع يف  :بأنه "معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم" يف "املتفوق"عرف 
: 2330 جمرى عزيز إبراهيم،)من أقرانه  توسطنياملاألكثرية أو إجنازه وحتصيله الدراسي مبقدار ملحوظ فوق 

413). 

 .يف التحصيل القدرة على االمتياز :أنه "Basso" "باسو" عرفه

يتصف بالتميز  ":املتفوق" إىل أن "وزمالؤه "Fylad husin " "هوسين فيلد"من طرف  هفيعر ومت ت
ءات الطلبة التحصيلية املدرسية، أو اختبارات الذكاء اواليت ميكن أن تقاس بأد( الذكاء)يف القدرة العقلية العامة 

ويتصف كذلك باالستعدادات  إخل،...، "netBi"" بينيه"، "Wechsler" "وكسلر"اجلمعية أو الفردية 
زكريا ) والتفكري املبدع أو التفكري االبتكاري والقدرات القيادية، والفنون األدائية والبصرية ،األكادميية اخلاصة
 .(20: 2332الشربيين وآخرون، 

ويكون  ارتفاع املستوى التحصيلي للمتعلم مقارنة بأقرانه يف القسم،: هو" التفوق الدراسي"ومنه 
نتيجة لعوامل خمتلفة منها العقلية املتمثلة يف ارتفاع يف درجة ذكائه وعملياته العقلية، قد يكون من أسبابه 
االنفعالية كالثقة يف النفس، التحمل، وروح املنافسة، كما هناك عوامل أسرية كالعالقات االجيابية بني أفراد 

على العطاء، أيضا تتدخل العوامل املدرسية كالظروف  األسرة، وتوفر اجلو املناسب الذي يساعد املتعلم
سنوضح هذا في ). الفيزيقية املناسبة للمدرسة، كفاءة املعلم، واستعماله لوسائل التكنولوجية يف التعليم

 (العناصر الالحقة

 :التفوق الدراسي إلىالعوامل التي تؤدي  -(2

 :العوامل الوراثية -(2-0

ة تلعب دورا يف الوراثف ،جهازه العصيب وكل شيء عن والديه وأجدادهشك بأن اإلنسان يرث عقله و ال
 .(06: 2330 سعيد عبد العزيز،) املوهبة اليت هلا عالقة إجيابية باإلبداع
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 :العوامل البيئية -(2-2

، والنشاطات املناسبةلبيئة أن تعمل على إثراء املتفوقني وتطويرهم عن طريق توفري األدوات لميكن  
قدم هذه النشاطات واخلربات لألطفال املتفوقني فإهنا ستعمل على كبح وكف تطوير قدرات ومواهب وإذا مل ت

 (.07_06: 2330 تيسري مفلح كوافحة وعمر فواز عبد العزيز،) الفرد

 :العالقات العاطفية -(2-0

 العالقة بين الوالدين:  

كما أن الوفاق والعالقات السوية بني . ةتتمثل هذه العالقة بالسعادة الزوجية، فهي تؤدي إىل متاسك األسر 
 .الزوجني تشعر الطفل باألمن النفسي، يف حني تؤدي اخلالفات بني الوالدين إىل تفكك األسرة

 العالقة بين الوالدين والطفل: 

تتمثل بأن تقوم العالقة بينهما على احلب والقبول والثقة، فذلك يساعد الطفل على حب اآلخرين وتقبلهم 
أما العالقات السيئة كاحلماية الزائدة، أو اإلمهال، أو التسلط فهي تؤثر تأثريا سيئا يف منو الفرد . موالثقة هب

 .وصحته النفسية

 العالقات بين األخوة: 

إذا كانت العالقات املنسجمة بني األخوة خالية من التفضيل بينهما، وخالية من التنافس أدى ذلك إىل النمو 
 حسن موسى عيسى،) واجتاهات الوالدين حنو األطفال وتنشئتهم. للطفل النفسي واالجتماعي السليم

2338 :00.) 

 :دراسيا المتفوقينالمتعلمين خصائص  -(0

 : الخصائص الجسمية -(0-0

 رفعت حممود هبجات، ) من االضطرابات العصبيةو  ،يتمتعون بصفة جيدة ختلو من األمراض املزمنة
2334 :07). 
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 :الخصائص الخلقية -(0-2

جيتاز املتعلم املتفوق مراحل منوه مبكرا عن الطفل العادي كأن جيلس أو يزحف أو ميشي مبكرا، 
قسط ضئيل من النوم إال لالثاين والثالث من عمره رمبا ال حيتاج وكذلك عندما يكون رضيعا أو طفال بني العام 

 .(71: 2330 كمال عبد احلميد زيتون،)مقارنة بأقرانه 

 :عرفيةالخصائص الم -(0-0

  إهنم أكثر انتباها وحبا لإلطالع، ومييلون إىل طرح أسئلة كثرية، ولديهم قدرة عالية على القراءة
باملوضوعات اليت يهتم هبا من هم أكرب سنا، وسرعتهم كبرية يف حل املشكالت  واالهتماموالكتابة، 

دقة، ومستوى حتصيلهم التعليمية اليت تعرتضهم، وتتسم إجاباهتم عن األسئلة املطروحة عليهم بال
مصطفى نوري القمش، خليل ) رفيع، وقدرهتم يف التعبري عن أنفسهم كبرية، ومييلون إىل النقد البناء

 (.277: 2337عبد الرمحن املعاطية، 
  عملية التفكري عند املتفوقني فتوصف بالسرعة، واملنطقية، مقارنة مع األطفال العاديني، وتكون لديهم

تساؤالت، والفهم اجليد للعالقات بني السبب والنتيجة، وحل املشكالت، املقدرة على طرح ال
 .(02: 2337 حممد فندي العبد اهلل،) ويتميزون عن أقراهنم العاديني بالدافعية القوية للتعلم واملثابرة

  من الطلبة العاديني يف عملية تعلمهم للمواد الدراسية واملهارات الالزمة، كما  ة يف التعلمسرعلديه
أهنم أسرع من العاديني يف القدرة على االستدالل واالستنتاج والتعميم، وهم أكثر قدرة على حتمل 
الغموض والتعامل مع األفكار التجريدية والشك أن مثل هذه الصفات ستجعلهم يتعلمون بسرعة 

 (.532: 2352 اصرة،يسامر مطلق ع) فائقة أكثر من غريهم من الطلبة العاديني

 :االنفعالية الخصائص -(0-0

القدرة على  لديه االستقاللية،يتميز بقدرة على حتمل املسؤولية، لديه الالثقة بالنفس، يتمتع ب
، النفسي، الشعور بالرضا والسعادة ، االتزان االنفعايل، مستوى مرتفع من التوافقهذاتبتحكم مالتكيف، 

 .االعتماد على النفس، اخللو من األعراض العصابية

 :ص االجتماعيةالخصائ -(0-0

 لديه رتم القيم االجتماعية، حيالقدرة على القيادة االجتماعية، لديه االجتماعية حسنة،  هعالقات
ملعان ) جتاه اجملتمعالعدوانية ليول ليس له م مساعدة اآلخرين،و الشعور باملسؤولية االجتماعية 

 .(04 :2355 مصطفى اجلاليل،
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 :العالقات األسرية -(0-6

أسر الطفل املتفوق تتمتع بتوافق أسري  أنإىل  تفوقراسات حول العالقات األسرية والتشري معظم الد
تفوق جيد، وأن نسبة الطالق منخفضة، حيث يعد االستقرار األسري حجر الزاوية يف الصحة النفسية للم

 (.208 :2355عبيد ماجدة السيد، )

 :تشخيص التفوق الدراسي -(0

 :التشخيص الطبي -(0-0

التشخيص طبيب عام أو أخصائي، لتحديد احلالة املرضية من وجهة نظر طبية وحتديد  يقوم هبذا
الفحص السريري  :احلاجة الطبية من العالج أو التدخل اجلراحي أو غري ذلك، ويعتمد التشخيص الطيب على

العادي  حيث يرتاوح حميط الرأس للطفل: قياس حميط الرأس، (الطول والوزن، ضربات القلب، احلبو، املشي)
، تخطيط الدماغي للكشف عن حاالت الصرعال، الكشف املخربي، (سم 06-02)حديث الوالدة بني 

والتشخيص الطيب قد مينع حدوث اإلعاقة إذا ما حدث . التاريخ الوراثي لألسرة، فحص السمعي والبصريال
 (.65 :2338عصام النمر، )أو درجاهتا  أثارهايقلل من  أومبكرا 

 :لقدرات العقلية العامةا اختبار -(0-2

القدرة اللغوية، القدرة العددية، والقدرة املكانية، القدرة : اختبار يقيس أربع قدرات لدى الطفل هي
 .على التفكري االستداليل، وميكن تطبيقه بشكل مجاعي أو فردي

 : االختبارات التحصيلية -(0-3

ارتبط مبفهوم الدافعية، والقدرة العقلية يعد التحصيل الدراسي مؤشرا من مؤشرات التفوق وخاصة إذا 
 .(64 :2337بطرس حافظ بطرس، ) املرتفعة

 :المعلمين آراء -(0-4

قادرا على ترشيح  ونتيجة هذا السلوك يصبحميارس املعلم املالحظة املستمرة العرضية أو املقصودة، 
حممد )خاصة إىل جانب املالحظة عن تطبيق مقاييس  االطلبة املتفوقني على أقراهنم وقد يكون الرتشيح ناجت

 .(60 :2353النوىب حممد على، 
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 :رعاية المتفوقين دراسيا -(0
 :المدارس الخاصة -(0-0

  حيث يقوم هذا النظام على أساس جتميع املتفوقني يف مدرسة واحدة، من مميزاهتا أن يكون عدد
تقارب، تتسم أيضا هذه األطفال قليال، إتاحة الفرصة للتجاوب بني األطفال يف مستوى عقلي م

 الصفوف حبرية التفكري والتصرف ويسمح لطالبه بوضع اخلطط وتفهم احلقائق واملناقشة املنطقية
 .(80 :2337بطرس حافظ بطرس، )
  برامج خاصة، تقدم يف فصول بعض الوقت، بعد انتهاء اليوم الدراسي يف الفصول العادية، يطلق

ملعلمون املختصون برامج خاصة يف مواد أو اقدم هلم ، حيث ي"فصول الشرف" اسمعليها أحيانا 
 .(550 :2330حامد عبد السالم زهران، ) جماالت اليت يظهر فيها موهبتهم وتفوقهم

 :البرامج التربوية-(0-2

" اإلثراء"الربامج اليت تعتمد  :تقدم الربامج الرتبوية للطلبة املتفوقني ضمن نوعني رئيسني من الربامج مها
"Enrichement"  التسريع"والربامج اليت تعتمد ""Accelertion"،  وضمن هذين النوعني من الربامج الرتبوية

تقدم اخلدمات على شكل بدائل تربوية متنوعة تناسب الطفل املتفوق بعد عملية الكشف والتعرف الدقيق 
 .(037 :2331صاحل حسن الداهري، )

 اْلثراء: 

تزويد الطلبة املتفوقني خبربات متنوعة ومتعمقة يف  التفوق،يقصد باإلثراء كأسلوب يف تنمية 
تلك اخلربات، أدوات ومشاريع  ضمنتيف املناهج املدرسية العادية، وت ىموضوعات أو نشاطات تفوق ما يعط

خاصة، ومناهج إضافية تثري حصيلة هؤالء بطريقة منظمة وهادئة وخمطط هلا بتوجيه املعلم وإشرافه وليس 
 .(038 :2331حسن الداهري،  صاحل) بأسلوب عشوائي

 التسريع: 
يقصد به السماح للطالب بإكمال املراحل الدراسية بعمر زمين أقل من املعتاد، مبعىن أن نسمح 
للطالب املتفوق بتخطي بعض السنوات الدراسية، وهناك عدة أساليب وأشكال للتسريع أو اإلسراع كما يطلق 

 :عليه البعض، ومن أشكال التسريع ما يلي
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 القبول المبكر: 

قبل السن القانوين املعمول به للطلبة العاديني  االبتدائيةيقصد به قبول الطالب املتفوق يف املدرسة 
، ويعين هذا النوع من التسريع قبول الطالب على أساس عمره العقلي وليس على أساس (سنوات 6)وهو عمر 
 .عمره الزمين

 تخطي الصفوف: 

الطالب من الصف  كانتقالصف دراسي خالل املرحلة الدراسية،   السماح للطالب املتفوق بتخطي
أحيانا بالتسريع  ادراسة الطالب مقررات متقدمة على صفه الدراسي ويطلق عليه .الثالث إىل الصف اخلامس

 اجلزئي، واملقصود هبا باإلضافة إىل دراسته العادية يدرس مواد إضافية ومقررة بصفوف أعلى من صفه الدراسي
 .(48_47_46: 2330السبيعي،  معيوف)

 :خالصة

والتفوق الدراسي والعوامل املؤدية إىل  نظرة على كل من التأخر إعطاءمن خالل هذا املنطلق استطعنا 
خل، وأساليب التشخيص والعالج والرعاية إ...دراسية،السرية، األصحية، الهاتني الظاهرتني الرتبويتني منها 
الدراسة سنقوم بتشخيص ظاهريت التأخر والتفوق الدراسي من خالل أداة  اخلاصة هباتني الفئتني، ويف هذه

 .واليت سنقدمها يف الفصل املوايل" اجلينوغرام"
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 :تمهيد

باعتبارها من األدوات التشخيصية اليت تساعدنا  "اجلينوغرام"نتطرق يف هذا الفصل إىل أداة سوف 
األجداد، الوالدين، )من خالل ثالثة أجيال على كشف اجلانب الصحي واملشاكل االجتماعية والعالقات 

ويف هذا الفصل  ،على معرفة األحداث السارة وغري سارة اليت مرت هبا األسرة، وتساعدنا أيضا (األطفال
 .أهدافهاو  سنوضح أداة اجلينوغرام من خالل تعريفها، مكوناهتا، أمهيتها ،

 :تعريف الجينوغرام -(0

كتقنية للتكفل منذ عدة سنوات حتت تأثري أعمال   أويعد ظهور اجلينوغرام كتقنية جلمع املعطيات 
عند عمله مع أسر الفصاميني، وأعمال  "Bowen Murray " "بوين موراي"من الباحثني، أمثال العديد 

، حيث حتدث هؤالء عن أثر األجيال السابقة يف ظهور العرض ناجيمني  ،"Ivan Bozor" إيفان بوزور"
الئقية أمهية الديناميكية الع "Arund" "أروند"، "Lomar" لومار"عند جيل معني، وهو ما يصطلح عليه 

 .(521 :2356بوثلجة خمتار، ) العمودية يف األسرة

 األساس النظري  ألداة الجينوغرام: 

( أجيال 0)األسرة من خالل العالقات االجتماعية بني يتم فهم  :العالج األسري المتعدد األجيال
ث الصراع عندما على األقل، كما ميكن فهم املشكلة الفردية فقط من خالل فهم الدور العاطفي لألسرة، وحيد

ومن . ال يستطيع الفرد الوصول إىل النضج العاطفي والتميز الشخصي داخل أسرة عالقاهتا العاطفية متضاربة
األجيال املتعاقبة من خالل األساليب املتبعة يف العالج األسري اجلينوغرام حيث هو رسم توضيحي لألسرة 

 (.2355: حممد القرين)

رسم وصفي يستخدم  :على أنه "الرسم األسري"" اجلينوغرام"" عيةاالجتماالخدمة  معجم" يفعرف 
 .(554 :2336عبد العزيز عبد اهلل الدخيل، )لتتبع امتداد العالقات األسرية عرب ثالثة أجيال على األقل 

 ىاألسرة ملد خريطة تنظم بيانات: بأهنا "اجلينوجرام"اخلريطة األسرية  "الدين كفافىعالء "عرف كما 
أمناط : هذه اخلريطة تساعد العاملني يف املدرسة يف التعرف علىو ال وتقدمها يف صفحة واحدة مرئية ثالث أجي

وتوقيت األحداث اهلامة يف احلياة األسرية كل ذلك يف فحص  ة،األخو عرب اجليلية، واألدوار األسرية، ومراكز 
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 (.035 :2336عالء الدين كفاىف، )دقيق وخمتصر 

رسم بياين يستخدم يف العالج األسري  :أنهاألسري  "ينوغراماجل"عرف  "حمدي منصورل" بالنسبة
عرب ثالث أجيال على األقل، الرسم يستخدم دوائر لإلناث واملربعات لوصف العالقات األسرية املتمددة 

رأسية تشتق من خطوط الزواج إىل دوائر ومربعات الللذكور مع اخلطوط األفقية تشري إىل الزجيات واخلطوط 
 (.00 :2353 محدي حممد منصور،)لوصف األطفال  أخرى

يتم فهم األسرة من خالل  حيث أداة يف العالج األسري املتعدد األجيال :بأهنا "محمد القرني"عرف
ميكن أن يتم فهم املشكلة الفردية فقط من خالل  ،على األقل( أجيال 0) دراسة العالقات االجتماعية بني

 (.2_5: 2357مد القرين، حم) فهم الدور العاطفي لألسرة

تستخدم يف العالج األسري تساعدنا على كشف  ةأداة تشخيصي :"اجلينوغرام"نستنتج أن  التعاريفومن هذه 
أفراد ، النفسية، العقلية، واملشاكل االجتماعية املوجودة لدى سميةاألمراض اجل تمثل يفاملاجلانب الصحي 

ت واخلالفات بني أعضاء األسرة من خالل جيلني أو ثالثة األسرة، باإلضافة إىل ذلك فهي تبني العالقا
 .أجيال

 :مكونات الجينوغرام -(2

 :شكالاأل -(2-0

هي عبارة عن الشكل الذي ينتج عن ربط الرموز واخلطوط لتعرب عن وضع ما أو عالقة قائمة، 
ع لتعرب عن عدة فهناك شكل يعرب عن أسرة واحدة فقط، وهناك أشكال تتس، وختتلف طبيعة الوضع املوصوف

ويف العادة فإن شبكة العالقات األسرية تبدأ بشكل بسيط لتنمو  ،أسر هلا عالقات مرتبطة مع بعضها البعض
احلاصل يف دراسة الوضع وصوال لتقديره ومن مث إجراء التدخل وتعكس بالتايل التطور  ،وتتسع مع الوقت

 .(1: 2353، جميدة حممد ناجم) املناسب

 :الخطوط -(2-2

 ،مل شبكة العالقات األسرية خطوطا كثرية متثل العالقات اليت تربط أفراد األسرة بعضهم البعضتش
وتأخذ صورا متعددة فتبدأ باخلط املستقيم البسيط لتصل خلطوط متشابكة ومتداخلة لتشري لطبيعة عالقات 
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وهناك  ،عالقة حمددة منها يصف املتقطعة وكلهم والنقط واخلطوط فهناك األس ،هي بدورها متداخلة ومركبة
بينما  فهناك خطوط تشري للعالقات األسرية ،تلك اخلطوط باختالف ما تشري له تخدامااستاختالفات يف 
 .تشري للعالقات العاطفية هناك خطوط

 :الرموز -(2-0

فالدائرة مثال تشري لألنثى  ،تضم شبكة العالقات األسرية عددا كبريا من الرموز يشري لشيء حمدد
شري املربع للذكر، واملثلث للحامل، وقد يتغري معىن ما يشري له الرمز يف حال أضيف له خطوطا معينة، بينما ي

أو مث وصله بشكل آخر وهكذا، فعند بداية األخذ بشبكة العالقات األسرية كانت الرموز حمدودة ولكن مع 
تمعات الثقافات مما أدى إىل التطبيق وجد أن هناك عدد كبري من العالقات والتصرفات خاصة مع اختالف اجمل

 .تطورها بشكل واسع وكبري

 العالقات األسرية: 

ومع تطور شبكة العالقات  ،وصف العالقات األسرية من خالل أشكال متعددة من اخلطوط يتم
 .األسرية زاد عدد أشكال اخلطوط اليت تصف العديد من أشكال العالقات األسرية

 العالقات العاطفية: 

هناك أيضا خطوط مت تصميمها لتصف  ،خلطوط اليت تصف العالقات األسريةباإلضافة إىل ا
العالقات العاطفية اليت تربط بني فرد أو أكثر من األفراد سواء كانوا من األسرة أو األصدقاء أو الزمالء وحنوها 

والعالقة  وهناك أشكال لوصف العالقة املستمرة والعالقة املقطوعة ،من العالقات اليت تكون بني األفراد
  اآلخرالضعيفة والعالقة اليت فيها خالفات والعالقات اليت يكون فيها عنف بني الطرفني أو أحدمها ضد 

 .(55_53_0: جميدة الناجم)

 :أهمية الجينوغرام -(0

 مجع وتنظيم معلومات شاملة وهامة عن ثالثة أجيال يف األسرة على األقل. 
 مثل تواريخ امليالد واملوت والزواج والطالق سرةاألنعطفات احلامسة اليت حدثت يف امل فهم. 
  سعيد حسين العزة، ) االجتماعية واالقتصادية صفات األسرة الثقافية والعرقية والدينية ومكانتهامعرفة



 أداة الجينوغرام                                                                              الفصل الثالث  
 

35 

 

2333 :81_86). 
  يف املدرسة والوالدان يف األسرة من أن  االجتماعياملرشد النفسي واألخصائي اجلينوغرام ريطة خمتكن

عالء الدين كفاىف، ) االجتماعسياق أكثر امتدادا وتأصيال ويتضمن تاريخ  ألعراض داخلاا يرو 
2336: 035). 

  يوضح اجلينوغرام طبيعة العالقات بني الزوجني وتأثرياهتا السلبية على األبناء كما ميكن استخدام قائمة
 .(00 :2353 حممد منصور، محدي)التعبري عن الروابط االنفعالية لتوضيح طبيعة العالقة بني الزوجني 

 :أهداف الجينوغرام -(0

  التعرف على تاريخ الفرد لتحديد نوعية اخللل أو املشكلة وملعرفة نوعية الصعوبات اليت يعاين منها
يهدف إىل  العائلية، ويف احلاالت العيادية احلركة أساليبوطاقاته وفهم  هإمكانياتوللكشف عن 

 .العالج أساليب واقرتاحالتشخيص 
  الداعم أو  واالستكشافالوسائل أو األدوات اليت مت تصميمها لعملية التحقق  أحد اجلينوغراميعد

حىت عند العمل مع مشكالت األفراد الناجتة عن مشكالت عائلية وتتطلب التدخل مع العائلة 
 .ملواجهة املشكل

  من  تفاعالته الديناميةحتديد وضع كل فرد من أفراد العائلة وشكل عالقاته و يساعد اجلينوغرام على
خالل جمموعة العالقات الداخلية اليت تربط أفراد العائلة الواحدة والعالقات مع أفراد العائالت القريبة 

 .(16 :عال عطايا)من جيل لثالثة أجيال سابقة 

 :خالصة

من خالل ما سبق تبني أن أداة اجلينوغرام من األدوات التشخيصية اليت تساعد األخصائيني على 
الدراسة املعمقة للحالة وذلك من خالل ثالثة أجيال، إذ بواسطتها نستطيع تلخيص الكم اهلائل من 

، اإليكولوجية ومفاتيحهاريطة اخلاملعلومات املستمدة من احلاالت املدروسة إىل أشكال ورموز بيانية حتتويها 
نفسية بصفة عامة والرتبوية بصفة التساعدنا يف الكشف ومعرفة األسباب اليت تؤدي إىل الظاهرة ا فهي ذوهل

 . خاصة
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 االجراءات املنهجية للدراسة امليدانية                                                 ع              بالراالفصل 

 :تمهيد 

الدراسة  أهدافسنتطرق يف هذا الفصل إىل اإلطار املنهجي للدراسة الذي احتوى على 
الدراسة عينة طريقة املعاينة ومواصفات ، الزمين للدراسة االستطالعيةو ال اجلغرايف اجملاالستطالعية، 

، مث انتقلنا إىل الدراسة األساسية اليت اة الدراسة االستطالعيةاخلصائص السيكومرتية لألد، ، أدواهتااالستطالعية
طريقة املعاينة ، الدراسة األساسية جمتمع، للدراسة األساسية ، الزميناجملال اجلغرايف، منهج الدراسةعلى احتوت 

، وأخريا طريقة إجراء الدراسة األساسية، ، أدوات الدراسة األساسيةومواصفات عينة الدراسة األساسية
 .األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة

 :الدراسة االستطالعية :أوال

 :أهداف الدراسة االستطالعية -(0

 ا، إضافة إىل اليت طبقت عليهبصفة خاصة العينة ة بصفة عامة و جمتمع الدراسأدوات و  التعرف على
 .مكان ومدة الدراسةذلك 

  اة الدراسةألد ثباتوالصدق المن حيث حساب اخلصائص السيكومرتية. 

 :المجال الجغرافي للدراسة االستطالعية -(2

 مومية للصحة اجلواريةاملؤسسة العو  ،مركز التوجيه واإلرشاد املدرسيو  ،املدارس االبتدائيةمت اختيار 
الباحثة من  وذلك نظرا للتسهيالت اليت تلقتها، "مستغانم"حضرية لوالية ال شبهو  للمناطق الحضرية، التابعة

 حسبتوزيع عينة الدراسة االستطالعية  ، حيث سيتم اإلشارة إليها من خالل عنصرقبل الطاقم اإلداري
 .املنطقة واملؤسسة

 :الستطالعيةالمجال الزمني للدراسة ا -(0

 .(2357)إىل ( 2354) من( سنوات0)دامت مدة الدراسة االستطالعية 

 :طريقة المعاينة ومواصفات العينة االستطالعية -(0

مركز التوجيه املدارس االبتدائية و  يفمن املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا  عينةجريت هذه الدراسة على أ
، حيث اختريت بطريقة قصدية، تكونت "مستغامن" مية للصحة اجلوارية باملؤسسة العمو ، و واإلرشاد املدرسي

متعلم من فئة املتفوقني 51ومتعلم من فئة املتأخرين دراسيا،  51)( متعلم 03)عينة الدراسة االستطالعية من 
 .أفراد العينة بالسنة الثالثة، الرابعة، واخلامسة ابتدائي يدرس ،(دراسيا
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 :تطالعية وموصفاتهاعينة الدراسة االس -(0-0

 :حسب الجنس -/أ

 :ميثل اجلدول التايل توزيع عينة الدراسة االستطالعية للبحث حسب اجلنس

اسة االستطالعية حسب الجنسيوضح توزيع عينة الدر (: 10) جدول رقم  

يتضح أن أغلب عينة الدراسة االستطالعية للمتعلمني  (10)من خالل البيانات املبينة يف اجلدول رقم 
، أما نسبة اإلناث كان (%70)أي ما يعادل  (55)املتأخرين دراسيا من جنس الذكور، حيث بلغ عددهم 

ملتعلمني املتفوقني ا أغلب عينةفعينة الدراسة االستطالعية عن ، أما (%27)أي ما يعادل ( 4)عددهم 
، أما نسبة الذكور كان عددهم (%67)أي ما يعادل ( 53)دراسيا من جنس اإلناث حيث بلغ عددهم 

 .إلناثمقارنة با متثل نسبة صغرية، فهي (%00)أي ما يعادل  (1)

 :حسب السن -/ب

 :الدراسة االستطالعية للبحث حسب السنميثل اجلدول التايل توزيع عينة 

 يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب السن(: 12) جدول رقم

(سنة) السن سنوات 9  سنوات  1  سنوات01  سنة 00   المجموع 

 03 2 6 53 52 العدد

 533% 6.67% 23% 00.00% 43% النسبة المئوية ٪

الدراسددددددددددددة االسددددددددددددتطالعية تددددددددددددرتاوح  أن غالبيددددددددددددة أفددددددددددددراد عينددددددددددددة (12) يتضددددددددددددح مددددددددددددن اجلدددددددددددددول رقددددددددددددم
، باملقابدددددددددددددددل مدددددددددددددددا (%70.00)أي مدددددددددددددددا نسدددددددددددددددبته  (سدددددددددددددددنوات0)و( سدددددددددددددددنوات 8)أعمدددددددددددددددارهم مدددددددددددددددا بدددددددددددددددني 

 .(سنة 55)أعمارهم  (% 6.67)و (واتسن 53)فأعمارهم هي ( %23)نسبته 

 النسب المئوية المتفوقين النسب المئوية المتأخرين حالة المتعلمين الجنس           

 %00 1 %70 55 ذكور

 %67 53 %27 4 إناث

 %533 51 %533 51 المجموع
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 :العمر الزمني، المستوى الدراسي، وإعادة السنة بالنسبة للمتأخرين دراسيا حسب -/ج

، املستوى الدراسي، إعادة عمر الزمينال توزيع عينة الدراسة االستطالعية للدراسة حسب ميثل اجلدول التايل
 :املعدل احملصل عليهو السنة بالنسبة للمتأخرين دراسيا، 

يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب المستوى الدراسي، وإعادة (: 10)جدول رقم 
 السنة بالنسبة للمتأخرين دراسيا

 متأخرين دراسياال متعلمينال

بالنسبة  لسنةاإعادة  المستوى الدراسي االسم الرقم
 للمتأخرين دراسيا

 المعدل المحصل عليه

 (2350-2352) السنة الرابعة أشوق ر 10

(2354-2351) 

4.23 

0.76 

 4.26 (2351-2354) السنة الثالثة حياة م 12

 2.10 (2351-2354) السنة الثانية رضوان ع 10

 0.23 (2351-2354) السنة الثالثة سعدية ب 10

 2.16 (2351-2354) السنة الثالثة بلقاسم ع 10

 السنة الثانية أمحد ل 16

 السنة الثالثة

 السنة الثالثة

(2352-2350) 

(2354-2351) 

(2351-2356) 

2.04 

0.60 

4.52 

 2354-2350 السنة الثالثة حدوش ب 19

2354-2351 

4.00 

0.05 

 2351-2354 ثةالسنة الثال أمحد ق 19

2351-2356 

4.58 

0.01 

 2.52 2356-2351 السنة الثالثة أمني غ 11
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 (2350-2352) السنة الثالثة يوسف ق 01

(2351-2356) 

0.13 

4.52 

 (2352-2355) السنة الرابعة إبراهيم ق 00

(2352-2350) 

(2351-2356) 

4.76 

0.71 

4.72 

 0.63 (2351-2354) السنة الثالثة بالل ب 02

 0.23 (2356-2351) السنة الثالثة وليد ب 00

 4.43 (2351-2354) السنة الرابعة فاطمة ب 00

 0.63 (2356-2351) السنة الثالثة إسالم م 00

 المتفوقين دراسيا متعلمينال

 0.86 السنة الثالثة ز إميان 10

 0.34 السنة الرابعة ب صارة 12

 0.62 السنة اخلامسة ع أمحد 10

 8.83 السنة الرابعة ب فريدة 10

 0.03 السنة الثالثة ب حيىي 10

 0.58 السنة الرابعة ب آالء 16

 0.06 السنة الرابعة ش أسامة 19

 0.13 السنة اخلامسة ب مروه 19

 0.03 السنة الثالثة ش حورية 11

 0.40 السنة الرابعة ب مجيلة 01

 0.47 السنة الرابعة ب آية 00



 االجراءات املنهجية للدراسة امليدانية                                                 ع              بالفصل الرا
 

41 

 

 8.47 السنة الرابعة ق فردوس 02

 8.51 السنة الثالثة ق جربيل 00

 0.23 السنة اخلامسة ب بثينة 00

 0.50 السنة الرابعة ك هديل 00

واملتفوقني دراسيا، كما  كيف مت متثيل حاالت املتعلمني املتأخرين  (10)يتضح من اجلدول رقم 
 .متفوقني دراسيا (51)منهم متأخرين و( 51)نالحظ أن هناك تساوي بني العينتني 

 :حسب المنطقة والمؤسسة -/د

 :املنطقة واملؤسسة ميثل اجلدول التايل توزيع عينة الدراسة االستطالعية للدراسة حسب

 المنطقة والمؤسسة حسب يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية :(10)الجدول رقم 

 النسبة المئوية الحالة المؤسسة المنطقة

 %50.00 34 بشري محو مدرسة بال (مستغانم)المناطق الحضرية 

 %53 30 عثمان مدرسة تيحالييت

 %53 30 مركز التوجيه واإلرشاد املدرسي

 

 

 

 (سيدي علي) مناطق شبه حضريةال

 %56.67 31 مدرسة حممد صحراوي 

 %0.00 35 مدرسة قرماط العيد 

 %03 30 مدرسة أول نوفمرب 

 %0.00 35 مدرسة األخوان فيطاس

 %0.00 35 مدرسة احلرارية

 %53 30 املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية

 %533 03 المجموع

 (0)ضمت تتوزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب املنطقة احلضرية  (10)يتضح من اجلدول رقم 
 هامؤسسات بنسبة قدر  (6)أما يف املناطق احلضرية مشلت  ،(%00.00)مؤسسات وبلغت عدد العينة بنسبة 
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قرب والتسهيالت اليت ال بأكرب بسب شبه احلضريةحظ أن نسبة املؤسسات اليت يف املناطق نال( 66.67%)
 .للباحثةإداراهتا قدمتها 

:االستطالعية أدوات الدراسة -(0  

 :(WNV) غير اللفظياللذكاء ل اختبار وكسلر -(0-0

ث املقاييس عترب من أحد، ي(WNV: Wechsler, Naglieri, 2009)، اختبار  الذكاء الغري اللفظي
 25إىل  4)، يقيس القدرات املعرفية لألفراد اليت ترتاوح أعمارهم من Wechsler" (2330)" "وكسلرل"

 نسختني للفئات العمرية موجود يف هوالغري لفظية يف صيغ وحمتويات خمتلفة، تطبيقات ، يستخدم يف ال(سنة
 (اختبارين فرعيني)أو ( أربعة اختبارات فرعية)إما بطبق ، ي(سنة 25-8)، (واتسن 4-7)

 .(k. Terriot, 2014 : p 1)  

:مين المتأخرين والمتفوقين دراسياأداة الجينوغرام المطبقة على حاالت المتعل -(0-2  

 :داةتصميم األ :أوال

:لخطوات التاليةليم أداة الجينوغرام وفق إتباعها تصمإعادة قامت الباحثة ب  

 (نظرياْلطالع على الجانب ال) :الخطوة األولى 

إطالعها على اإلطار النظري ألداة اجلينوغرام حيث مت اإلشارة إليها يف الفصل النظري  وهذا من خالل          
 ،(2333سعيد حسين العزة، ): املعنون بأداة اجلينوغرام، من خالل إسهامات جمموعة من املختصني أمثال

، (2353 محدي حممد منصور،) ،(2336 ،عالء الدين كفاىف)، (2336 ،عبد العزيز عبد اهلل الدخيل)
 .(2357حممد القرين، )

 (االستفادة من الدراسات السابقة: )الخطوة الثانية 

لقد اعتمدت الباحثة على الدراسات السابقة يف  ،وهي اخلطوة اليت متت بالتوازي مع اخلطوة السابقة
صدق وثبات  :ة الجينوغرام األسريمقابل": الدراسة األمريكية املعنونة ب األداة، حتديدا ادة تصميمإع

بعض عدلنا قابلة و هذه املرتمجة حيث قمنا ب، "Lisa Paltt" "ليزا بالت"للباحثة  "جديدةال مقابلةال بروتوكول
 ."تكميم املعطيات الكيفية باستخدام أداة اجلينوغرام"دف هذا هباألسئلة كي تتناسب مع البيئة اجلزائرية و 
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 الجينوغرام قبل وبعد إعادة التصميم يوضح أداة(: 10)جدول رقم 

 بعد التصميم قبل التصميم
بعض السلم التصحيح هناك بعض األسئلة ثنائي و 

 رباعياآلخر 
 رباعيموحد سلم التصحيح 

  كيف تقيم الصحة النفسية والعقلية ألسرتك؟
 

 كيف تقيم صحتك النفسية؟
 ؟عقليةكيف تقيم صحتك ال   

اجلزائرية  ب مع البيئةإضافة بعض األسئلة كي تتناس 
زيارة ، (احلج، العمرة) البقاع املقدسة الذهاب إىل :مثال

 خل، حدد التاريخإ... ،(األضرحة
اجلمعيات اخلريية، )االخنراط يف اجلمعيات واملنظمات  -

 . خلإ...،(األحزاب السياسية، الكشافة اإلسالمية
بوجود مودة ورمحة بينك وبني حتس /نيهل حتس -

 ؟جةالزو /الزوج
الديين سببا يف اخلالف مع  االلتزام عدم هل يكون-

 ؟ الزوجة/الزوج
أداة اجلينوغرام قبل وبعد إعادة التصميم، حيث مت إضافة بعض  (10)نالحظ من خالل جدول رقم 

 .الفقرات كي تتناسب مع البيئة اجلزائرية، ومت تعديل البعض اآلخر

 (الدراسة األولية) :الخطوة الثالثة 

اهلدف منها ولكسب ثقتهم، وكانت أوىل األسئلة  توضيحر لماألت الباحثة بشرح األداة ألولياء قام          
األجداد، )املمتدة املتكونة من األسرة األطفال و ، عن املعلومات األولية لألسرة النووية املتكونة من الزوجني

 .هلم وقعتاليت السارة واملؤملة همة أبرز األحداث املكذلك طرحنا عليهم أسئلة حول و ، (األعمام، األخوال

 :األسرة النووية في الجدول التاليمثال عن 
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أسئلة حول المعلومات األولية واألحداث المهمة التي وقعت في األسرة يوضح (: 16)جدول رقم 
 النووية

أسئلة حول املعلومات األولية واألحداث املهمة اليت وقعت يف األسرة  (16)يتضح من اجلدول رقم        
وبواسطتها متأل اخلريطة  مع املبحوث مرحلة متهيدية يف اجللسة األوىل تكونهذه األسئلة واليت  تعتربالنووية، 

 .داة اجلينوغرامالية ألاألسئلة املو ، بعدها مت تطبيق اإليكولوجية للحاالت املدروسة

 (الزوجين، األطفال)األسرة النووية 

 أفراد األسرةالمعلومات األولية عن  في األسرة وقعتاألحداث التي 

 هل هناك حوادث مهمة يف احلياة األسرة النووية؟-(5

 :مثال

 فقدان الوظيفة-

 تغيري الوظيفة-

 االنتقال من مسكن إىل آخر -

 اإلجهاض-

 تغيريات يف احلالة املالية-

؟ (الزوجني، األطفال)هل هناك أي حالة وفاة يف األسرة -(2
 حدد التاريخ

خل، حدد إ...،(اإلخفاقاتالنجاحات، )املسار الدراسي -(0
 التاريخ

احلج، العمرة، زيارة )الذهاب إىل البقاع املقدسة -(4
 خل، حدد التاريخإ... ،(األضرحة

اجلمعيات اخلريية، )االخنراط يف اجلمعيات واملنظمات -(1
 . خلإ...،)األحزاب السياسية، الكشافة اإلسالمية

 حدد تاريخ األحداث-

 االسم-

 السن-

 ج الوالدينحدد تاريخ زوا -

 إذا حدث زواج ثاين دون طالق حدد تارخيه-

 إذا حدث طالق حدد تارخيه-

 إذا حدث زواج ثاين بعد الطالق حدد تارخيه-

 حدد تواريخ ميالد أفراد األسرة-

 املستوى املعيشي-

 املستوى التعليمي-

 املهنة-

 هل األسرة حمافظة على العادات والتقاليد؟-

 هل األسرة ملتزمة دينيا؟-
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 (تحديد األبعاد: )رابعةالخطوة ال 

بعد كأداة للدراسة اختذناه  الذي و " Lisa Paltt"" ليزا بالت"للباحثة من خالل أداة اجلينوغرام األسري         
 .نبعديتصميم أداة أولية متكونة من من لبيئة اجلزائرية، متكنت الباحثة تعديل بعض األسئلة كي تتناسب مع ا

 يتعلق باألسرة النووية  :البعد األول

 يتعلق باألسرة املمتدة : البعد الثاني

األمراض اجلسمية، النفسية، العقلية، واملشاكل االجتماعية ): كالمها حيتويان على ثالثة أبعاد فرعية وهي       
 اخلالفات بني الزوجني، ( )واملمتدة بني أفراد األسرة النووية العاطفية العالقات) (واملمتدة ألفراد األسرة النووية

 .(نووية واملمتدةبني أفراد األسرة الو 

 (الصورة األولية)يشير إلى أبعاد أداة الجينوغرام (: 19) جدول رقم

الفرعية األبعاد بعاد الرئيسيةاأل   

األمراض اجلسمية، األمراض النفسية، يف يتمثل  :بعد األمراض والمشاكل االجتماعية -0
: يتضمن األسئلة رقم .األسرة النوويةأفراد عاين منها ياليت  االجتماعيةاملشاكل و لعقلية، األمراض ا

(5-2-0-4-1-6-7-8-0-53-55-52-50-54-51-56-57-58-50-
23-25) 

 .العالقات اليت تربط أفراد األسرة النوويةيف يتمثل  :بين أفراد األسرة العاطفية تبعد العالقا -2
-56-51-54-50-52-55-53-0-8-7-6-1-4-0-2-5): يتضمن األسئلة رقم

57) 

: يتضمن األسئلة رقم .اخلالفات بني أفراد األسرةيف يتمثل  :بعد الخالفات بين أفراد األسرة -0
(5-2-0-4-1-6-7-8-0-53-55-52-50-54-51-56-57) 

 

 

 

 األسرة النووية

 

األمراض النفسية، األمراض اجلسمية، يف يتمثل  :بعد األمراض والمشاكل االجتماعية -0
يتضمن األسئلة  .عاين منها كل من األسرة املمتدةياليت  االجتماعيةاملشاكل و األمراض العقلية، 

-50-58-57-56-51-54-50-52-55-53-0-8-7-6-1-4-0-2-5: )رقم
23-25-22-20-24-21-26-27-28-20) 

 .تربط أفراد األسرة املمتدةالعالقات اليت يف يتمثل  :بعد العالقات العاطفية بين أفراد األسرة-2
-56-51-54-50-52-55-53-0-8-7-6-1--0-2-5) :يتضمن األسئلة رقم

57-58-50-23-25-22-20-24-21-26-27-28-20-03-05-02-00-

 

 

 

 

 األسرة الممتدة
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04-01-06-07-08-00-43-45-42-40-44-41-46-47-48-40-13-
15-12  ) 

: يتضمن األسئلة رقم .د األسرةاخلالفات بني أفرايف يتمثل  :بعد الخالفات بين أفراد األسرة -0
(5-2-0-4-1-6-7-8-0-53-55-52-50-54-51-56-57-58-50-

23-25-22-20-24-21-26-27-28-20-03-05-02-00-04-01-06-
07-08-00-43-45-42-40-44-41-46) 

تكون من بعدين رئيسيني ة حيث تاألولي هتاصور يف  أبعاد أداة اجلينوغرام (19)يتضح من اجلدول رقم        
، األسرةيف  األمراض واملشاكل االجتماعيةاملتمثلني يف األسرة النووية واملمتدة كما تتفرع منهما ثالث أبعاد هي 

 .اخلالفات بني أفراد األسرة، األسرة بني أفراد العاطفية تالعالقا

 (صياغة فقرات أداة الجينوغرام: )خامسةالخطوة ال 

 ألساسية، قامت الباحثة بتصميم أداة اجلينوغرام، حيث صيغت فقراهتا وكان جمموعهابعد تشكيل الركائز ا
 :يوضح ذلك (19)، واجلدول رقم رئيسيني وستة أبعاد فرعية بعدين، وزعت على (فقرة 584)

 الفرعية أبعادهاو  الرئيسية يشير إلى توزيع فقرات أداة الجينوغرام حسب أبعادها(: 19) جدول رقم

مجموعال الفقرات بعاد الفرعيةاأل داألبعا  

 

 

األسرة 
 النووية

بعد األمراض واملشاكل 
االجتماعية يف األسرة 

 النووية

(5-2-0-4-1-6-7-8-0-53-55-52-50-54-51-
56-57-58-50-23-25)  

25 

 

بعد العالقات العاطفية 
 بني أفراد األسرة

(5-2-0--1-6-7-8-0-53-55-52-50-54-51-56-
57)  57 

بني فات بعد اخلال
 الزوجني

(5-2-0-4-1-6-7-8-0-53-55-52-50-54-51-
56-57-58-50 ) 50 

 57 المجموع

 

 

بعد األمراض واملشاكل 
االجتماعية يف األسرة 

 الممتدة

(5-2-0-4-1-6-7-8-0-53-55-52-50-54-51-
56-57-58-50-23-25-22-20-24-21-26-27-
28-20)  

20 
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 األسرة
 الممتدة

ية بعد العالقات العاطف
 بني أفراد األسرة املمتدة

 (5-2-0--1-6-7-8-0-53-55-52-50-54-51-
56-57-58-50-23-25-22-20-24-21-26-27-
28-20-03-05-02-00-04-01-06-07-08-00-
43-45-42-40-44-41-46-47-48-40-13-15-  
12)  

12 

أفراد  بعد اخلالفات بني
 األسرة املمتدة

 (5-2-0-4-1-6-7-8-0-53-55-52-50-54-51-
56-57-58-50-23-25-22-20-24-21-26-27-
28-20-03-05-02-00-04-01-06-07-08-00-
43-45-42-40-44-41-46) 

46 

 527 المجموع

الكلي للفقرات المجموع  584 

على  ، موزعة(فقرة 584)وكان جمموعها الكلي  أداة اجلينوغرام فقرات (19)يتضح من اجلدول رقم  
، أما البعد الثاين لألسرة املمتدة يتكون من (فقرة 17)سرة النووية املتكون من بعدين املتمثلني يف بعد األ

 .األسرة النوويةبعد ، نالحظ أن عدد فقرات األسرة املمتدة أكثر من عدد فقرات (527)
 (طريقة التطبيق) :بعةالخطوة السا

املتعلمني املتأخرين خوة حاالت ن، اإللوالديوا للحاالت، ةموجه تداة مجاعيا، وكاناألطبقت هذه  
هذا  متحيث  إضافة إىل حاالت الدراسة نفسها، ،يف بعض املرات حىت على أقرباء احلاالتو واملتفوقني دراسيا 

، أمام اإلجابة املناسبة( ×)يطلب منهم اإلجابة على أسئلة األداة وذلك بوضع إشارة  إذيف عدة جلسات، 
، واإلجابة (4)، جيدة (0)، حسنة (2)، متوسطة (5)ة ضعيف: البدائل ؟سميةكيف تقيم صحتك اجل: مثال

اهلدف من  مىت بدأت وانتهت؟ املشاكل؟ هما نوع هذ: أجاب بضعيفةإذا مثال  على األسئلة املفتوحة يف األداة
 .اجلواب هو معرفة نوع املرض لتمثيله يف اخلريطة اإليكولوجية للحاالت املدروسة

 (ح األداةطريقة تفريغ وتصحي) :ثامنةالخطوة ال 
تقدرأ الباحثدة املقيداس لكدل ف هملوالدديو  واملتفوقني دراسيا، حلاالت املتعلمني املتأخرينموجه هذا املقياس           

ندددوع املدددرض، هددددفها متثيدددل أمدددا األسدددئلة املفتوحدددة . تدددار إجددددابة واحددددة مدددن بدددني أربعدددة بددددائلمث خت األم واألب مدددن
 (11)واجلددددول رقدددم  .ات يف اخلريطدددة اإليكولوجيدددة للحالدددة املدروسدددةاخلالفدددو العالقدددات، املشددداكل االجتماعيدددة، 

 :يوضح ذلك
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يمثل سلم التنقيط ألداة الجينوغرام: (11)جدول رقم   

اأبد نادرا أحيانا دائما  البدائل 

 منعدمة ال أدري قليلة كثيرة

 ضعيفة متوسطة حسنة جيدة

الفقرات الموجبة درجة 5 2 0 4  

ت السالبةدرجة الفقرا 4 0 2 5  

واجتاه الفقرات، املوجبة تكون   سلم التنقيط األداة حسب البدائل (11)يتضح من اجلدول رقم            
دائما،  )، (0×أحيانا، قليلة، حسنة )، (2×نادرا، ال أدري، متوسطة )،(0×أبدا، منعدمة، ضعيفة )ب

، (0×نادرا، ال أدري، متوسطة )،(0×أبدا، منعدمة، ضعيفة )ب أما االجتاه السالب، (0×كثيرة، جيدة 
 .(0×دائما، كثيرة، جيدة )، (2×أحيانا، قليلة، حسنة )

 :دراسة االستطالعيةالخصائص السيكومترية ألداة ال -6

 :صدق األداة -(6-0

وصدق  اعتمدت الباحثة يف دراستها ملعرفة مدى صدق املقياس على صدق احملكمني، االتساق الداخلي،
 .املقارنة الطرفية

 :صدق المحكمين -(أ

، ويتم فيه عرض الصورة املبدئية لألداة صدق المحكمينلقياس صدق األداة اعتمدت الباحثة على 
، وذلك إلبداء رأيهم يف العبارات ومدى مناسبتها، ويف ضوء ذلك يتم على جمموعة من احملكمني يف اجملال

ررة يف عبارات أخرى، كذلك اليت مل تصل نسبة حذف العبارة اليت يتم احلكم عليها بأهنا غري مناسبة أو متك
وبذلك يتضح العدد النهائي لعبارات األداة يف ضوء هذه اخلطوة  (%81)ني على مناسبتها إىل ماتفاق احملك

 (.553  :5007حممد خريي، )

املختصني  (محكمين 6)انطالقا من هذا التعريف قامت الباحثة بعرض األداة على عينة مكونة من 
التأكد من قياس عبارات األداة للموضوع وكانت  وهذا هبدف ،(413 :02رقم  انظر الملحق)ال اجمليف 

 :رائهم كما هو موضح يف اجلدول التايلآنتائج 
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 يوضح آراء المحكمين نحو أداة الجينوغرام(: 01)جدول رقم 

 الحكم على مناسبة األبعاد-0

 التعديل غري مناسبة مناسبة عدد األبعاد

 % ن % ن % ن 2

2 %100 0 %0 0 %0 

 الفقرات عدد على الحكم -2

 اقرتاح غري كاف كاف  عدد الفقرات

 % ن % ن % ن 584

584 

 

533% 3 3% 3 

 

%3 

 

 الفقرات وضوحالحكم على  -0

 اقرتاح غري واضحة  واضحة عدد الفقرات

 % ن % ن % ن 584

580 %99.43 1 %0.57 3 %0 

 راتالحكم على ترتيب الفق  -0

 اقرتاح غري مرتبة  مرتبة  عدد الفقرات

 % ن % ن % ن 584

584 %100 0 %0 0 %0 

 

 

 

 الحكم على مناسبة لغة الفقرات -0
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 التعديل غري مناسبة مناسبة عدد الفقرات

 % ن % ن % ن 584

560 88,23% 3 3% 

 

25 55,83% 

 التعليمة وضوح على الحكم-6

 التعديل غري واضحة واضحة عدد الفقرات

 % ن % ن % ن 584

584 533% 3 3% 3 3% 

 انظر الملحق)التخصص يف  أساتذة (6)أن عدد احملكمني  (01)يتضح من خالل اجلدول رقم 
املتمثالن يف األسرة النووية واملمتدة، اتفق احملكمني على أن البعدان ( 2)، وعدد أبعاد األداة (413 :02رقم 

، وعلى (%533)سبة كاف بن( فقرة584)عدد الفقرات الذي قدر ب ، وأن(%533)متناسبني بنسبة 
أما عن نسبة ترتيب (. %3.17)، والفقرات اليت ليست واضحة بنسبة (%00.40)نسبة وضوحها ب

 (.%533)احملكمني على نسبة وضوح التعليمات باتفق ، (%533)الفقرات فبلغت نسبة 

، واجلدول (%55.83)بة تعديل الفقرات ب، ونس(باملئة 88.23)أما عن لغة الفقرات فبلغت ب
 .املوايل يبني الفقرات املعدلة يف البعدين

 الفقرات المعدلة: 
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 أداة الجينوغرام في المعّدلة الفقرات يوضح(: 00)جدول رقم 

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل الرقم البعد

 األسرة النووية

البعد الفرعي األول )
كل األمراض والمشا 
 (االجتماعية

02 

 

الصحة البدنية  تقيمني/تقيم كيف ؟سمية لزوجككيف تقيم الصحة اجل
 ؟لزوجك/كتلزوج

 

 

 

 

 

 

 البعد)األسرة الممتدة 
 العالقات الثاني الفرعي

 أفراد بين العاطفية
 (األسرة

 

 

 

 

 

 عالقتكعن  بالرضاتشعرين /تشعر هل هل تشعر بالرضا حول عالقتك بوالدك؟ 13
 بوالدك؟

 تتواصلني مع والدك ؟/هل تتواصل ما مستوى تواصلك بوالدك؟ 14

هل تشعر بالرضا على مستوى تواصلك  15
 مع والدك؟

مع تواصلك  ا عنبالرض تشعرين/هل تشعر
 والدك؟

كيف يرى أفراد عائلتك العالقة بينك  20
 وبينه؟

 أفرادتبدو عالقتك بوالدك لدى  كيف
 ؟األسرة

رضا حول عالقتك هل تشعر والدتك بال 25
 معها؟

عن  والدتك بالرضا تشعرين/تشعر هل
 ؟معها عالقتك

هل تشعر بالرضا حول عالقتك  26
 بوالدتك؟

 عالقتكعن  بالرضاتشعرين /تشعر هل
 بوالدتك؟

 تتواصلني مع والدتك ؟/هل تتواصل ما مستوى تواصلك بوالدتك؟ 27

هل تشعر بالرضا على مستوى تواصلك  28
 مع والدتك؟

تشعرين بالرضا عن تواصلك مع /هل تشعر
 والدتك؟

كيف يرى أفراد عائلتك العالقة بينك  33
 وبينها؟

 أفرادتبدو عالقتك بوالدتك لدى  كيف
 ؟األسرة

هل يشعر األشقاء بالرضا حول عالقتك  39
 م؟هب

 ؟ترضيهم األشقاءب عالقتك هل

 أشقائك ؟تتواصلني مع /هل تتواصل  ما مستوى تواصلك بأشقائك؟ 40
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 البعد) الممتدة األسرة
 الخالفات الثالث الفرعي

 (األسرة أفراد بين

 

 

 

 

 

هل يعود سبب اخلالف إىل الفرق يف  08
 املستوى الثقايف بينكما؟

 سبباهو  الثقايف املستوى يف الفرق هل
 بينكما؟ خلالف

هل سبب اخلالف هو عدم وجود احلوار  09
 مع والدك؟

الف مع والدك إىل هل يرجع سبب اخل
 ؟ انعدام احلوار

 هل يرجع سبب اخلالف إىل تسلط األب؟ هل تسلط األب يكون سببا يف اخلالف؟ 10

هل انعدام املساعدة املادية لوالدك متثل  11
 سببا يف اخلالف معه؟

 انعداممع والدك  اخلالف سبب هل
 ؟له املادية املساعدة

 هل يعود سبب اخلالف إىل الفرق يف 22
 املستوى الثقايف بينكما؟

 سبباهو  الثقايف املستوى يف الفرق هل
 بينكما؟ خلالف

هل سبب اخلالف هو عدم وجود احلوار  23
 مع والدتك؟

ترجعني سبب اخلالف مع /هل يرجع
 والدتك إىل انعدام احلوار؟

ترجعني سبب اخلالف إىل /هل يرجع هل تسلط األم يكون سببا يف اخلالف؟ 24
 م؟تسلط األ

هل انعدام املساعدة املادية واملعنوية  25
 لوالدتك متثل سببا يف اخلالف معها؟

 انعداممع والدك  اخلالف سبب هل
 ؟واملعنوية هلا املادية املساعدة

وبذلك ( عبارة 584)" أداة اجلينوغرام"دد أسئلة أصبح عو تعديل العبارات،  (00)يبني اجلدول 
 .ى أن األداة تتصف بدرجة عالية من الصدقمما يدل عل (%533)شكلوا نسبة 

 :صدق االتساق الداخلي -(ب

معامل االرتباط بني  ، مثالفرعية وأبعاده األول يالبعد الرئيسبني رتباط االقامت الباحثة حبساب معامالت 
كما هو   ثاين،بالنسبة للبعد الرئيسي ال هاالعملية نفس ،(جينوغرام)والدرجة الكلية لألداة  ثاينال يالبعد الرئيس

 :ةول التاليامبني يف اجلد
 : األسرة النووية بعد .0

 الفرعيةوأبعادها  النوويةاألسرة  بعد بين الداخلي االتساق حساب: 
قامت الباحثة حبساب معامالت االرتباط بني بعد األسرة النووية وأبعادها الفرعية وهذا ما يوضحه 

 :اجلدول التايل
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 بين بعد األسرة النووية وأبعادها الفرعية تباط معامل االر  يوضح: (02) جدول رقم

 الداللة معامل االرتباط  األبعاد الفرعية

 دال **3.400 األمراض والمشاكل االجتماعية

أفراد األسرة  بينالعاطفية العالقات   دال **3.784 

الزوجينالخالفات بين   3.112**  دال 

 (1.10) دالة عند مستوى**

بني درجة البعد الرئيسي  اأن معامالت االرتباط اليت مت احلصول عليه (02)يتضح من اجلدول رقم 
، مما يدل على اتساق هذا (3.35)وأبعاده الفرعية دال إحصائيا عند مستوى داللة ( األسرة النووية)األول 

 . البعد ومتاسك أبعاده الفرعية

  جة الكلية لألداةحساب االتساق الداخلي بين األبعاد الفرعية  لألسرة النووية والدر: 

وهذا ما  والدرجة الكلية لألداةالنووية األبعاد الفرعية لألسرة قامت الباحثة حبساب معامالت االرتباط بني 
 :يوضحه اجلدول التايل

 
داة لألسرة النووية والدرجة الكلية ألبين األبعاد الفرعية يوضح معامل االرتباط : (00) جدول رقم

 الجينوغرام

رعيةاألبعاد الف

  

 الداللة معامل االرتباط 

 دال *3.432 األمراض والمشاكل االجتماعية

أفراد األسرة  بين العاطفية العالقات  دال **3.105 

**3.403 الخالفات بين أفراد األسرة   دال 

 (1.10)دالة عند مستوى * / (1.10)دالة عند مستوى**

لألسرة  بعاد الفرعيةاألبني  امت احلصول عليهأن معامالت االرتباط اليت ( 00)يتضح من اجلدول رقم 
 األبعاد الفرعية ، مما يدل على اتساق (3.35)، دال إحصائيا عند مستوى داللة النووية والدرجة الكلية لألداة

 .الكلية لألداةمع الدرجة لألسرة النووية 
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  (:غرامجينو )النووية والدرجة الكلية لألداة  األسرةحساب االتساق الداخلي بين بعد 

وهذا ما  والدرجة الكلية لألداةقامت الباحثة حبساب معامالت االرتباط بني بعد األسرة النووية 
 :يوضحه اجلدول التايل

 الدرجة الكلية ألداة جينوغراميوضح معامل االرتباط بين بعد األسرة النووية و  :(00)رقم الجدول 
 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد

 دال **3.610 ةاألسرة النووي

 (1.10) دالة عند مستوى**

أن معامل االرتباط اليت مت احلصول عليه بني درجة بعد الرئيسي األول  (00)من اجلدول رقم يتضح 
مما يدل على  ،(3.35)ألداة اجلينوغرام دال إحصائيا عند مستوى داللة  مع الدرجة الكلية( األسرة النووية)

 .  ة لألداةاتساق هذا البعد والدرجة الكلي

 :بعد األسرة الممتدة  .2
 الفرعيةاألسرة الممتدة وأبعادها  بعد بين الداخلي االتساق حساب: 

ة وأبعادها الفرعية وهذا ما يوضحه اجلدول املمتدقامت الباحثة حبساب معامالت االرتباط بني بعد األسرة 
 :التايل

 وأبعادها الفرعية  ةممتدبين بعد األسرة اليوضح معامالت ارتباط  :(00) جدول رقم

 الداللة معامل االرتباط  األبعاد الفرعية

3.31دال عند  *3.073 األمراض والمشاكل االجتماعية  

أفراد األسرة  العالقات العاطفية بين  دال **3.188 

 دال **3.625 الخالفات بين أفراد األسرة 

 (1.10) دالة عند مستوى/ * (1.10) دالة عند مستوى**

بني درجة البعد الرئيسي  عليهاأن معامالت االرتباط اليت مت احلصول  (00)اجلدول رقم يتضح من 
البعد الفرعي األول  ما عادا، (3.35)وأبعاده الفرعية، دال إحصائيا عند مستوى داللة ( األسرة املمتدة)الثاين 

 .فرعية، مما يدل على اتساق هذا البعد ومتاسك أبعاده ال(3.31)دال عند مستوى داللة 

 لألداة الكلية والدرجةلممتدة ا لألسرة الفرعية األبعاد بين الداخلي االتساق حساب: 
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وهذا ما  املمتدة والدرجة الكلية لألداةسرة األبعاد الفرعية لألقامت الباحثة حبساب معامالت االرتباط بني 
 :يوضحه اجلدول التايل

 داةوالدرجة الكلية أل ممتدةلفرعية لألسرة البين األبعاد ايوضح معامل االرتباط : (06) جدول رقم
 الجينوغرام

 الداللة معامل االرتباط  األبعاد الفرعية

 دال **3.137 األمراض والمشاكل االجتماعية

أفراد األسرة  بين العاطفية العالقات  دال *3.032 

**3.187 الخالفات بين أفراد األسرة   دال 

 (1.10)عند مستوى  دالة* /  (1.10)دالة عند مستوى** 

لألسرة  بعاد الفرعيةاألبني  اأن معامالت االرتباط اليت مت احلصول عليه (06)يتضح من اجلدول رقم 
األمراض واملشاكل بالنسبة للبعدين  (3.35)، دال إحصائيا عند مستوى داللة والدرجة الكلية لألداةمتدة امل

للبعد الفرعي بالنسبة  (3.31)عند مستوى داللة صائيا ودال إح، اخلالفات بني أفراد األسرةو  ،االجتماعية
 .الكلية لألداةاألبعاد الفرعية لألسرة املمتدة مع الدرجة مما يدل على اتساق ، أفراد األسرة عالقات بنيال

 (جينوغرام) لألداة الكلية والدرجةاألسرة الممتدة  بعد بين الداخلي االتساق حساب: 

وهذا ما يوضحه  االرتباط بني بعد األسرة املمتدة والدرجة الكلية لألداةمالت قامت الباحثة حبساب معا
 :اجلدول التايل

 جينوغرام  داةوالدرجة الكلية أل ممتدةال األسرةيوضح معامل االرتباط بين بعد  :(09)الجدول رقم 
 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد

 دال **3.877 األسرة الممتدة

 (1.10) ستوىدالة عند م**      

أن معامل االرتباط اليت مت احلصول عليه بني درجة بعد الرئيسي الثاين  (09)يتضح من اجلدول رقم 
، مما يدل على (3.35)مع الدرجة الكلية ألداة اجلينوغرام دال إحصائيا عند مستوى داللة ( األسرة املمتدة)

 .  اتساق هذا البعد والدرجة الكلية لألداة

(:التمييزي)نة الطرفية صدق المقار  -(ج   
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 العينة أفراد رتيبت متت حيث واألدىن، األعلى درجاتال بني الطرفية املقارنة صدق حبساب الباحثة قامت
 فقرات على اإلجابة يف منهم كل حققها اليت الكلية الدرجة حسب تنازليا ترتيبا( 03=ن) االستطالعية

 الدرجات من( %27) ادينو  ،(أفراد 38) وعددهم اتالدرج من (%27) أعلى اختيار مت مث ككل، املقياس
 يف موضح هو كما(.ت) اختبار باستخدام وذلك اجملموعتني، بني املقارنة إجراء ومت ،(دافر أ 38) وعددهم
 .(09) رقم اجلدول

يوضـــح صـــدق المقارنـــة الطرفيـــة بـــين مرتفعـــي ومنخفضـــي الـــدرجات بـــين أبعـــاد أداة  :(09)جـــدول رقـــم 
 (ت)ام اختبار الجينوغرام باستخد

 األبعاد

 

المتوسط  الفئة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

(ت)قيمة   الداللة sigقيمة  

الدرجة الكلية للبعد 
األسرة )األول 

(النووية  

**3.332 3,840 19.87101 166.0000 املرتفعني  دالة 

 2.10017 138.8750 املنخفضني

الدرجة الكلية للبعد 
 الثاني

(األسرة الممتدة)  

**3.333 7,924 17.43355 316.2500 املرتفعني  دالة 

 8.92729 261.3750 املنخفضني

 الدرجة الكلية

 لألداة الجينوغرام

**3.333 6,814 26.71543 474.0000 املرتفعني  دالة 

 
 8.95126 406.1250 املنخفضني

 (1.10) دالة عند مستوى**

بني مرتفعي ومنخفضي الدرجات تتمتع بالصدق، وتفرق ب غرامأن أداة اجلينو ( 09)يتضح من اجلدول رقم 
 .لألداةعلى األبعاد الفرعية والدرجة الكلية 

:ثبات األداة -(6-2    

.االختبار، وعن طريق معادلة ألفا لكرونباخ تطبيق مت حساب ثبات االختبار عن طريق إعادة  

:الثبات عن طريق إعادة االختبار -(أ  
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اعتمدت لتأكد من ثباهتا وقد نقوم اآلن باسداة والقيام بالتعديالت الالزمة بعد التأكد من صدق األ
عرب الزمن ومت ذلك بتطبيق املقياس على  استقرارهالباحثة على طريقة إعادة تطبيق االختبار، ألنه يدل على 

من )دة زمنية املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا، وبعد ممن  (حالة 03)العينة  االستطالعية املكونة 
، وبعدها مت هانفس ، مت إعادة تطبيق االختبار على نفس أفراد العينة ويف الظروف(أشهر 6أسبوعني إىل 

 .(01)كما هو موضح يف اجلدول رقم . حساب معامل الثبات عن طريق معامل ارتباط بريسون

 راالختباتطبيق عن طريق إعادة  داةيوضح نتائج حساب ثبات األ :(01)جدول رقم 

 مستوى الداللة معامل االرتباط المقياس

 3.35 3.08 كل المقياس

(1.10) مستوى عند دالة٭٭ ٭٭   

يساوي  داةلألاالختبار تطبيق أن معامل الثبات عن طريق إعادة ( 01)من اجلدول رقم  يتضح         
 .(3.35) وهو دال عند( 3.08)

:لكرونباخ ألفال معامعن طريق  الثبات -(ب  

 معامل ألفا لكرونباخعن طريق  داةنتائج حساب ثبات األيوضح  :(21) جدول رقم

 معامل ألفا لكرونباخ المقياس

 3.85 كل المقياس

يتضح لنا أن من هنا ( 3.85)يساوي  ألفا لكرونباخأن معامل ( 21)يتضح من خالل اجلدول رقم 
ما وضعت لقياسه فيمكن تطبيقها كأداة تقيس  اتسم بقدر من االستقرار يف نتائجها أي أهنت أداة اجلينوغرام

 . قياس يف دراسات الحقة

 .للقياس والتطبيق اوصالحيته األداةمن صدق  تم التأكد( الصدق، الثبات) من خالل نتائج 

 :الدراسة األساسية :ثانيا

بعد إجراء الدراسة االستطالعية والتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة، مت إجراء الدراسة 
 .األساسية

 :األساسية منهج الدراسة -(0
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بغية تشخيص الظاهرة  ت بهنااستعحيث  "المنهج الوصفي"اعتمدت الباحثة يف دراستها على 
 . واملتفوقني دراسيا وكشف جوانبها واستخراج الفروق بني املتعلمني املتأخرين

 :األساسيةالمجال الجغرافي للدراسة  -(2

، قامت بالتقصي على "مستغامن"مديرية الرتبية لوالية بعد حصول الباحثة على رخصة الدخول من 
، وحدات الكشف مركز التوجيه واإلرشاد املدرسياإلبتدائية،  ين واملتفوقني دراسيا يف املدارساملتعلمني املتأخر 
 وعلى هذا األساس مت ،املؤسسة العمومية للصحة اجلواريةو املؤسسة العمومية اإلستشفائية، ، واملتابعة املدرسية

 : اختيار املؤسسات التالية

-2100)حسب المؤسسات  المتأخرين والمتفوقين دراسيا توزيع المتعلمين(: 20)جدول رقم 
 "سيدي علي"وبلدية  "مستغانم"بمدينة  (2100

عدد المتعلمين  اسم المؤسسة
 المسجلين 

المتأخرين 
 دراسيا

المتفوقين 
 دراسيا

 20 00 003 مدرسة بالبشير حمو

 00 05 261 يتي عثمانمدرسة تيحال

 23 02 006 مدرسة محمد صحراوي

 17 78 635 مدرسة قرماط العيد

 42 73 401 مدرسة أول نوفمبر

 13 46 040 مدرسة األخوان فيطاس

 51 23 508 مدرسة الحرارية

 1 01 43 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية

 4 26 03 مركز التوجيه واْلرشاد المدرسي

 240 075 2158 المجموع

بتدائي، تعليم اإلمدراس الحسب ( 2158)ب قدر أن عدد املتعلمني  (20) يتضح من اجلدول رقم  
من " سيدي علي"وبلدية  "مستغامن"مبدينة ؤسسة العمومية للصحة اجلوارية، مركز التوجيه واإلرشاد املدرسي امل
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، أما عن (075)املتأخرين دراسيا ب دد املتعلمنيأنه قدر عكما نالحظ ،  (2354/2351)السنة الدراسية 
 .(240)باملتفوقني دراسيا 

 :األساسية المجال الزمني للدراسة -(0

 (.2358)إىل ( 2357) من ةامتدت الدراسة األساسية ملدة سن

 :األساسية لدراسةمجتمع ا -(0

 دراسيا لدى تالميذ تطبيق أداة اجلينوغرام على املتعلمني املتأخرين واملتفوقنيإىل  ةدراسة احلاليالدف هت
 (21807)املتعلمني ب، ويقدر عدد "مستغامن"من التعليم االبتدائي بوالية ( اخلامسة/عةالراب/السنة الثالثة)

 .(22)على حسب اجلدول رقم  لثالثاو  الثاين الطوريف ون يتوزع ،(2354/2351)يف السنة الدراسية 

الرابعة ، الثالثةفي السنة لمتفوقين دراسيا أخرين واالمتالمتعلمين توزيع يبين (: 22)جدول رقم 
"مستغانمب" (2100-2100)من التعليم االبتدائي لسنة الدراسية  والخامسة  

 المجموع السنة الخامسة السنة الرابعة الثالثة السنة سنوات الدراسة

  4202 1206 1333 عدد المتأخرين دراسيا

 4081 2801 0480 عدد المتفوقين دراسيا 20909

 1209 9000 9091 مج المتعلمين

أن عدد املتعلمني املتأخرين دراسيا خالل السنة الدراسية  (22)يتضح من خالل اجلدول رقم 
، يف (0480)، أما املتعلمني املتفوقني دراسيا قدر ب (1333)قدر يف السنة الثالثة ب( 2354/2354)

، بالنسبة للسنة اخلامسة عدد (2801)قني قدر ب، أما املتفو (1206)السنة الرابعة عدد املتأخرين دراسيا 
، بالنسبة جملموع املتعلمني يف السنة الثالثة قدر (4081)، أما املتفوقني يساوي (4202)املتأخرين قدر ب

، أما (0257)، بالنسبة لسنة اخلامسة قدر ب(8505)، أما بالنسبة للسنة الرابعة يساوي (8480)ب
 (. 21807)عددهم اإلمجايل فهو 

 

 :طريقة المعاينة ومواصفات عينة الدراسة األساسية -(0

 :طريقة المعاينة -(0-0
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ونظرا لطبيعة  كعينة لبحثها، السنة الثالثة، الرابعة واخلامسة ابتدائي قامت الباحثة باختيار متعلمني
والذين  ي،دراسلديهم تأخر وتفوق من املتعلمني الذين  "عينة مقصودة"املوضوع توجب على الباحثة اختيار 

الثة، الرابعة، متعلمًا بالسنة الث (20909)ميثلون بذلك أفراد جمتمع هذا البحث الذي يقدر عدد أفراده 
 .، وعليه كانت النتائج  احملصل عليها(2354/2351) سنة الدراسيةمن الاخلامسة ابتدائي 

 :مواصفات عينة الدراسة األساسية -(0-2

من املتعلمني املتأخرين  51)حالة  03وهي  اسة االستطالعية،اعتمدت الباحثة على نفس عينة الدر 
من  اليت اكتسبتها ثقةللنظرا وهذا  األساسية،كعينة للدراسة   (من املتعلمني املتفوقني دراسيا 51)و( دراسيا

 .املعلومات اليت ختص أسرهم النووية واملمتدةكل إلدالء بالذين قاموا با املبحوثني

 :ساسيةأدوات الدراسة األ -(6

 أداة الجينوغرام : 

أداة اجلينوغرام اليت مت تطويرها يف الدراسة االستطالعية بعد استخراج خصائصها السيكومرتية مت اعتماد       
 .(414 :03رقم  نظر الملحقأ)وثبات من صدق 

الل من خ العوامل اليت تؤدي إىل ظاهريت التأخر والتفوق الدراسي نع كشفاهلدف من هذه األداة هو ال
 .اخلرائط اإليكولوجية للحاالت املدروسة

 محتويات أداة الجينوغرام: 

 :حيث احتوت على املعطيات التاليةاملعلومات العامة حول األسرة النووية واملمتدة : الجزء األول

إذا حدث طالق ، زواج ثاين دون طالق حدد تارخيه حدث إذا، تاريخ زواج الوالدين، السن، االسم
، املستوى املعيشي، تواريخ ميالد أفراد األسرة، زواج ثاين بعد الطالق حدد تارخيه حدث ذاإحدد تارخيه، 

 نيا؟دية متز ، هل األسرة حمافظة على العادات والتقاليد؟ هل األسرة ملاملهنة، املستوى التعليمي

الهدف من هذه األسئلة هو معرفة المعلومات الشخصية لكل فرد من أفراد األسرة النووية 
 .في الخريطة اْليكولوجية للحالة المدروسةا لممتدة للحالة، من أجل تمثيلهوا

 المهمة التي وقعت لألسرة النووية والممتدة األحداثكان حول : الجزء الثاني
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االنتقال من مسكن  ،تغيري الوظيفة، فقدان الوظيفة :مثال ؟يف احلياة األسرة النووية مهمةحوادث  هناك هل -
.تغيريات يف احلالة املالية، ضاإلجهاإىل آخر،   

حدد التاريخ؟ (الزوجني، األطفال)األسرة  هل هناك أي حالة وفاة يف -  

 خل، حدد التاريخإ...،(خفاقات، اإلنجاحاتال)املسار الدراسي -

إخل، حدد التاريخ... ،(زيارة األضرحة)، (احلج، العمرة) الذهاب إىل البقاع املقدسة-  

، خلإ...،(اجلمعيات اخلريية، األحزاب السياسية، الكشافة اإلسالمية) واملنظماتاالخنراط يف اجلمعيات  -
  .حدد تاريخ األحداث

أفراد األسرة  منلكل فرد  األحداث المهمة التي وقعتالهدف من هذه األسئلة هو معرفة 
 .مدروسةلحالة الالخريطة اْليكولوجية ومسار حياة ا فيا النووية والممتدة للحالة، من أجل تمثيله

بعدين اشتمل املقياس على كما ،(فقرة 584)من الفقرات اليت قدرت بيتضمن جمموعة  :الجزء الثالث
  :موزعة كالتايلرئيسيني وستة أبعاد فرعية 

 (الصورة النهائية) احسب أبعاده أداة الجينوغراميوضح توزيع فقرات  :(20)الجدول رقم         
 المجموع الفقرات األبعاد الفرعية األبعاد

 

 

األسرة 
 النووية

بعد األمراض 
واملشاكل االجتماعية 

 يف األسرة النووية

(5-2-0-4-1-6-7-8-0-53-55-52-50-54-51-56-
57-58-50-23-25 )  

25 

 

بعد العالقات 
العاطفية بني أفراد 

النووية األسرة   

(5-2-0--1-6-7-8-0-53-55-52-50-54-51-56-
57)  57 

بعد اخلالفات بني 
اد األسرة النوويةأفر   

(5-2-0-4-1-6-7-8-0-53-55-52-50-54-51-56-
57-58-50 ) 50 

 57 المجموع

بعد األمراض  
واملشاكل االجتماعية 

(5-2-0-4-1-6-7-8-0-53-55-52-50-54-51-56-
57-58-50-23-25-22-20-24-21-26-27-28-20 )  20 
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األسرة 
 الممتدة

الممتدة يف األسرة  

بعد العالقات 
طفية بني أفراد العا

 األسرة املمتدة

 (5-2-0--1-6-7-8-0-53-55-52-50-54-51-56-
57-58-50-23-25-22-20-24-21-26-27-28-20-
03-05-02-00-04-01-06-07-08-00-43-45-42-
40-44-41-46-47-48-40-13-15-12.)  

12 

بعد اخلالفات بني 
 أفراد األسرة املمتدة

 (5-2-0-4-1-6-7-8-0-53-55-52-50-54-51-
56-57-58-50-23-25-22-20-24-21-26-27-28-
20-03-05-02-00-04-01-06-07-08-00-43-45-
42-40-44-41-46) 

46 

 527 المجموع

 584 المجموع الكلي للفقرات

بعدين املتمثلني يف بعد على  ، موزعة(584)وكان جمموعها الكلي  األداة فقرات (20)يوضح اجلدول  
بعد أن مت تعديل  ،(527)، أما البعد الثاين لألسرة املمتدة يتكون من (فقرة 17)من األسرة النووية املتكون 

 .بإعادة صياغة بعض الفقرات
  األداةطريقة تطبيق: 

وات أدا تعترب من ويف بعض األحيان على اإلخوة ألهن هموالديو  املدروسةاحلاالت على  طبق هذا املقياس 
 ه كل جلسة تقريبا ساعتني،ت، أما الزمن الذي استغرق(جلسات 0)حالة  خصصنا لدراسة كل، العالج األسري

نه ال يوجد إجابة صحيحة أو خاطئة،  أمام اإلجابة املناسبة مع العلم ا( ×) وضع إشارة همحيث يطلب من
 .كما يوجد أسئلة مفتوحة واليت متثل إجاباهتا يف اخلريطة اإليكولوجية للحالة املدروسة

 يوضح ( 29)، واجلدول رقم يف التصحيح رباعيالسلم الختيار مت ا :األداة طريقة تصحيح
 :ذلك

 
 
 

 
 .ألداة الجينوغراميمثل سلم التنقيط (: 29)جدول رقم 
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 االختيار أبدا نادرا أحيانا دائما

 منعدمة ال أدري قليلة كثيرة

 ضعيفة متوسطة حسنة جيدة

الفقرات الموجبة درجة 5 2 0 4  

لبةدرجة الفقرات السا 4 0 2 5  

أبدا، منعدمة، )االجتاه املوجب ب: درجات البدائل اخلمسة وهي كالتايل (29)يوضح اجلدول رقم 
 ،(0×دائما، كثيرة، جيدة )، (0×أحيانا، قليلة، حسنة )، (2×نادرا، ال أدري، متوسطة ) ،(0×ضعيفة 

أحيانا، قليلة، )، (0×نادرا، ال أدري، متوسطة )،(0×أبدا، منعدمة، ضعيفة )تكون ب أما االجتاه السالب
مستويات األمراض واملشاكل يتم معرفة  هذه القيم وفق، (0×دائما، كثيرة، جيدة )، (2×حسنة 

 .األسرة النووية واملمتدة يفاالجتماعية، العالقات واخلالفات 

 :طريقة إجراء الدراسة األساسية -(9

مركز التوجيه التعليم االبتدائي، مؤسسات  :يفؤسسات مبا أن الدراسة األساسية أجريت بعدد من امل
 مع كلتقريبًا  الباحثة بنفس اخلطوات حيث قامت، املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية، واإلرشاد املدرسي

 :موضحة كالتايل هيو  تتجه إليهاكانت  مؤسسة

  طرف مديرية الرتبية الذي يسمح للباحثة االتصال مبدراء املؤسسات وتقدمي التسريح املقدم من
 .دون اإلخالل بالنظام الداخلي هلاؤسسات جراء البحث هبذه املبإ
   سؤاهلم عن ظاهرة التأخر والتفوق الدراسي، مث طلبنا منهم أن يقدم لنا املتعلمني الذين يدرسون

يف مؤسستهم لديهم التأخر والتفوق الدراسي، حيث قدموا لنا بعض احلاالت، بعدها وجهونا إىل 
ك، وبالفعل مت حتديد العينة مبساعدة املعلمني، بعدها اطلعت الباحثة املعلمني ألهنم أدرى بذل

على الدفرت املدرسي لكل حالة ملعرفة مستوى حتصيلهم الدراسي باعتباره من احملكات اليت اختذهتا 
 .الباحثة  للفصل بني العينتني

 فقد مت توجيهها  درسيالتوجيه واإلرشاد املاليت تتابع يف مركز ( املتأخرين دراسيا)االت بالنسبة حل
اليت تتابع يف ( املتأخرين دراسيا)من طرف مدراء املؤسسات اليت يدرسون فيها، أما عن احلاالت 

لوحدات من طرف األخصائيني النفسانيني  القد مت توجيهيه املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية
 .الكشف الصحي واملتابعة املدرسية
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لحاالت من خالل إرسال دعوة األمر لالبتدائي االتصال بأولياء من مدراء مؤسسات التعليم ا ناطلب
املؤسسة و  مركز التوجيه واإلرشاد املدرسيهلم للحضور إىل املدرسة، أما بالنسبة للحاالت اليت تتابع يف 

 .فاألخصائية النفسانية كانت الوسيط يف تقدمي الباحثة ألولياء أمر احلالة العمومية للصحة اجلوارية
 وكسلر"باحثة اختبار طبقت ال" " Wechsler"   للذكاء على احلاالت اليت مت اختيارها باعتباره

 .كمحك ثاين للحكم على  العينتني
  لتقدمي مالحظاهتم  ،علمني واألخصائيني النفسانينيإجراء بعض املقابالت الشخصية مع املمت

 .حول احلاالت املدروسة
 ؤسساهتم وإعالمهم بوجود دراسة علمية حبتة مب ولياء من خالل املدراء واألخصائينيحتسيس األ

وا أظهر حيث . تسريها الباحثة، ليستجيبوا لطلب املشاركة يف هذه الدراسة بكل ثقة واطمئنان
 .للتعاون مع الباحثة من أول لقاءم استعداده

املقدمة خصصت قاعة فارغة يف املدارس االبتدائية إلجراء املقابلة مع أولياء احلاالت ألن املعلومات 
املؤسسة و  مركز التوجيه واإلرشاد املدرسيستكون سرية بني الباحث واملبحوث، أما عن احلاالت اليت تتابع 

 تعرفيف أول لقاء  .الباحثة من مكاتب األخصائيني النفسانيني فقد استفادت العمومية للصحة اجلوارية
ومسامهني يف هذا البحث  كمشاركنيالت  إضافة إىل إبرازها بدور احلا ،كباحثةوبدورها  الباحثة بنفسها 

 .بأن معلوماهتم ستحاط بالسريةهم طمأنتحيث ، العلمي
  أداة اجلينوغرام على املبحوثني، حيث طبق يف عدة جلسات إذ سجلت  قامت الباحثة بعرض

 .جتاوب بعض املبحوثني، أما غري املواظبني مت استبداهلم مببحوثني آخرين
 تفق على موعد آخر من أجل إعادة تطبيق األداةا عند االنتهاء من اجللسات. 
 مت إعادة تطبيق األداة من أجل استخراج ثباهتا( أشهر 6)مدة زمنية قدرها أسبوعني إىل  بعد. 

واألخصائيني على مستوى اإلبتدائية بعد االنتهاء من إجراءات الدراسة مت االتصال مبدراء املؤسسات 
، لشكرهم على تعاوهنم مركز التوجيه واإلرشاد املدرسيديرة وم املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية

وإسهامهم يف هذا البحث العلمي، كما مت إعالم حاالت الدراسة كذلك بانتهاء إجراءات هذا 
 .البحث امليداين

 :األساليب اْلحصائية المستخدمة في الدراسة -(9

 :لقد استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية

 ويةالنسب المئ: 
.لتفريغ نتائج الدراسةاستخدمت الباحثة النسب املئوية   
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 واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي 
 .وحلساب صدق املقارنة الطرفية استخدمت الباحثة املتوسط احلسايب لتفريغ نتائج الدراسة

 التكرارات: 
 .قني دراسيالقد مت استخدامها الستخراج الفروق بني حاالت املتعلمني املتأخرين واملتفو  

 معامل ارتباط بيرسون: 
 .استعمل حلساب الصدق االتساق الداخلي ألداة اجلينوغرام وأيضا حساب ثباهتا عن طريقة إعادة التطبيق

 معادلة ألفا لكرونباخ: 
.أداة اجلينوغرام تباث ثة هذه املعادلة إلجياد معاملاستخدمت الباح  

   كاي مربعاختبار: 

 .حاالت املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا الفروق بنيالباحثة الستخراج  هاستخدمت

 اختبار ت: 

.داة اجلينوغرامصدق املقارنة الطرفية ألإلجياد معامل ا االختبار الباحثة هذ هاستخدمت  

 :خالصة

الدراسة امليدانية، فقد اشتمل على نتائج الدراسة االستطالعية واليت هدفنا من جاء هذا الفصل ممهدا لعرض  
الهلا إىل التعرف على اخلصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة ومدى صالحية استعماهلا يف الدراسة خ

حيث من األساسية، كما اشتمل على التعريف مبنهج الدراسة ونوعه، مث التطرق إىل وصف جمتمع الدراسة 
اليت استعملت يف مصدره وحجمه وخصائصه وكيفية اختياره، ليتم التعريج بعد ذلك على أدوات الدراسة 

عملية مجع املعطيات وما تتمتع به من خصائص، وكذا توضيح اإلجراءات التطبيقية للدراسة األساسية، 
باإلضافة إىل ذلك أشرنا إىل األساليب اإلحصائية اليت مت االعتماد عليها يف هذه الدراسة، واليت يتم على 

 .يف الفصل املوايل هلذه الدراسة ضوءها تفسري النتائج ومناقشتها، وهذا ما سنتطرق إليه
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 الفصل الخامس

 

فرضيات الدراسة نتائجعرض ومناقشة   

 

  

 تمهيد

 

األوىل العامة الفرضية نتائج عرض ومناقشة -(5  

الثانية العامة الفرضية نتائج عرض ومناقشة -(2  

الثالثة الفرضيةنتائج عرض ومناقشة  -(0  

 

 خالصة 
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 :تمهيد

، سنتطرق يف هذا الفصل اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانيةالسابق إىل جمريات  بعد التطرق يف الفصل
حتليل ا من خالل تطبيق أدوات الدراسة و حصل عليهتامل النتائج  الدراسة األساسية املتمثلة يف عرض ومناقشة إىل

ل فرضية ومناقشة كل نتائج كلعرض  وهبذا سنقدم، واستدالليةنتائجها بواسطة عدة مقاييس إحصائية وصفية 
 .ليهاتوصل إواحدة منها مع توظيف الدراسات السابقة لتدعيم النتائج امل

: ولىاألالعامة الفرضية  نتائج عرض ومناقشة -(0  

 ميكن حتويل البيانات الكيفية املتحصل عليها من أداة اجلينوغرام إىل بيانات كمية: نص الفرضية

 :لىو األالعامة نتائج الفرضية عرض  -(1-0
اليت ختص  بياناتال ءملل "Genopro" "جينوبروا" استخدمت الباحثة برنامجالختبار هذه الفرضية 

  :التالية اخلرائط اإليكولوجيةوسنبني هذا يف املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا،  املتمثلة يفاحلاالت املدروسة 

 المتأخرين دراسياالمتعلمين  -(أوال

 (:بالل ب)لة تقديم جينوغرام الحا

 :التركيبة األسرية والميزات

خمطاريدة ، (2333) أميندة: أطفدال، أجنبا أربعدة (5070)متزوج من حليمة ( 5072) حممد :األسرة النووية -(0
 (.2336) بالل، (2334)حممد ، (2332)

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

الضغط صحتها متوسطة لديها ف (حليمة)األم  أما، حسنة( حممد) لألبوالنفسية  سميةالصحة اجل
( أمينة)الصحة البدنية لألطفال متوسطة فاألخت ، (2332)عام  (خمطارية)الدموي أصيبت به منذ والدة ابنتها 

لدى األسرة الدموي واحلساسية، فقر اللديه  (بالل ب)الربو، واحلالة من يعاين ( حممد)األخ أما لديها حساسية، 
على  متمثلة يف عدم ملك سكن، كما ليس لألب عمل دائم، فهذه املشاكل لديها تأثري سليب عيةمشاكل اجتما

، مت دخوله إىل بالنفسثقة ال وعدم بضعف يف بنيته الصحية، كما لديه خجل (بالل ب) يتميز احلالة .أفراد األسرة
األم  كانت ترافقهه، حيث  من بدايتمل يتأقلم مع اجلو الدراسي  ،(2352-2355)العام الدراسي املدرسة يف 

قدراته العقلية من الفهم  ها، لقد أدلت املعلمة أننفس يف املدرسةمعه إخوته يدرسون  يوميا إىل املدرسة رغم أن
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ومل جتدي نفعا، هذا ما الحظناه عندما يف التدريس استعملت معه عدة طرق  منخفضة، حيثنتباه والرتكيز واال
وهذا أثر على ، أي يف املستوى احملدود (61)فوجدنا درجته " Wechsler" "لروكس"طبقنا عليه اختبار الذكاء ل
 .السنة الثالثة مرتني حتصيله الدراسي حيث كرر

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

أما األم فهي ، (أمينة)ومن األخت  ممن األ قريب (بالل ب)هناك حمبة متبادلة بني أفراد األسرة، احلالة 
صعوبة يف التعبري عن زوجة جتد ال(. خمطارية)و( أمينة) اإلناثقريب من فهو  من الذكور، بالنسبة لألب قريبة

تلبية ويكون سببها األطفال عندما يطلبون منهم  همابينيوجد خالفات ما أحيانا مع الزوج،  هاوأفكار  هامشاعر 
 األسرة املمتدةتعود اخلالفات إىل تدخل  ويف بعض املرات إخل،...،واللباس األدوات املدرسيةشراء حاجاهتم ك

 هرأيفرض ويتسلط ما يكون م أما بالنسبة ملعاملة الزوج فهي حسنة مع زوجته، نادرايف األمور اخلاصة، ( األب)
 .اهتماخالف أوىل فتحلمصلحة األطفال  األمرى ، تعليها

: بنات ثالثأوالد و  أربعبا ، أجن(5015)فاطمة متزوج من ( 5013)حسني  (:األب)سرة الممتدة األ -(2
، عبد القادر (5078) ماما، (5074) ميلود، (5070) فتيحة ،(5072)حممد  ،(5073) موسى

 (.5084)سامية ، (5083)

 :(األب)في األسرة الممتدة  السوابق واألحداث -(2-0

سية أما صحته النف ،متوسطة فهو يعاين من الضغط الدموي والسكري( حسني)للجد  سميةالصحة اجل
سنة السكري منذ من داء ( ماما)العمة  تعاين، صحتها حسنةف( فاطمة)جدة أما بالنسبة لل حسنة،فهي 

 .مشكل السكن( ميلود)لعم ولمن الضغط الدموي، ( موسى)يعاين العم كما ،  (2336)

 :(األب)الممتدة العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

ومن األعمام ( سامية)و( فتيحة)قريب من العمات ( دحمم)األب ف بني أفراد األسرة، حسنةالعالقة 
عبد )و( موسى)والعم ( ماما)و( فتيحة)العمتني من قريب فهو  (بالل ب)احلالة  أما ،(عبد القادر)و( موسى)

هبما، فهم راضيني عن هذه كما يقدرمها وحيرتمهما، وبار قريب ويتواصل مع اجلدين  ( حممد)ب ، األ(القادر
، أحيانا ما توجد خالفات بينهم .(حليمة)ر من األم ، فالعمة سامية تغاة بني أفراد األسرةهناك غري . العالقة

، (عبد القادر)مع العم ( ميلود)، والعم (حممد)مع األب ( سامية)العمة و ، (ميلود)والعم ( موسى)بني العم  صةخا
بتنازل أحد وحتل ، ل الوالدين حللهادخيتفدائما من أسباهبا عدم وجود احلوار، واملساعدة املادية واملعنوية، 

 .بطريقة مرضيةو األطراف، 
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 خرية: بناتستة و  ولد، أجنبا (5012) احلاجةمتزوج من ( 5040) عمر (:األم)سرة الممتدة األ -(3
 أمحد، (5083) كلثوم،  (5070) رشيدة، (5076) فتيحة، (5070) حليمة، (5067) سعدة، (5061)
(5080.) 

 (:األم)في األسرة الممتدة  اثالسوابق واألحد -(0-0

أجرى  حيث حياته اليومية املرض على هذا أثرو  ،الربوستاتمن ( 2330)عام منذ  (عمر) اجلد يعاين
لألخوال واخلاالت  داء السكري، أما الصحة اجلسميةمن ( احلاجة)تعاين اجلدة و ، (2353)سنة  جراحية عملية

على مستوى الغدة  لديها مشكل( سعدة)السكري، واخلالة داء  فهي تعاين من (رشيدة)اخلالة  فهي حسنة ماعدا
 .فهي حسنة على العمومالدرقية، أما صحتهم النفسية 

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

واخلال ( كلثوم)، (رشيدة)، (سعدة) تقريبة من اخلاال( حليمة)م األبني أفراد األسرة، ف العالقة وطيدة
قريبة ( حليمة)، األم (احلاجة)و( عمر) ومن اجلدين( أمحد)فهو قريب من اخلال  (بالل ب)احلالة  ا، أم(أمحد)

ما توجد خالفات  أحيانا. تهمعالقرة هبما، هم راضيني عن وبا وتتواصل يوميا مع اجلدين كما تقدرمها وحترتمهما،
بطريقة وحتل  نازل أحد األطراففيت، لهابينهم، يتدخل الوالدين حل ، من أسباهبا عدم وجود احلواراإلخوةبني 

 .مرضية
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 (بالل ب)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 10)الشكل رقم 

 

مشكل السكن  1مشكل السكن  1

1950

حسين

68

1951

فاطمة

67

1970

موسى

48

1972

محمد

46

1973

فتيحة

45

1974

ميلود

44

1978

ماما

40

1980

عبد

القادر

38

1984

سامية

34

1949

عمر

69

1952

الحاجة

66

1965

خيرة

53

1976

سعدة

42

1973

حليمة 

45

1976

فتيحة

42

1979

رشيدة

39

1980

كلثوم

38

1983

أحمد

35

2000

أمينة

18

2002

مخطارية

16

2004

محمد

14

2006

بالل

12
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 (بالل ب)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 12)الشكل 

 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

ةسوردملا ةلاحلا:
فقر في الدم
الحساسية

الزواج 3

القرب  52

العنف  1

الخالف  4

المحبة  1

 ضارمألا:

الضغط الدموي  1
السكري  1

البروستات  1

السكري  3

مشكل في الغدة الدرقية  1

الصغط الدموي  2

الحساسية  1

وفاةأنثىذكر

بالل ب
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من أمراض ومشاكل إجتماعية، فاألم  نالحظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن األسرة النووية تعاين
 (بالل ب)يعاين من الربو، واحلالة ( حممد)لديها حساسية، أما األخ ( أمينة)لديها الضغط الدموي، واألخت 

بالنسبة  .عية واملتمثلة يف عدم امتالك سكنلديه فقر يف الدم واحلساسية، كما لألسرة أيضا مشاكل اجتما
نرى من خالل  (األب)بالنسبة للجانب الصحي لألسرة املمتدة . بني افرادها للجانب العاطفي فالعالقات حسنة

العمة أما الضغط الدموي أيضا،  من( موسى)يعاين العم كما د الضغط الدموي والسكري،اجلأن لدى املخطط 
مشكل ( ميلود)، لدى العم (األب)نالحظ تكرار نفس األمراض يف األسرة املمتدة لديها السكري، ( ماما)

بني أفرادها هذا ما  اترات تكون هناك خالفيف بعض امللعالقات بني أفراد األسرة هي حسنة و أما عن  السكن،
اجلدة الربوستات، أما  اجلد ، لدى(األم)األسرة املمتدة عن أما  .(اخلالف)تكرار رمز  اخلريطة اإليكولوجية تبني يف

( سعدة)لخالة بالنسبة ل، السكري يف األسرة مرض نالحظ هنا تكرار( رشيدة)خلالة تعاين من السكري هي وا
فهي جيدة إذ ( األم)بني أفراد األسرة املمتدة  لعالقات العاطفيةا، فيما خيص الغدة الدرقيةلديها مشكل يف 

السيطرة، العنف، )ز و أخرى نرى رم جهةومن جهة من هذا ( يف العالقة القربو بة، احمل)ين ر رمز نالحظ تكرا
 .الدينبني الو ( اخلالف
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 (:بالل ب)مسار حياة الحالة  -( 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السن

  ميالد األخت 3

  (خمطارية)

(2332) 

 ميالد األخت
 (أمينة)

(2333) 

 

 ميالد

 (األم)
(5070) 

 

ميالد 
 (األب)

(5072) 
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تكراره للعام الدراسي 
(2354-2351) 
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( األم)إصابة اجلد 
 بالربوستات

(2330) 

 

 

 

 

 ميالد األخ

 (حممد)

(2334) 

 ميالد احلالة

 (بالل ب)

(2336) 
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 (: بالل ب)التعليق على مسار حياة الحالة  -(0-0

مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة النووية واملمتدة للحالة، كان زواج 
واألخ ( خمطارية) مت ازدياد، بعدها (2333) عام( أمينة)مت ميالد األخت ث حي، (5000) سنةالوالدين 

، (2352-2355)عام إىل املدرسة  هذا األخري التحق ،(بالل ب) ميالد احلالة كان( 2336) سنة، (حممد)
ته اخنفاض قدراو ، حيث كانت العوامل الصحية، األسرية ،بسبب حتصيله املنخفض الثانية لقد كرر مرتني السنة

 .سببا يف تأخره الدراسي العقلية

 :التقرير النهائي -(0

 ،امللف املدرسي والصحيمجعتها من خالل اليت  بياناتوال ،من خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة
هذا ما  و  ادراسي الديه تأخر  أنأمجع كل من املعلمة واملدير  ابتدائي، درس يف السنة الثالثةي (بالل ب)فإن احلالة 

فالعالقات حسنة األسرية  تهبالنسبة حليا احلالةوضعية عند تشخيص شفته معدالته السنوية وأداة اجلينوغرام، فك
بينهم، بينما هي مضطربة أحيانا بني الوالدين، كما تعاين األسرة من مشاكل اجتماعية متمثلة يف عدم ملك 

ة، وضعف يف العمليات العقلية والقدرة العامة فقر يف الدم واحلساسي لدى احلالة أما من الناحية الصحية سكن،
كل هذه  ،"Wechsler " "وكسلر"على حسب اختبار  (61)من أقل كانت درجته  حيث ،ذكاءاملتمثلة يف ال

 .العوامل سامهت يف تأخره دراسيا

 (:عرضوان )تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

 مسيددة، (5006) إكددرام: أطفددال سددبعة، أجنبددا (5070)ليكددة متددزوج مددن م( 5073) شددريب :األســرة النوويــة -(0
 .(2352)، هبة (2353)، عبد الرمحان (2337)، رضوان (2330)، عبد اجلليل (2332) مروة ،(5008)

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

قر الدم مباشرة بعد والدة حسنة، أصيبت األم بف( مليكة)واألم ( بشري) والنفسية لألب سميةالصحة اجل
 هعند ميالد األم نفسية ، أماا فيه من طرف والديهمرغوب (رضوان ع)احلمل باحلالة كان   ،(2337) عاماحلالة 

أن كان لديه مشكل يف  ما عدا، طبيعية مر احلالة مبراحل منوها، يلإسيئة بسبب موت شخص قريب كانت 
( بشري)فرط يف احلركة، كان األب  ، يتميز احلالة باخلجل ولديه(انبد الرمحع)بالنسبة ألخيه  هاألمر نفسالنطق، 

لدى احلالة أيضا ارتفاع يف ، والتأخر يف النطق تشتت االنتباه والرتكيزاملتمثل يف  هاملشكل نفسمن يعاين يف صغره 
دخلت  .ةيعاين من احلساسية املومسيكما   واضطراب الصرع، ،درجة احلمى منذ أن كان لديه سنة وستة أشهر



الدراسة فرضيات نتائج ومناقشة عرض                                                         الخامس الفصل  

 

75 
 

 كثري البكاء خاصةكان  حيث  ، مع اجلو املدرسي ندمجمل ي،(2350-2352) سنةقسم التحضريي الاحلالة إىل 
 ،اللفظي واجلسدي وتتجاهله متارس معه العنفكانت وخياف من املعلمة وال حيبها ألهنا   قبل الذهاب إىل املدرسة،

مت  بعدها ،(2351-2354)عام الة السنة الثانية احل كرر حيث جيلس يف الطاولة األخرية من القسم ومبفرده،
 ألداء مناسك احلجوالدين الذهاب لقد مت  (.2350) سنةاملدرسة إىل أخصائية نفسانية مدير من طرف  هتوجيه
 .(2356) سنةباحلساسية ( بشري)أصيب األب لقد ، (2353)عام 

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

( إكرام)األم مبثابة صديقة لبناهتا تعترب حيث ، متماسكة معالقاهتو  بني أفراد األسرةهناك حمبة متبادلة 
يان بسبب املشاكل الصحية اليت يعان( عبد الرمحان)وأخيه  (عرضوان )، تفكر األم دائما بابنيها احلالة (شيماء)و

لألم لكنه ال يرتك  مرتفعشهري  راتب هادية رغم أن الزوج لاملسببها املشاكل هناك خالفات بني الزوجني  .منها
عدواين ويسئ  الزوجيكون بعض املرات ، يف قدر تلبية احتياجات أبنائه، مربرا هذا أنه يدخرها من أجل مستقبلهم

فهو يفرض رأيه عليها، األم  مجتاه األمن طرفه ا تسلط ، وهناكيلجأ للصراخ من أجل كسب النقاشللزوجة كما 
طبيعة عمل األب تفرض عليه أن يكون ، سامح معهتل أطفاهلا وتتنازل عن حقها وتمن أج دائما متحملة( مليكة)

، لكن (األب)شهر مع أسرته وشهر يف العمل، ويف العطلة املدرسية تذهب األسرة النووية إىل بيت األسرة املمتدة 
( مليكة) نفسية األم، هذا ما أثر سلبا على "البيض"يف مدينة  همإىل بيتيف األشهر األخرية أصبح األب يذهب 

 .إىل درجة البكاء والغيظ، حيث قطع عالقته معها وأصبحت تشك أنه يفكر أن يتزوج مرة أخرى

 بشري: بنات ثالثةو  أربع أوالد، (5046)فاطمة متزوج من ( 5043) حممد (:األب)سرة الممتدة األ -(2
 الشيخ، (5078) مصطفى( 5076)مرمي ، (5074) (مباركة) الزهرة، (5072) خدجية، (5073)
 (.5085)، الطاهر (5083)

 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

والنفسية للجدة  سميةلصحة اجلبالنسبة ل ،(5003)سنة  منذالضغط الدموي ( حممد)لدى اجلد 
 .(2354)عام بسرطان على مستوى الرأس ( زهرة)مباركة  عمةأصيبت ال ،حسنة( فاطمة)

 :(األب)ات بين أفراد األسرة العالق -(2-2

،  (فاطمة)من اجلدة  قريبوهو  بينهما، ثقةكما يوجد ( حممد)جلد وا (بشري)بني األب  العالقة جيدة
على أفراد  فهو يسيطر( بشري) ألباألمر نفسه بالنسبة لعلى حساب أوالده، بعمله  امهتمكان اجلد متسلطا و 

مع أخواته تواصل كما ي،  (مرمي)و( مباركة)، (خدجية)العمات ( بشري) حيب األب .أسرته باعتباره الكبري يف األسرة
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ملسؤولية ا منيتهرب كما ال يتدخل يف األمور األسرية،  ( الطاهر)بالنسبة للعم  ،(خدجية)و( زهرة)العمة ب صةخا
ترغب هبا   ملألهنا ( فاطمة)واجلدة ( مليكة)العالقة ليست جيدة بني األم  .من حتملها منذ صغره (بشري)األب و 

ومتيزهم على  (مسري)و( طاهر)اجلدة كل من العمني حتب ، (مليكة)اختار من هو  (بشري)كزوجة البنها، واألب 
كان مشاكلهم،  يف حل ( فاطمة)اجلدة و تشاور بني األخوة هناك  اإلخوة اآلخرين، كما أهنا قريبة من البنات،

 .(فاطمة)اجتاه اجلدة ( حممد)هناك عنف من طرف اجلد 

مليكة  :بناتوثالث  ين، أجنبا ولد(5012) مباركةمتزوج من ( 5013) العريب (:األم)سرة الممتدة األ -(0
 (.5082)خرية ، (5083) عائشة، (5078) العريب، (5076) بد القادرع ،(5070)

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

تويف إثر حادث مرور سنة ( العريب)أما اجلد  ،(5078)منذ عام  ممصابة بالروماتيز ( مباركة)اجلدة 
بالضغط الدموي حيث تدهورت حالتها الصحية وأثر هذا ( 2338)عام ( مباركة)، كما أصيبت اجلدة (5080)

على حياهتا اليومية، وبالنسبة لصحتها النفسية فهي متوسطة بسبب حتملها املسؤولية منذ وفاة زوجها هذا ما أثر 
 .اسلبا على نشاطاهت

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

( سنوات53( )مليكة)وعمر األم ( العريب)العالقة جيدة وهناك حمبة بني مجيع أفراد األسرة، تويف اجلد 
( مليكة)هناك تواصل يومي باهلاتف بني األم . عوضها عنه( عبد القادر)كانت حتس بنقص وجوده، لكن األخ 

ترى بأهنا مقصرة حبق اجلدة فهي تذهب عندها يف العطل ( مليكة)د املسافة بينهم، هلذا فاألم وأسرهتا بسبب بع
 (رضوان ع)وهناك ثقة بينهم، أما عن احلالة ( عبد القادر)واخلال ( خرية)فقط، األم قريبة من اخلالة  املدرسية

 (.عائشة)واخلالة ( العريب)واخلال  (مباركة)حيب اجلدة 
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 (رضوان ع)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 03)الشكل رقم 
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 (رضوان ع)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 04)الشكل رقم 

 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

ةلاحلا: ةسوردملا 
إضطرابات في الكالم

إرتفاع في الحمى
الحساسية

الزواج 3

إنقطاع العالقة  2

القرب  6

العدائية  4

العنف  2

اإلساءة  1

اإلهمال  8

التركيز اإليجابي  7

الخالف  2

الكره  1

المحبة  31

ضارمألا:

إضطراب في الكالم   1
الفرط في الحركة  1

األمراض القلبية  1
الضغط الدموي  1

الروماتيزم  1

السرطان   1

الضغط الدموي 1

الحساسية  1

وفاةأنثىذكر

رضوان

ع
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 (رضوان ع)احلالة األسرة النووية تعاين من عدة أمراض، ف اإليكولوجية أن نالحظ من خالل اخلريطة
( بشري)لدى األب ، احلساسية املومسيةمشكل يف النطق، و اضطراب الصرع، ، درجة احلرارةيف  لديه ارتفاع

بالنسبة للجانب العاطفي فالعالقات جيدة بني األم ، ه يف األسرةنفس تكرار املرض فإننا نالحظ ،احلساسية
والدين وهذا ما تبني لنا يف المضطربة بني  ها، لكن(، القرب، الرتكيز اإلجيايبةباحمل) وزرم توأطفاهلا حيث تكرر 

بالنسبة للجانب أما  .اجتاه األطفال ألب، كما يوجد إمهال من طرف ا(اإلساءة، اخلالف سيطرة،ال) اخلريطة رموز
( مباركة) عمةالأما الضغط الدموي،  اجلدرى يف اخلريطة اإليكولوجية أن لدى ن (األب)الصحي لألسرة املمتدة 

احملبة، القرب، الرتكيز )ز و الحظنا تكرار رمحيث  فراد األسرة،أالبعض ة بني لعالقات حسنا. سرطانلديها 
 األم مناألخوة ونفور اجلدة  بعض العدائية بنيهذا من جهة، أما من جهة أخرى فإننا نرى رمز ، (اإلجيايب

العاطفية  ملعالقاهتبة بالنس، والضغط الدموي، مالروماتيز من  تعاين اجلدة، ف(األم)عن األسرة املمتدة  أما .(مليكة)
 .بني أفرادها( ةباحمل)ز رمتكرار جيدة، حيث نالحظ هي ف
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 (:رضوان ع ) مسار الحياة  الحالة  -(0

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

57- 27- 28- 04- 07- 08- 45- 

 

18- 

 

63- 

 

60- 

 

61- 

 السن
إصابة اجلد 

ضغط الب( األب)
 (5003)الدموي 

 

 

( األم)وفاة اجلد 
بسبب حادث 

 (5083)مرور 

 

 

إصابة اجلدة 
بالروماتيزم ( األم)

(5070) 

 

 (األم)ميالد 
(5070) 

 

ميالد 
( األب)
(5073

) 

 

ميالد اجلد 
( األم)

(5042) 

 

ميالد اجلدة 
( األب)
(5047) 

 

 

ميالد اجلدة 
( األم)

(5044) 

 

 

زواج اجلدين 
( األب)
(5060) 

 

زواج اجلدين 
( األم)

(5066) 

 

ميالد اجلد 
( األب)
(5040) 

 

 ميالد احلالة  

 (2337) (رضوان ع)
0+ 5+ 5+ 5+ 4- 1- 0- 55- 52- 

 

( األم)إصابة اجلدة 
بالضغط الدموي 

(2338) 

 ت هديلميالد األخ
(2355) 

 ت هديلاألخميالد 

دم يف الإصابة األم بفقر 
مباشرة بعد الوالدة 

(2337) 

 

 

ميالد األخ 
 (عبد الرمحان)

(2353) 

 

األخت  نالت
على شهادة ( إكرام)

 (2338)البكالوريا 

 

 

عبد )ميالد األخ  3
( اجلليل

(2330)  

 

 

ت ميالد األخ
( مروه)
(2332) 

 

 

خت ميالد األ
( مسية)
(5008) 

 

ميالد األخت 
( إكرام)
(5006) 

 

زواج 
الوالدين 

(5001) 
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 الدراسية السنةكرر 
(2354-2351) 

 

من طرف إدارة  هتوجيه
املدرسة إىل أخصائية 

 (2350)نفسانية 

 

إىل املدرسة  هدخول
(2352-2350) 

 7+ 1+ 6+ 4+ 0+ 

ب األإصابة 
باحلساسية 

(2356) 

 

مة إصابة الع +6
بسرطان ( مباركة)

على مستوى 
 (2354)الرأس 

 

ميالد األخت  +1 +1
( هبة)

(2352) 

 

األخت  حازت
على شهادة ( مسية)

 (2355)البكالوريا 

 

ذهاب الوالدين إىل 
البقاع املقدسة 

(2353) 
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 (:رضوان ع)التعليق على مسار حياة الحالة  -(0-0

اجلد  فقد تويف النووية واملمتدة للحالة،مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة     
 سنة، لقد تزوج الوالدين (سنوات 53)كانت تبلغ األم أنداك ،(5083)عام بسبب حادث مرور ( األم)
، لقد (رضوان ع)مت ميالد احلالة ( 2337) عامزوجة البنها، ك  األم عن تراضي رغم عدم رغبة اجلدة( 5001)

األخت  نالت، (2338) سنة رارةاحلارتفاع يف درجة ، أصيب احلالة بالدتهم بفقر الدم مباشرة بعد و أصيبت األ
وهو يعاين من ( 2353) عام( عبد الرمحان)، بعدها مت ميالد األخ نفسها على شهادة البكالوريا يف السنة( إكرام)

( مسية)ألخت ا حازت، (2353)سنة  ، لقد مت ذهاب الوالدين إىل احلجين منها احلالةعانفس االضطرابات اليت ي
الة إىل املدرسة سنة احل التحق، (هبة)مت ميالد األخت السنة نفسها ، يف (2352)على شهادة البكالوريا عام 

مت ، لقد له لمعلمةلعاملة السيئة امل إضافة إىل األوىل أيامهمنذ  و الدراسي يتأقلم مع اجلمل( 2352-2350)
حىت أصبح هو من يطلب من أمه تابعته ( 2350)عام نفسانية  توجيه احلالة من طرف إدارة املدرسة إىل أخصائية

صعوبات تعلم القراءة والكتابة، فيما يتعلق ب صةلقد ساعدته كثريا خاعندها بدل الذهاب إىل املدرسة،  أن تأخذه
 وذلك كان طلبا من األخصائية النفسانية وأمه من مديرية الرتبية،( 2354-2350) السنة أوىلاحلالة لقد كرر 

 .تشغل معظم وقته هواية الرسم فهي لديه

 :التقرير النهائي -(0

املعلومات اليت و امللف املدرسي والصحي البيانات اليت مجعتها من من خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة و 
علمة ، أمجع كل من املابتدائيدرس يف السنة الثالثة ي (ع رضوان)فإن  ،أدلت هبا األخصائية النفسانية للحالة

 وهذا ما كشفته أداة اجلينوغرام، فعند تشخيص احلالة ا كليدراسي اية أن لديه تأخر انواملدير واألخصائية النفس
أما من  ة، األب يعمل بعيدا عن بيته يأيت يف العطل فقط، واألم متحملة كل املسؤولية،بالنسبة حلياته األسري

فرط يف يف الكالم، احلساسية وارتفاع يف درجة احلرارة، و  واضطراب للحالة مرض الصرعتبني أن  الناحية الصحية
 " "وكسلر"اختبار نتائج  ، أما من ناحية العمليات العقلية فهي ضعيفة من حيث الذكاء، إذ كانتركةاحل

Wechsler" (60) أدت إىل تأخره كما يوجد إمهال من طرف معلمته، كل هذه العوامل . دوديف املستوى احمل
 .، وأسريةبزمالئه هلذا نقول أن احلالة تعاين من تأخر دراسي ألسباب صحيةدراسيا مقارنة 

 (:ب سعدية)تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

، (2336) سدعدية: أطفدال 0، أجنبدا (5005) خدجيةمتزوج من (  5088)  عبد الرمحان :األسرة النووية -(0
 .(2351) حممد، (2354)آية شروق 



الدراسة فرضيات نتائج ومناقشة عرض                                                         الخامس الفصل  

 

83 
 

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

وسدددطة لدددديها قلدددق مرضدددي مت( خدجيدددة)عددددا الصدددحة النفسدددية لدددألم مدددا للوالددددين حسدددنة،  سدددميةبالنسدددبة للصدددحة اجل
رهتددا هلددم العمددة، فيهددا غرفدددة الدددى األسددرة مشددكل السدددكن يعيشددون يف شددقة أع. وحساسددة بسددبب املشدداكل العائليددة

فهدي لألطفدال  سدميةالصدحة اجلوفيمدا خيدص  .املخددرات( عبدد الرمحدان)طى األب واحدة ينامون فيها مجيعهم، يتعدا
 ، وأصدديبت األم بارتفدداع يف احلمددى ملددا كانددت(2351)سددنة الربددو منددذ مددن يعدداين ( حممددد)متوسددطة، بالنسددبة لددألخ 

 ،الطالق ذلك إىل حىت أدى هبمخالف مع األب  يفكانت األم   تلك الفرتةيف  حاملة باحلالة، كان يف عمر األب

شداكل بينهددا وبدني عائلددة املسدديئة وقلقدة نتيجددة بعدد الدوالدة  احلالددة النفسدية لددألمكمددة، كاندت احملإىل  اقضديتهم رفعدتو 
ها ضددمتدارس األم العندف رغدم هدذا . األب، كانت رضداعة احلالدة اصدطناعية، أصديبت بالتهداب علدى مسدتوى األذن

عمليددة جراحيددة لتفريددغ األذن ملددا كددان يف ( سددعدية ب)الددة لحلت يدد، أجر أذهنددا املريضددة مسددتوى علددى وتقددوم بصددفعها
، كما لديها اضطرابات يف النطق، ميارس املعلم العنف اللفظي واجلسدي ضدد احلالدة (2330) (سنوات 0)عمرها 

 هددا فهددومعلماحلالددة ال حتددب إن ، (2356-2351)يف السددنة الدراسددية ( 2)معدددل  حتصددلت علددى، (ب سددعدية)
ألهنددا الطاولددة األخددرية، يف عطلددة هنايدة األسددبوع تددذهب عنددد جددهتا وحتبددذ هددذا  ا حيددث جتلدس يفيضدرهبا وال يبددايل هبدد

يف و يدددوم األحدددد تدددذهب صدددباحا عندددد األخصدددائية النفسدددانية،  أمدددا يف، (األم)مدللدددة مدددن طدددرف أفدددراد األسدددرة املمتددددة 
 .االنرتنيت، هي منتمية إىل اجلماعةالتلفاز واأللعاب اإللكرتونية و  ةمشاهداحلالة املساء تذهب إىل املدرسة، حتب 

  :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

رحبت )ويقول ( آية شروق)حيب األخت ( عبد الرمحان)أحيانا ما يوجد تفاهم بني أفراد األسرة، األب 
لى عاتق عمسؤوليتها  ا، تارك(ب سعدية)ويهمل احلالة ( حممد)، ومهتم باألخ (عليا بسكنة، السيارة، وخدمة

قالت أهنا ال حتبه ألنه يضرب أمها ( عبد الرمحان)جتاه األب اللحالة  ه، الشعور نفس(األم)ألسرة املمتدة ا
احلالة،  وهتملوقريبة منهم  مهتمة بأخوهتا( خدجية) لكن األم(. خدجية)واألم ( حممد)، احلالة حتب األخ (خدجية)

ميارس ( عبد الرمحان)يف األشهر األوىل من محلها كان األب  ،(عبد الرمحان)ألب وا هيمل ترغب يف محلها  فهي
من بيت ( خدجية)وأيضا يشتمها ومرة ضرهبا بلوحة خشبية فوق بطنها، خرجت األم ( خدجية)العنف ضد األم 

( احلالة)مل حتب البنت ( خدجية)هناك، األم ( سعدية)وذهبت إىل بيتهم ومت ميالد احلالة ( األب)األسرة املمتدة 
ضد زوجته  ميارس فالزوجال يوجد مودة ورمحة بني الزوجني، (. حسنية)واخلالة ( األم) رعايتها من طرف اجلدين ومت

أمام األطفال وتكون ردة فعل احلالة بالبكاء، فاألب متسلط  عنفهاالعنف وأحيانا ما يندم على تصرفاته، فهو ي
ندما تطلب منه زوجته يفرض رأيه عليها عكذلك ل،  ترد عليه أمام مرأى األطفا األمويتلفظ بالكالم اجلارح و 

يغار عليها وال يسمح هلا باخلروج، هي أيضا تغار عليه وتتجسس على حيث ذلك،  يرفض الذهاب إىل بيتهم
هاتفه، تدنت العالقة العاطفية بعض الشيء بعد إجناب األطفال، أحيانا ما تكون املشاكل املادية سببا يف اخلالف 
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حيث كانت األم مدللة من طرف اجلدين وتغريت  ،ضعيفارس يف مدرسة و لديه مدخول يعمل كح لزوجفا
عليها األحوال ملا تزوجت، تلجأ األم يف كثري من األحيان للصراخ من أجل كسب النقاش، يتدخل أفراد األسرة 

ل وترى مصلحة يف بعض األحيان تتسامح الزوجة مع الزوج، كما تتناز و من أجل حل اخلالفات، ( األم)املمتدة 
لكن ال حتل بطريقة ترضي الطرفني، أحيانا ما يرون أن الطالق هو احلل ملشاكلهما، وصل  خلالفاهتا، أطفاهلا حال

ونصف حىت تدخلت القاضية وقامت بالصلح  حوايل سنة اومت انفصاهلم( 2330) سنةالزوجني إىل الطالق 
بالنسبة للعالقات االجتماعية للوالدين ، (األب)ملمتدة ليس مع األسرة ا امنفرد ابينهما، شرطت عليه األم بيت

 .حسنة

، أجنبا أربع أوالد (5013)متزوج من سعدية ( 5003-5048)عبد القادر  (:األب)سرة الممتدة األ -(2
، (5074)، فاطمة (5073)، مسرية (5060)، حفيظة (5068)، نعيمة (5066)امليلود : وستة بنات

 (.5088)، عبد الرمحان (5086)، عمر (5084)، أمحد (5085)، خدجية (5070)حمجوبة 

 :(األب)في األسرة الممتدة  السوابق واألحداث -(2-0

، إثر ذلك( سنوات 0) يبلغكان أب احلالة و ، (5005) عامإثر سكتة قلبية ( عبد القادر)اجلد  تويف
، الضغط الدموي ومرض القلبمشكل على مستوى ، كما لديها من اضطرابات نفسية( سعدية)تعاين اجلدة 

لديهن الضغط ( خدجية)و( سعاد)، (حفيظة)العمة فلألعمام والعمات متوسطة  سميةالسكري، الصحة اجل
مت طالق العمة أيضا . تعاين من مرض عقلي( فاطمة)سكتة قلبية، أما العمة إثر ( ميلود)الدموي، تويف العم 

 .ولديها أربعة أطفال( حمجوبة)

 :(األب) سرةاألفراد العالقات بين أ -(2-2

حممد : بنات0أوالد و 0، أجنبا (5045)متزوج من خدجية ( 5043)حممد  (:األم)سرة الممتدة األ -(0
، (5080)، نورية (5088)، عبد القادر (5086)، زهرة (5083)، عبد اهلل (5074)، حسنية (5073)

 (.5005)خدجية 
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 :(األم)في األسرة الممتدة  السوابق واألحداث -(0-0

كما كان يعاين من الربو، أثرت املخاوف الصحية  (2356)عام إثر سرطان يف الدم ( األم)اجلد  تويف
كان اجلد مدمن على الكحول بدأ شربه عندما كان  على أدائه يف حياته اليومية تويف بعد شهرين من هذا املرض،

والسكري ( 2351)منذ سنة ي تعاين اجلدة من الضغط الدمو (. سنة13) سنوتوقف عنه يف ( سنة58)لديه 
 .السكريداء ( هواري)، كما لدى اخلال (2356)عام 

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

، (خدجية)واجلدة ( نور الدين)ومن اخلال ( حسنية)احلالة قريبة من اخلالة العالقة حسنة بني أفراد األسرة، 
، يوجد تواصل يومي مع اخلاالت يف فرنسا عن طريق اهلاتف (حممد)كانت قريبة جدا من اجلد ( خدجية)األم 

نور )تتواصل مع اخلال ( خدجية)كان يف عمرها عام ونصف، األم   منذ أنبيت اجلدة  نشأت احلالة يفواالنرتنيت، 
ت ، العالقا(خدجية)مسيطر على  اجلدة ( حممد)،كان اجلد (حسنية)تتفاهم أكثر مع اخلالة و واألخوات، ( الدين

رغم أهنما ( نور الدين)و( هواري)ليست وطيدة بني األخوال وال يوجد ثقة بينهم، كما ال يوجد تواصل بني اخلال 
هم اجلدة ألهنم خيلقون امع األخوال، تتفاد( خدجية)واحد، أحيانا تنقطع العالقة بني األم  حتت سقفيعيشان يف 

)  ،(نورية) تنيهبم، هناك متييز بني اإلخوة فاجلدة متيز اخلالاخلاالت إذا انقطعت صلتها  يتدخلنهلا املشاكل، هلذا 
( خدجية)، تتدخل األم إذا انقطعت الصلة بني اإلخوة، يتم مشاورة األم (نور الدين)واخلال ( خدجية)، األم (الزهرة

ال يف حل املشاكل األسرية، كانت عالقات اجلد االجتماعية جيدة وحمبوب من طرف اجلميع، بالنسبة لألخو 
 .عالقاهتم االجتماعية ضعيفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الدراسة فرضيات نتائج ومناقشة عرض                                                         الخامس الفصل  

 

86 
 

 

 (سعدية ب)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 05)الشكل

مشكل في السكن

1948 - 1990

عبد 

القادر

42

1950

سعدية

68

1966

الميلود

52

1968

نعيمة

50

1969

حفيظة

49

1970

سميرة

سعاد

48

1974

فاطمة

44

1979

محجوبة

39

1981

خديجة

37

1984

أحمد

34

1986

عمر

32

1988

عبد

الرحمان

30

1940

محمد

78

1941

خديجة

77

1970

محمد

نور

الدين

48

1974

حسنية

44

1980

عبد هللا

38

1986

زهرة

32

1988

عبد

القادر

الهواري

30

1989

نورية

29

1991

خديجة

27

2010

سعدية

8

2014

آية 

4

2015

محمد

3
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 (سعدية ب)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 06)الشكل 

 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات العاطفية

أسطورة العالقات األسرية

مغترب  2

ةسوردملا ةلاحلا:
إعاقة حسية  1

إضطرابات في الكالم  1

إنقطاع العالقة  3

التصالح  2

ال يوجد إهتمام بالعالقة  5

البعد في العالقة  1

القرب  21

اإلساءة  1

العنف  2

اإلساءة  1

اإلهمال  2

التركيز اإليجابي  7

الخالف  1

الكره  2

المحبة  8

العشق  1

ضارمألا:

األمراض القلبية 1
الضغط الدموي  1

مرض نفسي  1

القلق  1

اإلدمان على الكحول  1
السرطان  1

السكري  1

الضغط الدموي  3

الضغط الدموي  1
السكري  1

السكري  1

اإلدمان على المخدرات  1

مرض عقلي  1

األمراض القلبية  2

الزواج 3

ةيعامتجإلا لكاشملا:

مشكل في السكن  1

وفاةأنثىذكر

سعدية ب
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 مصاب( حممد)األخ ف راضاألسرة النووية تعاين من عدة أم من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن نالحظ
لديها وأجرت عملية جراحية لتفريغها، و  بالتهاب على مستوى األذن، (سعدية ب)الربو، كما أصيبت احلالة ب

يتعاطى املخدرات، ويعانون من ( عبد الرمحان)اضطرابات يف النطق، أيضا لألسرة مشاكل اجتماعية فاألب 
كانا على قات مضطربة بني افراد االسرة رغم أن الوالدين  بالنسبة للجانب العاطفي فالعالأما  مشكل السكن،

العنف، اخلالفات، )تكررت رموز  ملاالحظ هذا من خالل اخلريطة اإليكولوجية عالقة عاطفية قبل الزواج، ن
، فاألب ميارس العنف (خدجية)من األم  عدم رغبة اجلدة بزواج ابنها إضافة إىل، (اإلساءة، وإنقطاع يف العالقة

عندما تتفاقم املشاكل على األم تعكس غضبها على احلالة بضرهبا  ،ظي واجلسدي ضد األم أمام األطفالاللف
، حلايلوصفعها واألخرية أجرت عملية جراحية على مستوى األذن من كثرة العقاب اجتاهها مل تشف حىت وقتنا ا

يف  ةالقاضي تالطالق حيث تدخلة حالالزواج ووصال إىل بعد يف العام األول بني الزوجني انقطعت العالقة 
 عاطفي اجتاه احلالة من طرف والديها ألن للزوجة، ليس هناك اهتمامهما بشرط توفري سكن إصالح العالقة بين

األم، فالوالدين لديهم نفور اجتاهها وهذا مؤثر على  كانت متر بهمحلها غري مرغوب ومت ميالدها يف وقت صعب  
، كما حتب خالتها اليت ربتها، (األم)لبقاء معهما وتفضل الذهاب عند اجلدة اتريد  حالتها النفسية حيث ال

بالنسبة للجانب  (.حممد)، واألم قريبة من األخ وقريب منها (آية)األخت الدين مهتمني باألخوة، فاألب حيب الو 
إثر سكتة قلبية،  تويف( عبد القادر)اجلد كما نرى يف اخلريطة اإليكولوجية أن  (األب)الصحي لألسرة املمتدة 

، (حفيظة)العمة ضغط الدموي ومرض السكري، تعاين والالقلب، مشكل على مستوى تعاين من ( سعدية)اجلدة و 
لديها ( فاطمة)أما العمة  نالحظ تكرار املرض بني أفراد األسرة، ،أيضا الضغط الدمويمن ( خدجية)و( سعاد)

إال أهنا مضطربة بني األم واجلدة لقد  هي حسنة،( األب)متدة املبالنسبة للعالقات بني أفراد األسرة  .مرض عقلي
، هلذا فاألم ال حتب اجلدة ألهنا (خدجية)صعبة، كان متارس معها العنف اللفظي هي والعمة  اعاشت معها أيام

ز اخلريطة اإليكولوجية تكرار الرم نالحظه من خاللذا ما جرحتها أكثر من مرة، هناك غرية بني أفراد األسرة وه
كان ،  (األم)أما األسرة املمتدة  .بالنسبة للجدة تسيطر على األب وهو يطيع كل أوامرها. (الغرية)الذي يدل على 

، تعاين وتوقف عنه ملا كرب يف السن إثر سرطان يف الدم، كان مدمن على الكحول اجلد يعاين من الربو، وتويف
بالنسبة للعالقات  .السكري( هواري)اخلال  ، لدى(2356)السكري داء و ( 2351)اجلدة من ضغط يف الدم 

أم احلالة عالقتها ليست جيدة مع األخوال، كما هناك بعد يف أن  إالحسنة، ( األم)العاطفية يف األسرة املمتدة 
حيث وصلت إىل انقطاعها، كان اجلد يسيطر على اجلدة ويتحكم فيها ( نور الدين)و (هواري)العالقة بني اخلال 
 .برية، أما بقية األفراد فالعالقة وطيدة بينهميف كل صغرية وك
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 (:سعدية ب)مسار حياة الحالة  -(0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميالد احلالة
  (سعدية ب)

(2336)  

 

5- 5- 5- 50- 

 

22- 63- 50- 62- 73- 60- 

اجلد ميالد 
( األب)
(5048)  

 

 

ميالد اجلدة 
( األب)
(5013)  

 

 

 السن

انفصال 
الوالدين 

(2331)  

 

اخلالفات بدأت 
بني الوالدين منذ 

(2331)عام   

 

 

تزوج  3
الوالدين 

(2331)  

 

 

ميالد 
(األب)  

(5088)  

 

ميالد اجلدة 
( األم)

(5045)  

 

 

ميالد اجلد 
( األم)

(5043)  

 

( األب)اجلد  تويف
ة قلبية إثر سكت

(5005)  

 

 (األم) ميالد
(5005)  

 

كررت السنة 
الدراسية 

(2350) 

 

معدل   حتصلت عل
يف السنة الدراسية ( 2)

(2352-2350) 

 

أجريت عملية 
جراحية 

(2353)  

 

 

التهاب بأصيبت 
على مستوى 

 (2330)األذن 

 

 

53+ 0+ 8+ 5+ 2+ 

إثر ( األم)اجلد تويف 
سرطان يف الدم 

(2356) 

 

 د األخميال
(حممد)  

(2351)  

 

 

ميالد األخت 
( آية)

(2354)  

 

ت األسرة ري غ +0 +4 +6 +7
 هاسكن النووية

 (2338)  

 

 

 تصاحلمت ال
ن بني الوالدا

(2337)  
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 (:سعدية ب)التعليق على مسار حياة الحالة  -(0-0

 ،(عدية بس) مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة النووية واملمتدة للحالة
يف خالفات بسبب اجلدة  امنذ زواجهما ومهكانا على عالقة عاطفية قبل الزواج، ( 2330) عاممت زواج الوالدين 

 كان لدىيقوم بضرب األم ضربا مربحا،  يتعاطى األب للمخدرات و اخلاصة،  مهامور حيث تتدخل يف أ( األب)
مل تتحمل األم  ،األسري املضطرب واخلالفات واجلو ب املشاكلبسب النفسية تهااألم قلق قبل الزواج وتأزمت حال

طلب ، بعدها (األم)يف بيت اجلدة  (سعدية ب) ميالد احلالةكان . ونصفسنة مدة األب تقريبا ن فانفصلت ع
الة بالتهاب على أن يكون هلم بيت خاص هبم، أصيبت احل الرجوع إىل البيت، فقبلت شرطاألم األب من 

بعد ( 2354) عام( آية)على مستواها، مت ميالد األخت ( 2350) سنةة جراحية مستوى األذن وقامت بعملي
( 2356-2351)يف السنة الدراسية  (2)عل معدل  ، حتصلت احلالة(2351)ألخ حممد سنة سنة مت ميالد ا

 .رسوهباأدى إىل ما وهذا 

 :التقرير النهائي -(0

لف املدرسي والصحي واملعلومات اليت أدلت هبا املبيانات و  ،من خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة
، أمجع كل من املعلمة واملدير ابتدائيتدرس يف السنة الثالثة  (سعدية ب)فإن احلالة  ،األخصائية النفسانية

بالنسبة حلياهتا  وهذا ما كشفته أداة اجلينوغرام، فعند تشخيص احلالة ادراسي اتأخر  اية أن لديهانواألخصائية النفس
كما ال يهتم ،  واإلخوة يف جو مضطرب مشحون باملشاكل واخلالفات بني الوالدينن اية فهي تعيش مع الوالداألسر 

لديها إعاقة حسية على مستوى األذن هذا ما سبب هلا اضطرابات يف  أما من الناحية الصحية. من طرفهما هبا
افة إىل ذلك إمهال املعلم وممارسة العنف النطق، بالنسبة للجانب الدراسي ال يوجد متابعة من طرف األولياء، إض

 .اجتاهها كل هذا أدى إىل تأخرها دراسيا

 (:إبراهيم ق)تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

إهلددددام ، (2336)إبددددراهيم : ، أجنبددددا طفلددددني(5076)متددددزوج مددددن زوبيدددددة ( 5071)حممددددد  :األســــرة النوويــــة -(0
(2338). 

 :في األسرة النووية حداثالسوابق واأل -(0-0

حسنة، مت دخول احلالة إىل القسم التحضريي يف العام الدراسي  ألطفالوالدين واوالنفسية لل سميةالصحة اجل
تأقلم مع األجواء الدراسية لكن كان لديه بطئ يف الفهم هذا ما أدلت به معلمته وتوضح  ،(2330-2353)
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متارس اجتاهه العنف اجلسدي، أيضا كانت حيث   من املعلمة فيه خو كما لد أكثر عند انتقاله إىل السنة األوىل،
فما فوق لضمان انتقاله إىل السنة ( 1)يف فرتة االختبارات ألن األب يطلب منه أن يأخذ معدل  لديه قلق

انتقلت األسرة ( 2355)تائج سيئة، يف ن تحصل علىعندما ي جلسديالعنف اضده ، وميارس الدراسية املوالية
 .لكنه ليس باخلطري( 2350)سنة إىل بيت خاص هبم، أصيبت احلالة حبادث مرور  النووية

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

( زوبيدة)، واألم (إهلام)واألخت ( حممد)بني أفراد األسرة، حتديدا بني األب  هناك انسجام وحمبة متبادلة
عاطفي بني الزوجني، بالنسبة ملستوى العالقة العاطفية بعد  توجد مودة ورمحة واهتمام .(إبراهيم ق)من احلالة 

يف  .إجناب األطفال حسنة، أحيانا ما يؤثر اهتمام األم بأطفاهلا على عالقتها الزوجية ويشكو الزوج من ذلك
بعض املرات توجد خالفات بني الزوجني لكن ال تكون أمام مرأى األطفال، قد يكون سببها املشاكل املادية ألن 

لدخل الشهري لألب ال يكفي لتلبية كل احتياجات األطفال، أيضا تسلط الزوجة وفرض رأيها على زوجها، ا
إىل  أحيانا يكون عدم التزام الزوج بالصالة، عادة ما تكون اخلالفات بتبادل الكالم اجلارح، ويلجأ كال الزوجني

األم من أجل  يان يتم حلها، إما بتنازلالصراخ من أجل كسب النقاش، تعترب خالفاهتما عابرة يف أغلب األح
بالنسبة للعالقات . مصلحة أطفاهلا، كما يتسامح الزوج إذا أخطأ مع زوجته، وحتل بطريقة ترضي الطرفني

 .حسنةفهي ( حممد)ألب ، أما اجيدة( زوبيدة)ألم االجتماعية ل

: بنات ثالثأوالد و سبعة ، أجنبا (5048)خدجية متزوج من ( 5043)حممد  (:باأل) سرة الممتدةاأل -(2
 ،(5072)ليلى ، (5073)احلاج ، (5060)بن شاعة ، (5068)فلوح ، (5066)فاطمة ، (5061)علي 
 .(5083)، هواري (5078)، فتيحة (5074)حممد ، (5074)أمحد 

 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

مددن مشددكل علددى مسددتوى الغدددة ( خدجيددة)جلدددة ، تعدداين احسددنة( حممددد)للجددد النفسددية اجلسددمية و الصددحة 
، أما صحتها النفسية فهدي متوسدطة لدديها قلدق، أحياندا مدا تدؤثر املخداوف الصدحية علدى (2336)الدرقية منذ سنة 

 . ، أما بالنسبة للصحة اجلسمية والنفسية لألعمام والعمات فهي حسنةحياهتا اليومية

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

( بومدين)وال يثق يف العمني  قريب من كل العمات،( حممد)القة حسنة بني بعض أفراد األسرة، بالنسبة لألب الع
( ليلى)، هناك غرية بني أفراد األسرة خاصة العمة (خرية)ليست قريبة من اجلدة ( زوبيدة)، أما عن األم (رشيد)و

فهما يشعران بالرضا عنها، فاألب  (حممد) واجلد (دحمم) بني األبحسن  والتواصلالعالقة  ،(زوبيدة)اجتاه األم 
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بار يقدر وحيرتم والده، يرى باقي أفراد األسرة أن العالقة جيدة بينهما ويؤثر عليهم سلبا حيث أنه يوجد غرية اجتاه 
تؤخذ نصائح أفراد العائلة بعني  ،(خدجية)مع اجلدة ( حممد)هذه العالقة، األمر نفسه بالنسبة لعالقة األب 

 .العتبار، قليال ما يؤثر رأي األجداد يف اختاذ القرارات، وأحيانا ما يوجد تشاور بني أفراد العائلة يف حل مشاكلهاا
ين اليت يكون سببها انعدام احلوار، نادرا ما يتدخل أفراد واجلد (حممد)ب خالفات بني األهناك  ما تكونرا ناد

يف بعض املرات هناك خالفات بني األخوة، قد . وبطريقة مرضيةبتنازل أحد الطرفني  ااألسرة حللها، وحتل بينهم
، يتدخل الوالدان وأفراد األسرة اآلخرين حللها وهم انعدام املساعدة املادية واملعنويةالسن، أيضا ق يكون سببها فار 

فهي واألعمام والعمات ( خدجية)اجلدة االجتماعية جيدة، أما ( حممد)عالقات اجلد . من يتوصلون إىل ذلك
 .حسنة

مد حم: بنات أربعةو  ولدين، أجنبا (5042)خرية متزوج من ( 5000)حممد  (:األم) سرة الممتدةاأل -(0
 (.5078)هوارية ، (5076)زوبيدة ، (5070)عبد القادر ، (5072)حليمة ، (5075)خدجية ، (5060)

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

أثدر هدذا ( 2333)بكسر على مستوى الرجل اليمىن سدنة  أصيب متوسطة( مدحم)الصحة اجلسمية للجد 
تعداين ( خدرية)بالنسدبة للجددة  القلدق والوسدواس، متمثلدة يف لديده مشداكل نفسدية احلادث على نشداطاته اليوميدة، كمدا

اوف ، بالنسددبة لصددحتها النفسددية متوسددطة، أحيانددا مددا تددؤثر املخدد(2351)مددن الضددغط الدددموي والسددكري منددذ عددام 
الصدحة اجلسدمية والنفسدية لألخدوال واخلداالت حسدنة، إال أن اخلالدة الصحية على أدائها يف حياهتدا اليوميدة، أمدا عدن 

، ندادرا مدا يدؤثر هدذا املدرض علدى أدائهدا (2351)تعداين مدن مشدكل علدى مسدتوى الغددة الدرقيدة مندذ سدنة ( حليمة)
 .وعلى باقي أفراد األسرة

 (:األم)سرة الممتدة العالقات بين أفراد األ -(0-2

أما األم  ،(عبد القادر) القريب من اخل (حممد) األبالعالقة وطيدة، هناك حمبة وثقة بني أفراد األسرة، ف 
، هناك نصائح متبادلة بينهم خاصة من طرف األخت (عبد القادر)واخلال  (خدجية )قريبة من اخلالة  (زوبيدة)

ين، فهم يشعرون بالرضا حول هذه العالقة، واجلد( زوبيدة)ني األم العالقة والتواصل حسن ب (.خدجية)الكربى 
. ، ويؤثر سلبا على باقي األفراد اآلخرين(زوبيدة)يرى أفراد األسرة أن عالقتهم جيدة، هذا يؤثر إجيابا على األم 

عن  اضينير ، هم يوجد تقدير واحرتام متبادل بينهم واألخوال واخلاالت جيدة، (زوبيدة)بني األم  بالنسبة للعالقة
نادرا ما تكون هناك خالفات بني األم  .، يرى الوالدين أن عالقتهم حسنة، ويؤثر عليهم إجياباهذه العالقة

قليال ما  .دخل أفراد األسرة حللها، وحتل بطريقة مرضيةتواجلدين من أسباهبا عدم وجود احلوار، نادرا ما ي( زوبيدة)
 .يف السن بينهم سببها الفرقيوجد خالفات بني األخوة، 
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 (إبراهيم ق)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 07)الشكل

1940

محمد

78

1948

خديجة

70

1965

علي

53

1966

فاطمة

52

1968

فلوح

50

1969

بن شاعة

49

1970

الحاج

48

1972

ليلى

46

1974

أحمد

44

1975

محمد

43

1978

فتيحة

40

1980

هواري

38

1939

محمد

79

1942

خيرة

76

1969

محمد

49

1971

خديجة

47

1972

حليمة

46

1973

عبد

القادر

45

1976

زوبيدة

42

1978

هوارية

40

2006

إبراهيم

12

2008

إلهام

10
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 (إبراهيم ق)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 08)الشكل 

 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

الحالة المدروسة

الزواج 3

التصالح  3

ال يوجد إهتمام بالعالقة  1

القرب  5

العنف  2

التركيز اإليجابي  2

الخالف  3

اإلنسجام  6

المحبة  21

األمراض

الوسواس  1

الغدة الدرقية  2

الضغط الدموي  1
السكري  1

وفاةأنثىذكر

إبراهيم

ق
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سواء كان جسميا  أي مرض ال تعاين منللحالة نالحظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن األسرة النووية 
، (احملبة والقرب يف العالقة) ينالحظ تكرار رمز  ، حيثبني افراد االسرة حسنة أو نفسيا، بالنسبة للعالقات

، لكن (اخلالف، العنف، السيطرة) من رموز ويتوضح لناتكون مضطربة ما بالنسبة للعالقة بني الوالدين أحيانا 
 (خدجية)اجلدة نرى أن لدى ( األب)لنسبة للجانب الصحي لألسرة املمتدة با .تنتهي بالتصاحل بينهماما دائما 

،  د تقارب، ترابط، حمبة، وتواصل بينهميوجلعالقات بني أفراد األسرة مشكل على مستوى الغدة الدرقية، أما عن ا
 ، لدى(األم)متدة األسرة املعن أما  .تصاحلالنتهي بوغالبا ما ت اهتم قليلةخالفبني بعض أفرادها، يوجد غرية  كما

أما عن من الضغط الدموي والسكري، ( خرية)اجلدة تعاين كما ،  تمثلة يف الوسواس والقلقاجلد مشاكل نفسية م
وجد تقارب، فهي حسنة ي معالقاهتبالنسبة ل أما على مستوى الغدة الدرقية،من مشكل تعاين فهي ( حليمة)خلالة ا

 .بينهم ترابط وتواصل
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 :(إبراهيم ق)سار حياة الحالة م -(0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

القسم التحق ب
-2330)التحضريي 

2353) 

 

 

 ميالد احلالة

 (إبراهيم ق) 

  (2336) 

 

4+ 0+ 2+ 03- 05- 18- 64-  66- 67- 

 السن

غريت األسرة 
ها سكنالنووية 

(2355) 

 

أجهضت  +0
 سنة( األم)
(2330) 

 

 

 ميالد األخت
 (إهلام)
(2338) 

 

ميالد  3
 (األب)

(5076) 

 

ميالد اجلد 
(  األم)

(5000) 

 

ميالد اجلد 
(  األب)
(5043) 

 

 

ميالد اجلدة 
(  األم)

(5042) 

 

 

ميالد اجلدة 
( األب)
(5048) 

 

ميالد 
 (األم)

(5071) 

 
الدراسية كرر السنة 

(2355-2352) 

 

 

يف السنة الثانية الدراسي  هحتصيل
كان ( 2350-2352)ابتدائي 

(0.71) 

 

 

الدراسي يف السنة أوىل  هصيلحت
( 2352-2355)ابتدائي 

 (4.76)كان 

 

الدراسية كرر السنة 
(2352-2350) 

 

حبادث  أصيب
 (2350)سري 

 

6+ 6+ 6+ 1+ 1+ 
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 (: إبراهيم ق)التعليق على مسار حياة الحالة  -(0-0

 ،(إبراهيم ق) مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة النووية واملمتدة للحالة
، (2353-2330) سنةاملدرسة بلة احلا التحق، (إهلام)، بعد سنتني مت ميالد أخته (2336) سنةميالده  فكان

كرر   حيث، من الدراسة وىلاألمقارنة بزمالئه منذ السنة  ا، كان حتصيله منخفض(2355) عام هسكنهم مت تغيري و 
مما أدى إىل تكراره ، (0.71) انك حتصيله الدراسي يف السنة الثانية ابتدائيو ، هاالعام الدراسي يف السنة نفس
 .لكنه ليس باخلطري( 2350) سنةالة حبادث سري السنة مرة ثانية، أصيبت احل

 :التقرير النهائي -(0

 (إبراهيم ق)فإن احلالة  ،امللف املدرسي والصحيبيانات و  ،من خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة
ة أدا خرجت بهوهذا ما  ادراسي اواملدير أن لديه تأخر  ة، أمجع كل من املعلمابتدائي رابعةدرس يف السنة الي

العمليات العقلية لديه ضعف أما من ناحية فعالقاهتم حسنة، بالنسبة حلياته األسرية تشخيص الاجلينوغرام، فعند 
، يف املستوى الضعيف (91)للذكاء فوجدنا درجته  "Wechsler " "وكسلر"ق عليه اختبار طبحيث  يف الذكاء،

 .ته العقليةبسبب ضعف يف قدراهلذا نقول أن احلالة تعاين من تأخر دراسي 

 (:قأحمد )تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

حممد : ، أجنبا أربع أوالد وبنتني(5066)متزوج من زينب ( 5065) عبد القادر :األسرة النووية -(0
، أمحد (2330)، زهرة (2333)، عفيف (5004( )ميلودية)، فاطمة (5088)، فتحي (5086)
(2330.) 

 :في األسرة النووية بق واألحداثالسوا -(0-0

ورم ليفي  (أحمد ق)واألطفال حسنة، كان للحالة ( عبد القادر)واألب ( زينب)الصحة اجلسمية والنفسية لألم 
وأثر هذا على حياته اليومية حيث كان يغمى عليه، قام بعملية جراحية الستئصاله وكانت ناجحة، كرر السنة 

 (.2356-2351)، ويف السنة الدراسية (2351-2354) الثالثة مرتني يف العام الدراسي

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

خوة، األمر نفسه ومن كل اإل( زينب)قريب من األم ( حممد)يوجد انسجام بني أفراد األسرة، فاألخ 
، (زهرة)واألخت  ومن الوالدين، (أحمد ق)قريبة من احلالة ( فاطمة)، أما عن األخت (فتحي)بالنسبة لألخ 
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قريبة من احلالة ومن كل األخوة، بالنسبة ( زهرة)، أما األخت (فاطمة)قريب من األخت ( عفيف)بالنسبة لألخ 
عادة ما تكون هناك خالفات بني الزوجني (. زهرة)و( فاطمة)حيب كل من الوالدين واألخوات  (أحمد ق)للحالة 

كل احتياجات األطفال، يلجأ الزوج إىل الصراخ لكسب   سببها اجلانب املادي حيث تطلب منه األم تلبية
 .النقاش، ترى األم دائما مصلحة أطفاهلا وتتنازل عن حقها، وحتل اخلالفات بطريقة ترضي الطرفني

عبد : ، أجنبا تسع أوالد وستة بنات(5042)متزوج من فاطمة ( 5043)أمحد  (:األب)سرة الممتدة األ -(2
، (5075)، حممد (5067)، بشاعة (5066)، ميينة (5061)، عبد اهلل (5060)،فتيحة (5065)القادر 

، العيد (5078)، بلحرش (5071)، مليكة (5074)، مداين (5070)، عفيف (5072)عائشة 
 (.5087)، خبتة (5081)، فاطمة (5082)، اهلواري (5083)

حممد : ث أوالد وثالث بنات، أجنبا ثال(5000)متزوج من زهرة ( 5020)زيان  (:األم)سرة الممتدة األ -(0
 (.5066)، زينب (5017)، عبد القادر (5012)،عبد اهلل (5040)، فاطمة (5046)، رقية (5044)
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 (أحمد ق)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 09) الشكل

1940

أحمد

78

1942

فاطمة

76

1961

عبد

القادر

57

1963

فتيحة

55

1965

عبد هللا

53

1966

يمينة

52

1967

بشاعة

51

1971

محمد

47

1972

عائشة

46

1973

عفيف

45

1974

مداني

44

1975

مليكة

43

1978

بلحرش

40

1980

العيد

38

1982

الهواري

36

1985

فاطمة

33

1987

بختة

31

1929

زيان

89

1933

زهرة

85

1944

محمد

74

1946

رقية

72

1949

فاطمة

69

1952

عبد هللا

66

1957

عبد

القادر

61

1966

زينب

52

1986

محمد

32

1988

فتحي

30

1994

فاطمة

(ةيدوليم)

24

2003

زهرة

15

2000

عفيف

18

2009

أحمد

9
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رموز الجينوغرام

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج  3

التصالح  1

القرب  81

التركيز اإليجابي  3

الخالف  3

المحبة  3

األمراض

مشكل في المعدة  1

ةسوردملا ةلاحلا:
الورم الليفي  1

أنثىذكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 (أحمد ق)حالة يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام ال(: 10)الشكل 

كان مصاب بورم ليفي، أجرى عملية جراحية   (أحمد ق)احلالة نالحظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن أفراد األسرة النووية اليعانون من أي مرض، إال أن 
، نادرا ما توجد خالفات بني الوالدين وتنتهي يف (واحملبة القرب)بالنسبة للجانب العاطفي فالعالقات جيدة بني افرادها إذ نالحظ تكرار الرمزين الستئصاله وكانت ناجحة، 

 .أغلب األحيان بالتصاحل
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 (:أحمد ق)مسار حياة الحالة  -(0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميالد حلالة

 (أحمد ق)
(2330)  

 

6- 67- 60- 76- 0- 51- 25- 20- 40- 48- 83- 

 السن

 ميالد األخت 3

 (زهرة)

(2330) 

 

 

ميالد األخ 
(عفيف)  

(2333)  

 

 

ميالد األخت 
(فاطمة)  

(5004)  

 

ميالد األخ 
(فتحي)  

(5088)  

 

ميالد األخ 
 (حممد)

(5086) 

 

ميالد 
 (األم)

(5066) 

 

ميالد اجلدة 
( األب)
(5042) 

 

 

ميالد 
 (األب)

(5065) 

 

ميالد اجلدة 
( األم)

(5000)  

 

 

ميالد اجلد 
( األب)
(5043) 

 

 

ميالد اجلد 
( األم)

(5020)  

 

على  تأثري املرض
 (2354)احلالة 

 

 سنة ليفيالورم البته إصاب
(2350) 

 

 أوىليف السنة الدراسي  هحتصيل
 (2351-2354)ابتدائي 

(4.58) نكا  

 

 

 الدراسية ر السنةكر 
-2354)سنة 

2351) 

 

 

جراحية أجرى عملية 
(2351) 

 وكانت ناجحة

 ةيف السنة الثاني هحتصيل
 (2357-2356)ابتدائي 

 (0.01)كان 

 

1+ 6+ 6+ 6+ 4+ 6+ 
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 (: أحمد ق)التعليق على مسار حياة الحالة  -(0-0

 ميالد مت مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة النووية واملمتدة للحالة، 
الداء ، لقد أثر هذا (2350)عام احلالة بورم ليفي على مستوى البطن  أصيبلقد ، (5086)األخ األكرب سنة 

حيث كرر العام الدراسي بطلب من األب،  (4.58) ابتدائي أوىليف السنة  هحتصيل كان  ،ى حياته اليوميةعل
مما أدى ( 0.01) (2357-2356)ابتدائي  ةيف السنة الثاني هصيل، كان حتعملية جراحية وكانت ناجحة أجرى

 .أخرىالسنة مرة  إىل إعادته

 :التقرير النهائي -(0

 (أحمد ق)فإن احلالة  ،امللف املدرسي والصحيبيانات و  ،من خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة
هذا ما كشفته أداة اجلينوغرام، و  ادراسي ا، أمجع كل من املعلمة واملدير أن لديه تأخر ابتدائييدرس يف السنة الثالثة 
ه كان تبني أن ، أما من الناحية الصحيةبني أفرادها حسنةات عالقفالبالنسبة حلياته األسرية  فعند تشخيص احلالة

، وعدم وجود الدافعية صحيةالالعوامل من هنا نستنتج أن ، يعاين من ورم ليفي مما جعله يغيب عن املدرسة
 .ياتأخره دراس للدراسة ساهم يف

 (:مإسالم )تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

، (5004)أمنددة  :أربددع أوالد وبنددت، أجنبددا (5073) ربيعددة متددزوج مددن ( 5067) بلقاسددم  :األســرة النوويــة -(0
 .(2330)، إسالم (2334)، عبد احلليم (2335)، منصور (5006)عادل 

 :ويةفي األسرة النو  السوابق واألحداث -(0-0

أما صحتهما النفسية هي متوسطة، عام  ،جيدة( بلقاسم) ألبوا (ربيعة) لألم سميةالصحة اجل
لديها ( أمينة)ضعف يف البصر، بالنسبة لألخت ( عبد احلليم)بالربو، لدى األخ ( حممد)أصيب األخ ( 5006)

لقد عاشت  .الذي وقع له تأثر باحلادث (إسالم م)حساسية، بالنسبة للصحة النفسية لألطفال حسنة، احلالة 
 وجد األب عمل كحارس يف البلدية،( 5006)كان األب بطال ومل يكن هلم بيت، سنة األسرة يف ظروف مزرية  

، كما الكحول يف سن املراهقة وأصبح يتناول( منصور)استفادت األسرة من سكن، احنرف األخ ( 2334)عام 
أصيب هذه التصرفات السيئة وانضم إىل الدرك الوطين،  حاول أنا يهاجر بطريقة غري شرعية، بعدها توقف عن

كان احلمل  ، .حيث أدخل ملدة شهر إىل املستشفى( 2353)حبادث مرور خطري سنة ( عبد احلليم)األخ 
يف فرتة محل األم باحلالة كان لديها تؤثر نفسي بسبب املشاكل مع األب واألخ باحلالة مرغوب به، لكن 



الدراسة فرضيات نتائج ومناقشة عرض                                                         الخامس الفصل  

 

104 
 

الالزمة، بالنسبة لطبيعة نومه كانت عادية يف  تيعية لقد حصل على مجيع اللقاحاوالدته كانت طب، (منصور)
مرحلة الطفولة األوىل، كان يقضي معظم وقته يف اللعب مع إخوته وأبناء حيهم، التحق بالقسم التحضريي عام 

طابق من الرمى بنفسه ( 2354)سنة تأقلم مع األجواء الدراسية كما كان حيب معلمه،  ،(2354-2351)
وهو يف ( يوم 52)االستعجاالت ملدة  يف العمارة اليت يسكنون فيها متأثرا بالرسوم املتحركة، مت دخوله إىل الثالث

، لقد تشوه على مستوى العني اليسرى، ال حيبذ احلالة (ساعات7)غيبوبة، أجريت له عملية جراحية دامت 
من أجل إجراء عملية جراحية له، " تونس"أو " فرنسا"يفكر األب بأن يأخذه إىل أن يلبس نظاراته، و  (إسالم م)

بعد فرتة من  .يسخرون منه أصدقائه يف املدرسة وهذا ما يزعج احلالة ويرد عليهم بالعنف اللفظي واجلسدي
كما يريد  احلادث أصبح لديه فرط يف احلركة، ونومه مضطرب ويتلفظ ببعض األصوات والكلمات الغري مفهومة،

مل حيافظ على مستواه الدراسي حيث تأخر حتصيله، مما أدى إىل توجيهه عند أخصائية نفسانية . نالنوم مع الوالدي
 .من طرف طبيبه اخلاص

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

، (ربيعة)واألم ( حممد)حيب األخ األكرب ( إسالم م)بالنسبة للحالة  العالقة حسنة بني بعض أفراد األسرة،
حيث جند  حتب وقريبة من كل أفراد األسرة،( أمينة)، أما األخت (إسالم م)حيب احلالة (  لقاسمب)عن األب 

اللفظي  العنفاجتاه الوالدان يرى بأنه مظلوم وليسا مهتمان به، وتكون ردة فعله ب( عبد احلليم)نفور األخ 
ستواه الدراسي حىت مت تغيريه من قسم  متدىنأكثر منه، مما أدى إىل  (إسالم م)باحلالة  انمهتم ماألهن اجتاههما،

العالقة  .(إسالم م)واحلالة ( عبد احلليم)األخ  أن تتابعه خالته، كما يوجد عنف لفظي بنيخر من أجل آل
مضطربة بني الوالدين، يف بعض املرات ما يكون هناك اهتمام عاطفي من طرف الزوج ويتسامح مع األم إذا أخطأ 

التعبري عن مشاعرها وأفكارها للزوج، عن العالقة العاطفية بعد إجناب األطفال  يف حقها، جتد األم صعوبة يف
إذ  هناك خالفات بينهما، كما ال يوجد احرتام بينهما .حسنة، فاألم مهتمة برتبية األطفال وتراعي مسؤولياهتم

اليت عانت منها األسرة يتبادالن العنف اللفظي، اليت كان سباهبا املشاكل االجتماعية املتمثلة يف أزمة السكن 
حيث أثرت سلبا على العالقة الزوجية، أيضا من العوامل اليت تؤدي إليها ذهاب األب إىل فرنسا وإنفاقه كل 
النقود اليت يدخرها من عمله، هذا ما كان يؤثر على احلالة النفسية لألم وأدائها يف حياهتا اليومية لكنها كانت 

 .متوسطةفهي ألب أما ا ،االجتماعية لألم حسنةالعالقات  .صامدة من أجل أطفاهلا

ستة أوالد و أربعة ، أجنبا (5045-) فاطمةمتزوج من ( 5007-)عبد القادر  (:األب)سرة الممتدة األ -(2
فاطمة  ،(5070) فتيحة، (5073)احلبيب  ،(5062) عبد القادر ، (5063)حممد ، (5017) أمحد: اتبن
 .(5000)، رمحة (5088)، صليحة (5086)، مجيلة (5083)، أمنة (5077)
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سامية : أربع بناتو ولدين ، أجنبا (5012) فاطمةمتزوج من ( 5047)حممد  (:األم)سرة الممتدة األ -(0
.(5080) يونس، (5087) كلثوم،  (5081) شهرزاد ،(5082) صاحل، (5083) رشيدة ،(5076)  

 (:األب)العالقات العاطفية بين أفراد األسرة الممتدة 

 (.حممد)قريبة من اجلد احلالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميالد حلالة

 (أحمد ق)
(2330)  
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 (إسالم م)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة ( 10)الشكل

 

1937

عبد

القادر 

81

1941

فاطمة 

77

1957

أحمد

61

1960

محمد

58

1962

عبد

القادر

56

1967

بلقاسم

51

1970

الحبيب

48

1973

فتيحة

45

1977

فاطمة

41

1980

أمنة

38

1986

جميلة

32

1988

صليحة

30

1993

رحمة

25

1947

محمد

71

1952

فاطمة

66

1970

ربيعة

48

1976

سامية

42

1980

رشيدة

38

1982

صالح

36

1985

شهرزاد

33

1987

كلثوم

31

1989

يونس 

29

1994

أمنة

24

1996

عادل

محمد

22

2001

منصور

17

2004

عبد

الحليم

14

2009

إسالم

9
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 (إسالم م)مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة يبين (: 02)الشكل 

 

 

 

رموز الجينوغرام

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج  3

ةلاحلا: ةسوردملا 
فرط في الحركة  1

إعاقة حسية  1

التصالح  1

البعد في العالقة

القرب  3

العنف  5

اإلساءة  2

اإلهمال  4

التركيز اإليجابي  2

الخالف  2

الكره  3

المحبة  8

األمراض

الربو  1

ضعف في البصر  1

الحساسية  1

أنثىذكر

إسالم م
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الربو، لديه ( حممد)األخ فعدة أمراض، األسرة النووية تعاين من  للحالة أن نالحظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية
فرط يف لديه احلالة أما لديها حساسية، ( أمينة)نقص يف البصر، بالنسبة لألخت يعاين من ( عبد احلليم)األخ  أما

 ،افراد االسرةبعض بالنسبة للجانب العاطفي فالعالقات حسنة بني  .على مستوى العني اليسرى تشوهاحلركة و 
أما من جهة أخرى يوجد نفور بني بعض  ،هذا من جهة( القرب والرتكيز اإلجيايبحملبة، ا)ز و نالحظ تكرار رم

.بينهما خالف، عنف، وإساءةن يوجد عن العالقة بني الوالداأما  األفراد،
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 (:إسالم م)مسار حياة الحالة  -(0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

00- 04- 54- 54- 51- 56- 42- 72- 68- 10- 17- 62- 

 السن 

( األب)صل حت
على العمل 

(5001) 

 

ميالد األخت 
( أمنة)

(5004) 

 

 

غريت األسرة 
ها سكنالنووية 

(5001) 

 

 

ميالد 
 (األم)

(5073) 

 

زواج اجلدين 
( األم)

(5071) 

 

زواج 
الوالدين 

(5000) 

 

ميالد 
 (األب)

(5067) 

 

زواج اجلدين 
( األب)
(5016) 

 

ميالد اجلدة 
( األم)

(5012) 

 

 

ميالد اجلد 
( األم)

(5047) 

 

 

ميالد اجلدة 
( األب)
(5045) 

 

 

ميالد اجلد 
( األب)
(5007) 
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 ميالد احلالة

 (إسالم م)

 (2330) 

 

 

1- 1- 6- 4- 7- 50- 8- 0- 50- 50- 

مصاحبة األخ مت 
ماعة السوء جل( عادل)

شرب أصبح يو 
 (2332)الكحول 

 

 

( عادل)األخ  خرج
 من البيت بسبب
األوضاع املعيشية 

 (2330)الصعبة 

 

ميالد األخ 
عبد )
( ليماحل

(2334) 

 

ب ذه
إىل ( األب)

فرنسا 
(2334) 

 

 

حماولة األخ 
هلجرة با( عادل)

الغري شرعية 
(2331) 

 

ميالد األخ  3
( منصور)
(2335) 

 

اجلد  ويفت
( األب)
(2333) 

 

 

األخ يب أص
بالربو ( عادل)

(5006) 

 

 

 يبتأص
 (أمنة)األخت 

باحلساسية 
(5006) 

 

ميالد األخ 
( عادل)
(5006) 

 

متابعته عند 
ية انفسأخصائية ن

(2351) 

 

7+ 

على مستوى تشوه 
اليسرى  هعين
(2351) 

 

 عملية يت له أجر 
على مستوى جراحية 
 (2351)الدماغ 

 

ملدة  ل يف غيبوبةدخ
  (2351) يوم 52

 

من رمي بنفسه 
 لثالطابق الثا

 (2351)  لعمارةل

 

إىل املدرسة  ولهدخ
(2354-2351) 

 
5+ 5+ 

رجوع واستقرار 
مع أسرته بعد ( األب)

الذي وقع ادث احل
 (2356)حالة لل

 

 

اجلدة  يتوفت
( األب)
(2353) 

 

ل األخ دخ
إىل ( عادل)

الدرك الوطين 
(2353) 

 

7+ 7+ 7+ 7+  7+ 6+ 
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 (: م إسالم)التعليق على مسار حياة الحالة  -(0-0

زواج لقد مت  مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة النووية واملمتدة للحالة،
، لقد عاشت األسرة ظروف صعبة حيث كانوا (5004)سنة ( أمنة)ميالد األخت  ، مث(5000) عامالوالدين 

مت حصوهلم ( 5001)عام ، العملفإن األب عاطل عن ، إضافة إىل ذلك رفة واحدةغ فيهيعيشون يف مسكن 
عيشها األسرة على احلالة لقد أثرت الوضعية اليت كانت ت، يف البلدية وظيفة كحارسلإجياد األب  مععلى سكن 

 عام( منصور)األخ  ، أما(5006) سنة( عادل)ميالد األخ فأصيبت باحلساسية، لقد مت ( أمنة)الصحية لألخت 
شرب الكحول، من املدرسة ومصاحبة مجاعة السوء وأصبح ي( منصور)مت خروج األخ ( 2332)سنة ، (2335)

مت ذهاب األب إىل فرنسا  ها، يف السنة نفس(ليمعبد احل)ميالد األخ مت  (2334) عام، بعدها هرب من املنزل
ميالد مت ( 2330) عامأن يهاجر إىل فرنسا بطريقة غري شرعية، ( منصور)حاول األخ ( 2331) سنة، يهعند أخ

الدرك الوطين، لقد بمت التحاقه ( 2353) سنةإىل بيتهم و ( منصور)رجع األخ  هنفس عاميف الو ، (مإسالم )ة احلال
من العمارة  لثمن الطابق الثابنفسه احلالة  رمى( 2351) عام، (2351-2354)دخول احلالة إىل املدرسة مت 

، لقد أجريت له عملية جراحية على (يوما 52)ملدة  دخل يف غيبوبةلرسوم املتحركة، اليت يسكنون فيها تقليدا ل
ة عند متت بنجاح ، لقد تشوهت عينه اليسرى، بعدها مباشرة مت أخذ احلالإال أهنا رغم خطورهتا و مستوى الدماغ 

بعد  ، بعدها استقر األب مع أسرته، لقد تدىن التحصيل الدراسي للحالةه اخلاصطبيبأخصائية نفسانية طلبا من 
  .بدون علم والديه( األم)دة ج احلالة متجها إىل بيت اجلخر ( 2357)، سنة احلادث

 

 

متجها  بيتهممن  خرج
 (األم) إىل بيت اجلدة

(2357) 

 

وى مست تدين
-2356) هصيلحت

2357) 

 

 

 
8+  8+ 
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 :التقرير النهائي -(0

: وجدت ما يليامللف املدرسي والصحي للحالة بيانات و  ،من خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة
 ادراسي اأن لديه تأخر  نيةواألخصائية النفسا ، أمجع كل من املعلمة واملديرابتدائييف السنة الثالثة  (إسالم م) يدرس

، لكن يف بعض املرات حسنة مبالنسبة حلياته األسرية عالقاهت وهذا ما كشفته أداة اجلينوغرام، فعند تشخيص احلالة
فقد أصيب على مستوى رأسه ولديه إعاقة حسية بسبب  ، أما من الناحية الصحيةيوجد خالفات بني الوالدين

ه الدراسي، إضافة إىل غيابه عن املدرسة من أجل العالج، كل هذه العوامل احلادث ما أدى إىل تأخره يف حتصيل
 .تأخره دراسيا سامهت يف

 (:غأمين )تقديم جينوغرام الحالة 

  :التركيبة األسرية والميزات

رهددف ، (2337)أمددني : طفلددني، أجنبددا (5080) خددريةمتددزوج مددن  (5076) عبددد القددادر :األســرة النوويــة -(0
(2350). 

 :في األسرة النووية لسوابق واألحداثا -(0-0

فهي متوسطة إذ منذ ميالده يعاين من مشاكل ( أمين غ)حلالة جيدة، أما اللوالدين  سميةالصحة اجل
 0)، زد إىل ذلك ارتفاع درجة حرارته ملا كان يبلغ من عمره (IMC)صحية املتمثلة يف شلل دماغي نصفي 

ه هذه املشاكل الصحية ضعفا يف بنيته اجلسمية، وتأخر يف مراحل منذ شهره السادس، سببت لغثيان ، وال(أشهر
بالنسبة لصحة األم النفسية فهي تعاين  .كما يتميز احلالة بالعصبية  ،منوه، فهو مل ميش حىت بلغ عام وستة أشهر

ا من القلق بسبب الوضع الصحي البنها، وانعكس ذلك سلبا على عملها ونشاطها اليومي وهذا بتأخرها وغياهب
، كان دخوله (2352-2355)إىل القسم التحضريي يف السنة الدراسية  (أمين غ)التحق احلالة . عنه أحيانا

عادي، حيث تأقلم مع األجواء الدراسية، لكن كان لديه تأخر مقارنة بزمالئه حتديدا لعملياته العقلية من إدراك، 
 .سرقة أدواته أحياناهناك تعنيف من طرف زمالئه و . وفهم، وعدم قدرته على الكتابة

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

أمين )احلالة أما ، (عبد القادر) قريبة من األب( رهف)األخت  ،وحمبة بني أفراد األسرةيوجد انسجام 
تقدير واحرتام بني  ،مودة ورمحة هناك .طفليها، األم قريبة من (رهف)ومن األخت  الوالدين،قريب من فهو  (غ
بينهما، مها يعربان عن مشاعرمها وأفكارمها لبعضهما، بالنسبة ملستوى تكامل ماهتمام متبادل و وجني، كما يوجد ز ال

لرتبية األطفال ( عبد القادر)مهتمة أكثر مقارنة باألب ( خرية)جيدة، األم  عالقاهتما العاطفية بعد إجناب األطفال
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( عبد القادر) الزوجني سببها اإلمهال من طرف األب أحيانا ما يكون هناك خالفات بني .وحتمل مسؤولياهتم
ألطفاله، وكثريا ما يفرض هذا األخري رأيه لذلك فالزوجة تلجأ للصراخ من أجل كسب النقاش، أما عن خالفاهتما 

بينهما، نادرا ما يتدخل األسرتان يف حلها، ترى األم مصلحة األطفال تسامح وهناك  فهي عابرة وليست معقدة
 .بطريقة مرضيةحال هلا 

 جياليل: تنيبنأوالد و  أربعة، أجنبا (5048) زينبمتزوج من ( 5048)بوسري  (:األب)سرة الممتدة األ -(2
 .(5002)ميلود ، (5087) عبد الرمحان، (5080) نصرية ،(5070) هواري، (5070) خرية، (5067)

 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

من ( زينب)، كما تعاين اجلدة (2337)عام ضغط الدموي وكان سببا يف وفاته ال( بواسري)لدى اجلد 
 . يف حياهتا اليومية اوتؤثر على أدائه( 2335)مشاكل صحية منذ سنة 

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

من  قريب لة فهو، أما احلا(خرية)من العمة قريب ( عبد القادر)ب بني أفراد األسرة، األالعالقة وطيدة 
( عبد القادر)هناك ثقة بني األب  (.جياليل)قريب من العم كان  (بوسري)، أما اجلد (نصرية)العمة و  (احلاج)العم 

أحيانا ما يؤثر رأي األجداد يف اختاذ  ، تؤخذ نصائح أفراد األسرة بعني االعتبار،(زينب)واجلدة ( جياليل)والعم 
، (زينب)ومع اجلدة  (بوسري)جيدة مع اجلد ( عبد القادر)كانت عالقة األب  .القرارات اليت ختص أفراد األسرة

وقليال ما توجد بعض اخلالفات بني أفراد األسرة، من أسباهبا عدم املساعدة املادية  .نادرا ما تنقطع الصلة بينهم
ازل أحد األطراف وبطريقة والفرق يف املستوى الثقايف، يتدخل الوالدان وباقي أفراد األسرة حللها، أحيانا حتل بتن

 .مرضية

عبددد : سددتة بندداتو أوالد  تسددع، أجنبددا (5042) فاطمددةمتددزوج مددن ( 5043)أمحددد  (:األم)ســرة الممتــدة األ -(0
، (5075) حممددد، (5067) بشدداعة، (5066) ميينددة ،(5061) عبددد اهلل، (5060) فتيحددة ،(5065)القددادر 

، العيددددددددددد (5078)، بلحددددددددددرش (5071)ة ، مليكدددددددددد(5074)، مددددددددددداين (5070)، عفيددددددددددف (5072)عائشددددددددددة 
 .(5087)، خبتة (5081)، فاطمة (5082)، اهلواري (5083)

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

 .دةاملع لديها مشكل يف( فاطمة)اجلدة حسنة، أما  (أمحد)والنفسية للجد  سميةالصحة اجل
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 (:ماأل)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

، ومن (مليكة)و (فاطمة)، (خبتة)هي قريبة من اخلالة ألم احلالة العالقة وطيدة بني أفراد األسرة، بالنسبة 
اخلال ، هناك تواصل بني اجلدينفهو قريب من  (أمين غ)، أما احلالة (حممد) و( بشاعة) ، (هواري)األخوال 

يؤثر كما ،  (بشاعة)من طرف األخ  صةالعتبار خاخذ نصائح أفراد األسرة بعني ا، تؤ (فاطمة)واخلالة ( هواري)
العالقة جيدة بني األم  .هناك تشاور بني أفراد العائلة يف حل مشاكلهاأيضا  ات،رأي األجداد يف اختاذ القرار 

توجد خالفات بني أفراد العائلة ما  نادرا. نيتدخل أفراد األسرة إذا انقطعت العالقة بينه( فاطمة)واجلدة ( خرية)
الوالدان وباقي أفراد األسرة يف حلها، والفرق يف املستوى الثقايف، يتدخل  املادية واملعنوية انعدام املساعدة هاسبب

 .ل بتنازل أحد األطراف وبطريقة مرضيةأحيانا ما حت
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 (أمين غ)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 00)الشكل

1940

أحمد

78

1942

فاطمة

76

1961

عبد

القادر

57

1963

فتيحة

55

1965

عبد هللا

53

1966

يمينة

52

1967

بشاعة

51

1971

محمد

47

1972

عائشة

46

1973

عفيف

45

1974

مداني

44

1975

مليكة

43

1978

بلحرش

40

1980

العيد

38

1982

الهواري

36

1985

فاطمة

33

1987

بختة

31

1948 - 2007

بوسير

59

1948

زينب

70

1967

جياللي

51

1973

خيرة

45

1979

هواري

39

1983

نصيرة

35

1976

عبد

القادر

42

1987

عبد

الرحمان

31

1983

خيرة

35

2009

أمين

9

2013

رهف

5

1992

ميلود

26
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 (أمين غ)اتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة يبين مف(: 00)الشكل 

رموز الجينوغرام

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج  3

التصالح  1

القرب  1

اإلهمال  2

الخالف  1

اإلنسجام  62

المحبة  6

األمراض

الضعط الدموي  2

مشكل في المعدة  1

ةسوردملا ةلاحلا:
شلل دماغي نصفي  1
إرتفاع في الحمى  1

أنثىذكر

أمين غ

وفاة
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شلل دماغي  إال أن للحالةاألسرة النووية، يف  أمراضه ال توجد نالحظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن
نالحظ إذ  ،سرةالنسبة للجانب العاطفي فالعالقات حسنة بني أفراد األب، درجة احلرارة، وارتفاع يف (IMC)نصفي 

 ينهناك خالفات بني الوالدين هلذا نالحظ رمز هذا من جهة، كما ، (احملبة، القرب، الرتكيز اإلجيايب)ز و رار رمتك
هذا من  هأطفالمن طرف األب اجتاه ( اإلمهال)رمز  أيضا لكنها تنتهي بالتصاحل، هناك، (السيطرةاخلالف، و )

اجلدين كما ما لدى  الضغط الدموينرى فإننا  (األب)بالنسبة للجانب الصحي لألسرة املمتدة أما  .جهة أخرى
يف اخلريطة أيضا  هبالنسبة للعالقات بني أفراد األسرة جيدة وهذا ما نالحظ، هو مالحظ يف اخلريطة اإليكولوجية

، أما املعدة يفاجلدة مشكل  ، لدى(األم)األسرة املمتدة عن أما  .(احملبة، والقرب يف العالقة) ينرمز الر تكر 
 (.القرب، واحملبة)تكرر الرمزين جيدة حيث دها اأفر العاطفية بني لعالقات ا
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 (:أمين غ)مسار حياة الحالة  -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف السنة السنوي  هحتصيل
-2351)ابتدائي  ةالثاني

2356) (2.05) 

 

 

يف السنة  السنوي هحتصيل
-2350) بتدائيا وىلاأل

2354)  (2.61) 

 

إىل املدرسة  التحق
(2352-2350) 

 

7+ 6+ 1+ 

أن لديه اكتشاف 
 يشلل دماغي نصف

(2337) 

 

 

رارة ارتفاع يف درجة احل
 يف عمرهملا كان  لديه

 (2330) (أشهر 0)

 

حلالة ميالد ا
 (أمين غ)
(2337) 

 

6+ 5- 26- 00- 67- 65- 

 

65- 60- 
 السن

 ميالد األخت 3 +5 +5

( رهف)
(2350) 

 

 

زواج 
الوالدين 

(2336) 

ميالد 
 (األم)

(5080) 

 

 

ميالد 
 (األب)

(5076) 

ميالد اجلدة 
( األم)

(5042) 

 

 

يالد اجلدة م
( األب)
(5048) 

 

ميالد اجلد 
( األب)
(5048) 

 

 

 

ميالد اجلد 
( األم)

(5043) 
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 (:أمين غ)التعليق على مسار حياة الحالة  -(4-0

ج مت زوا  مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة النووية واملمتدة للحالة،
بسنة ، بعدها رارةارتفعت لديه درجة احل (أشهر 0)مت ميالد احلالة، بعد ( 2337) عام، (2336)الوالدين سنة 

املدرسة ب لقد التحق، (رهف)مت ميالد األخت ( 2350) عامأن لديه شلل دماغي نصفي، اكتشف ( 2337)
ئه، انتقل إىل السنة الثانية يف وىل منخفض جدا مقارنة بزمالاأل، كان حتصيله يف السنة (2354-2350)سنة 

 (.2.05)وكان حتصيله ( 2356-2351)العام الدراسي 

 :التقرير النهائي -(0

 (أمين غ)فإن  ،امللف املدرسي والصحي للحالةبيانات و  ،من خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة
وهذا ما كشفته أداة اجلينوغرام،  ادراسي اأخر ، أمجع كل من املعلمة واملدير أن لديه تابتدائي لثةالثايدرس يف السنة 

فلديه شلل نصفي على  حسنة، أما من الناحية الصحية تهمعالقف األسريةه بالنسبة حليات فعند تشخيص احلالة
 " "وكسلر"اختبار  ، فعندما طبقناوانتباهتركيز،  ،ذكاءالعقلية من  هعمليات وهذا ما أثر على، مستوى الدماغ

Wechsler" العوامل سامهت يف تأخره دراسياكل هذا ،  يف املستوى احملدود (61)وجدنا درجته فء للذكا. 

 (:عبلقاسم )تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

ـــــة -(0 ، (2353)بلقاسدددددم : أطفدددددال 0، أجنبدددددا (5080) مليكدددددةمتدددددزوج مدددددن  (5077) أمحدددددد :األســـــرة النووي
 .(2352)هبة و  أيوب

 :في األسرة النووية واألحداثالسوابق  -(0-0

لديها فاألم متوسطة فهي ا النفسية محسنة، أما صحته( أمحد)ألب وا (مليكة)لألم  سميةالصحة اجل
لألطفال متوسطة  سمية، الصحة اجلهعملمشاكل تقلقه يف  أما األب لديه ،يوميةالضغوطات الشاكل و املقلق من 
 فهي ضعيفة (بلقاسم ع)حلالة أما عن صحة ا، اللوزتني التهاب على مستوىلديه حساسية و ( أيوب)فاألخ 
كان لديه صعوبات و رضاعته اصطناعية يف األشهر األوىل من ميالده، ، كانت شكله املورفولوجيعلى هذا ويظهر 

قسم التحضريي يف المت دخوله إىل  ،الصرع اضطرابو  اضطرابات يف النطق،من  يعاين يف التغذية وقليل النوم، كما
 هأمأعاد قسم السنة أوىل بطلب من مع األجواء الدراسية، لقد مباشرة تكيف ( 2356-2351)الدراسي العام 

وحيب خياف من املعلمة  يف القسم، ويتصرف بعدائية صعوبات يف التعلميه ، لدكتسب احلروف واألرقامألنه مل ي
 "وكسلر"لقد طبقنا عليه اختبار ة، انية واألرطوفونية بدال من الذهاب إىل املدرسنفسال عن األخصائية الذهاب
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"Wechsler"  مهارات خاصة يف من هواياته الرسم، ولديه ، أي حتت املتوسط (91)درجة ذكائه  فوجدناللذكاء
، حيب أيضا األلعاب االلكرتونية خاصة سباق السيارات، هذا ما اكتشفته األخصائية األرطوفونية البناء والرتكيب

البيت من يف ماكثة حتمل شهادة ليسانس يف احلقوق إال أهنا األم رغم أن  ،فهو منطويليس لديه انتماء للجماعة 
 تساعد ، فهي(األم)فيقضي معظم وقته عند اجلدة  (األم) يف بيت األسرة املمتدةعيش احلالة ا، يأطفاهلتربية  أجل
 .يف تربيته األم

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

 وميددارس ويغددار، (هبددة)قريددب مددن الوالدددين واألخددت  (بلقاســم ع)فددراد األسددرة، احلالددة هندداك انسددجام بددني أ
أحياندددا مدددا يهدددتم األب برتبيدددة األطفدددال وحتمدددل مسدددؤوليتهم، الزوجدددة متحملدددة  ،(أيدددوب)ضدددد األخ العندددف اجلسددددي 

يف التعبدددري عدددن ني، جتدددد الزوجدددة صدددعوبة بدددني الدددزوج، تقددددير واحدددرتام رمحدددةهنددداك مدددودة و . أكثدددر مدددن الدددزوج ةاملسدددؤولي
فالعالقة العاطفية بعد إجنداب األطفدال حسدنة، يشدكو الدزوج مدن إمهدال زوجتده بسدبب  مشاعرها وأفكارها مع الزوج،

أسباهبا تربية األطفال، تسلط وعدائيدة الدزوج، وكالمده اجلدارح، يف  ، منزوجنيال بنيأحيانا توجد خالفات  .األطفال
تكدون خالفداهتم عدابرة يدتم حلهدا ومدرات تنقطدع  أحياندا اجتاههدا،ف العند بعض املدرات ال يثدق يف زوجتده، كمدا ميدارس

العالقة بينهما، ترى األم أن مصلحة األطفال حال هلا فتتنازل عن حقها، كما يتدخل أفراد العائلة مدن أجدل حلهدا، 
 .ضعيفةفهي  (مليكة) ألما ، أماجيدة (أمحد) العالقات االجتماعية لألب .وحتل بتنازهلا بطريقة ترضي الطرفان

، حممد ،صليحة: ثالثة بناتأوالد و  مخسة، أجنبا خريةمتزوج من  مهدي (:األب)سرة الممتدة األ -(2
 .أمحد، احلاج، عبد القادر، بلعيد ،فتيحة، العالية ،عفيف

 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

شهرين أدائه يف حياته اليومية تويف بعد  أثر املرض على (2338) عامبالسرطان  (مهدي) اجلد يبأص
بالسكري والضغط الدموي سنة ( خرية)من اإلصابة به، كانت الصحة النفسية للجد حسنة، أصيبت اجلدة 

، أما صحتها النفسية متوسطة أصيبت بالوسواس بسبب املرض، الصحة اجلسمية والنفسية لإلخوة (2351)
 .حسنة

 :(األب) العالقات بين أفراد األسرة -(2-2

والعمة ( عبد القادر) والعم (أمحد) األببني يوجد تواصل  العالقة حسنة بني بعض أفراد األسرة،
 ا،رأيهم فهما يفرضان (بلعيد)و (عفيف)العم خاصة خذ نصائح أفراد األسرة بعني االعتبار ، نادرا ما تؤ (العالية)

من ( احلاج)ج العم لقد خر  ،د عنف بني أفراد األسرةأحيانا يوج. تنادرا ما يؤثر رأي األجداد يف اختاذ القرارا
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، لبعض األبناء( خرية)اجلدة إمهال إخوته، ومن العوامل اليت تؤدي إىل اخلالف هي البيت بسبب خالفه مع 
عن  يانراضان، هم اجلد مع( أمحد)األب  جيد بني التواصلو عالقة ال (.أمحد) األبك ا لبعضهم اآلخراستغالهلو 

، األب اجلد رجعت اجلدة لتسكن يف بيتهاكان اجلدان يسكنان مع األسرة النووية، عندما تويف هذه العالقة،  
، أما العالقات االجتماعية للجدة جيدة .أن عالقاهتم جيدةيرى أفراد األسرة والديه رتم كما يقدر وحير  اب( أمحد)

 .كانت عالقاته ضعيفة  أما بالنسبة للجد ،حسنةفهي عمام والعمات األ

حليمة : أربعة بناتو ولد ، أجنبا (5011)خبتة  متزوج من( 5014)طاهر  (:األم)سرة الممتدة األ -(0
  (.5087) فريدة، (5080)مليكة  ،(5082)لكحل ، (5077) نصرية ،(5070)

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

، بالنسددددبة لصددددحتها (2331)والسددددكري سددددنة ( 2330)بالضددددغط الدددددموي عددددام ( خبتددددة)أصدددديبت اجلدددددة 
، (2350)عدام أصديب بدالربو متوسدطة  (طداهر) لجدلالصحة اجلسمية النفسية متوسطة، حيث تعاين من الزهامير، 

( نصدرية)الصحة اجلسمية والنفسية لألخوال واخلاالت متوسطة، أجرت اخلالدة  ،حسنة فهيالنفسية ته لصحبالنسبة 
مددن الوسددواس، أحيانددا مددا تددؤثر هددذه ( حليمددة)، تعدداين اخلالددة (2351)ة عمليددة جراحيددة الستئصددال الددورم الليفددي سددن

 . املخاوف الصحية على النشاطات اليومية ألفراد األسرة

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

ال ، واخلد(فريددة)هدي قريبدة مدن اخلالدة ( مليكدة)يوجد تقارب وتدرابط بدني أغلدب أفدراد األسدرة، بالنسدبة لدألم 
تؤخددذ نصددائح أفددراد األسددرة  ،(خبتددة) قريددب جدددا مددن اجلدددة (بلقاســم ع)، بالنسددبة للحالددة (خبتددة)، واجلدددة (لكحددل)

بعيددة عدن أفدراد األسدرة، بالنسدبة للخدال هدي ( حليمدة)عن اخلالة  بعني االعتبار، كما يؤثر رأي األجداد يف اختاذها،
 .يف بعددددض املددددرات يوجددددد عنددددف لفظددددي بيددددنهم خوتدددده،يسدددديطر ويف بعددددض األحيددددان يكددددون عدددددائيا اجتدددداه إ( لكحددددل)

 .متوسطةفهي لجد بالنسبة ل ألخوال واخلاالت فهي حسنة، أمااالعالقات االجتماعية للجدة جيدة، أما 
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 (بلقاسم ع)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 00)الشكل

 

مهدي خيرة 

صليحة  محمد عفيف العالية فتيحة

1977

أحمد

41

الحاج عبد 

القادر

بلعيد

1954

طاهر

64

1955

بختة

63

1973

حليمة

45

1977

نصيرة

41

1982

لكحل

36

1983

مليكة

35

1987

فريدة

31

2010

بلقاسم

8

2012

أيوب

6

2012

هبة

6
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 (بلقاسم ع)نوغرام الحالة مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجييبين (: 06)الشكل 

رموز الجينوغرام

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج  3

ةلاحلا: ةسوردملا 
إضطرابات في الكالم  1

الصرع  1

إنقطاع العالقة  3

التصالح  2

ال يوجد إهتمام بالعالقة  1

العدائية  2

العنف  5

اإلساءة  1

اإلهمال  5

التركيز اإليجابي  2

الخالف  6

المحبة  4

األمراض

الوسواس  1

الربو  1

الورم الليفي  1

السرطان  1

الضغط الدموي  1
السكري  1

الوسواس  1

الضغط الدموي  1
السكري  1
الزهايمر  1

أنثىذكر

أمين غ

القرب  21

توأم
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لديه ( أيوب)فاألخ األسرة النووية تعاين من عدة أمراض، من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن  نالحظ
كما لديه   هو ضعيف يف بنيته الصحية (بلقاسم ع)، بالنسبة للحالة اسية والتهاب على مستوى اللوزتنيحس

فهي حسنة بني لعالقات بالنسبة ل .الصرع اضطراباين من عوي ،نطقاضطرابات يف ال لديهمشاكل يف التغذية، و 
بني الزوجني نالحظ هذا يوجد خالفات كما ،  (الرتكيز اإلجيايباحملبة، القرب، )وز نالحظ تكرار رمإذ سرة أفراد األ

هما، التصاحل بينلكن تنتهي ب، (العالقةيف نقطاع اإلالغرية، السيطرة، العنف، اإلساءة، اخلالف، )رموز من خالل 
 (األب)بالنسبة للجانب الصحي لألسرة املمتدة . املسؤولية ةحملتم ألماو  هإمهال من طرف األب ألطفالهناك 

السكري والضغط لديها ( خرية)أما اجلدة بالسرطان،  أصيب( مهدي)اجلد كما نرى يف اخلريطة اإليكولوجية أن 
اإلمهال، العنف، السيطرة، اخلالف، )ت رموز لعالقات بني أفراد األسرة هي مضطربة حيث تكرر عن االدموي، 
بني بعض أفراد ( احملبة والقرب والرتكيز اإلجيايب)اليت تبني  رموزهناك بعض ال كما ،(نقطاع العالقةواالالعدائية، 

الضغط الدموي، السكري، والزهامير،  تعاين من اجلد الربو، أما اجلدة ، لدى(األم)أما األسرة املمتدة  .األسرة
بالنسبة من الوسواس، ( حليمة)الورم الليفي، تعاين اخلالة  ستئصالعملية جراحية ال( نصرية)اخلالة  أجرت

بني  يف العالقة( احملبة، القرب) ينرمز الحيث تكرر  ها،حسنة بني أفراد( األم)للعالقات العاطفية يف األسرة املمتدة 
 .بني باقي أعضاء األسرة( بعد يف العالقةإلمهال، العنف، الالغرية، ا) كما توجد،  بعض أفراد األسرة
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 ( :بلقاسم ع)مسار الحياة  الحالة  -(0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7- 27- 00- 00- 10- 

 

73- 60- 11- 16- 

إصابة اجلدة 
( األب)
الضغط ب

الدموي 
(2330) 

 

ميالد 
 (األم)

(5080) 

 

ميالد 
 (األب)

(5077
) 

 

ميالد 
اجلدة 

( األب)
(5045) 

 

 

ميالد اجلد 
( ألما)

(5014) 

 

 

ميالد 
اجلدة 

( األم)
(5011) 

 

 

 السن

ميالد 
اجلد 

( األب)
(5043

) 

 

 

زواج 
اجلدين 

( األب)
(5017) 

 

زواج 
اجلدين 

( األم)
(5075) 

 

2- 1- 1- 

إصابة اجلدة 
مبرض ( األب)

السكري 
(2331) 

 

 

إصابة اجلدة 
( األب)

بالوسواس 
(2331) 

 

 

زواج 
 الوالدين

(2338) 

 

5- 2- 2+ 

ميالد  3
 األخوين

توأم ال
(2352) 

 

 

  ميالد احلالة

 (بلقاسم ع) 

(2353) 

 

إجهاض أم  
احلالة 

(2330) 

 

وفاة اجلد 
( األب)
(2338 )

 بسبب السرطان

 

( األم)إصابة اجلدة 
مبرض السكري 
والضغط الدموي 

(2351) 

 

 

2+ 4+ 0+ 

4+ 1+ 1+ 

1+ 

وفاة اخلال 
 (بلقاسم)
(2354) 

 

إصابة 
 (األخ)

باحلساس
ية 

(2352
) 

ه من طرف توجيه
 إىل إدارة املدرسة

أخصائية نفسانية 
(2351) 

 

إصابة 
اجلد 

( األم)
بالربو 

(2350) 

 

من  هخوف
املعلمة 

(2351) 

 

 

انتقاله إىل بيت 
( األم) اجلد

(2354) 
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1+ 1+ 

عند األخصائية  متابعته
يف املستشفى النفسانية 

(2351) 

 

 إصابة اخلالة 
 (حليمة)

بالوسواس 
(2351) 

 

إصابة اجلدة 
( األم)

بالزهامير 
(2351) 

 

+7 +1 +6 

+1 +1 

 عندتوجيه احلالة 
أخصائية ارطوفونية 

(2357) 

 

خصائية األ تغيري
النفسانية اليت تتابعه 

(2356) 

 

تصرفه بعدوانية 
داخل القسم 

(2351) 

 

عاين أنه ياكتشاف 
 اضطرابمن 
 (2351)الصرع 
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 (: بلقاسم ع)التعليق على مسار حياة الحالة  -(0-0

اج لقد مت زو  مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة النووية واملمتدة للحالة،
إثر مرض السرطان، لقد مت إجهاض األم ملولودها ( األب)، يف السنة نفسها تويف اجلد (2338)الوالدين عام 
، عام (2352)، مث ميالد اإلخوة التوأم سنة (2353)، بعدها مت ميالد احلالة عام (2330)األول سنة 

لرتبيته وذلك ملساعدة األم على رعاية ( ماأل)بعدها  إستقر احلالة يف بيت اجلدة  ،(بلقاسم)تويف اخلال ( 2354)
، فلم يتأقلم مع األجواء الدراسية، فكان خياف من (2356-2351)التوأم، مت التحاق احلالة إىل املدرسة سنة 

لقد مت توجيهه من طرف طبيب وحدة الكشف واملتابعة املدرسية إىل ( 2351)املعلمة والذهاب إىل املدرسة، عام 
يجة لصعوبات التعلم الذي يعاين منها، إضافة إىل ذلك اضطرابات يف الكالم، طلبت أخصائية نفسانية نت

ومنه أكتشف أنه يعاين من اضطراب الصرع وهو الذي يؤثر على  (EEG) األخصائية النفسانية من األم فحص
خصائية أرطوفونية مت توجيه احلالة إىل أ( 2357)انتباهه وتركيزه يف القسم، ميارس احلالة العنف ضد زمالئه، سنة 

 .اليت ساعدته على اكتساب بعض احلروف اليت كانت لديه صعوبة يف نطقها

 :التقرير النهائي -(0

 (بلقاسم ع)حلالة فا ،امللف املدرسي والصحيبيانات و  ،من خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة
وهذا  ادراسي اأن لديه تأخر  نفسانية واألرطوفونيةخصائية ال، أمجع كل من املعلمة واألابتدائييدرس يف السنة الثالثة 

 حسنة، أما من الناحية الصحية معالقاهتفبالنسبة حلياهتا األسرية  ما كشفته أداة اجلينوغرام، فعند تشخيص احلالة
كيز، ، تر ضعف يف العمليات العقلية من ذكاء لديه اضطراب الصرع، وصعوبات يف النطق، كما لديهتبني أن 

،   يف املستوى احملدود (91)وجدنا درجته فللذكاء   "Wechsler" "وكسلر"عليه اختبار وبعد أن طبقنا  وانتباه،
 .تأخره دراسيا سامهت يفكل هذه العوامل 

 (:حدوش ب)تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

، بوزيدددان (2336)حددددوش  :ذكدددور مخدددسأجنبدددا ( 5074)متدددزوج بأميندددة ( 5011)حممدددد  :األســـرة النوويـــة -(0
 .( 2350)، ياسر (2355)، جميد وهواري (2353)
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 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

ا قلق هصحتها النفسية لديل ، األمر نفسه بالنسبةيف النظر ضعفلألم ضعيفة تعاين من  سميةالصحة اجل
كذلك ا،  أطفاهلحىت ما تأكله هي و  ا ال جتداصة عندما توجهها ضغوطات احلياة ليصل األمر معها أهنواكتئاب خ

والنفسية لألب سمية ، الصحة اجل(حممد) اليت يطرحها عليها األطفال عندما ال جيدون أبوهماألسئلة املتكررة 
 تؤثر هذه املشاكل الصحية على العالقة الزوجية وأيضا على النشاطاتومنعزل، ، خكثري الصرا  ضعيفة، لديه قلق،

نفقة الوعدم تعاين األسرة من الفقر، وإمهال من طرف األب  .حسنةلألطفال  سميةالصحة اجل لألسرة، اليومية
يلجأ األطفال إىل الناس اليومية وعلى دراستهم،  على حياهتم هذه األوضاع املعيشيةتؤثر حيث ، على أطفاله

يت إىل منزله لكنه ال بعض األحيان يأيف  ،يسكن يف كوخ (حممد) بالنسبة لألباآلخرين من أجل مساعدهتم، 
معظم  (حدوش ب)حلالة ايقضي  (.حدوش)، إنه مهتم باألرض اليت ورثها من اجلد تواصل مع زوجته وأطفالهي

لكن احلالة  عقلية متوسطةلديه قدرات  ،(أمينة)كما يتمرد على األم وقته خارج املنزل عند خروجه من املدرسة،  
سلبا على  يؤثر من طرف الوالدين تابعةاملراقبة و املدي واملعنوي وعدم من اجلانب املا يعيشها سواء املزرية اليت

العنف زمالؤه يف القسم ضده  ميارس. ثالث مرات السنة الدراسيةر اكر هذا ما أدى به إىل تحتصيله الدراسي 
 .مع مدير املدرسة (حدوش ب)شاجر احلالة ت( 2356) عام ،ويستهزئون منهاللفظي 

 :راد األسرة النوويةالعالقات بين أف -(0-2

ليس لديه تواصل مع أوالده منذ عام ( حممد)هناك حمبة متبادلة بني أغلب أفراد األسرة، غري أن األب 
ا عنهم وغائب ابعيددائما ما يكون  فهو( أيب مسح فينا) (حدوش ب)احلالة وهذا على حد قول ( 2350)

( أمينة)اجتاه زوجته وأطفاله فهو ينفر منهم، تكن األم ة ضعيف الزوجعالقة ف. هعن ونحثواألطفال حينون إليه كما يب
ال يوجد مودة ورمحة بني  .ألنه ابنها البكر الذي يتحمل معها مسؤولية البيت (حدوش ب)حمبة خاصة للحالة 

نادرا ما يكون هناك اهتمام  حيث ميارس الزوج العنف اللفظي واجلسدي ضد زوجته، كما ال حيرتمها، الزوجني،
ليس ( حممد)، ال يوجد تكامل بينهما فاألب (2350)ينهما وانقطعت عالقتهما اجلنسية منذ سنة عاطفي ب

خرج من البيت وقطع عالقته مع أفراد أسرته، ال يتسامح الزوجني ( ياسر)مهتم برتبية األطفال، عند ميالد األخ 
بيت ختدعينين وتدخلني الرجال إىل إذا أخطأ أحدمها، كما ال يثق الزوج يف زوجته ويقول هلا عندما أغيب عن ال

يوميا خالفات بني الوالدان، سببها تسلط  يوجد .بييت كما يقول هلا هذا الكالم اجلارح أمام اجلريان وبصوت مرتفع
مصلحة ( أمينة)ترى األم . األب، كالمه اجلارح، وفرض رأيه على الزوجة، وإمهاله وعدم حتمله ملسؤولية بيته

تتكرر كل مرة فهي ليست عابرة لقد وصال الزوجني ثالث مرات إىل الطالق، هلذا  األطفال حللها، لكنها
 .فخالفاهتما معقدة يصعب حلها

 (.خضرة)، (حمفوظ)، (حممد: )بنت وولدينأجنبا  (حليمة)متزوج ( حدوش) (:األب)سرة الممتدة األ -(2
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 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

 :(األب)بين أفراد األسرة العالقات  -(2-2

التحريرية،  إبان الثورة اشهيد (حدوش ب) اجلدلقد تويف العالقة ليست وطيدة بني أغلب أفراد األسرة، 
حدوش )، واحلالة ( خضرة)وابنته ( حمفوظ)قريب من العم ( حممد)األب  ،(2333)توفيت سنة لجدة وبالنسبة ل

اصل بني أفراد األسرة، كما هناك عنف لفظي بينهم بسبب قريب من هذه األخرية، ال يوجد تقارب وتو  (ب
 .  املرياث

 ،(مجيلة)، (واتيةت: )ثالث بنات وثالث أوالدأجنبا ، (فتيحة) متزوج (شارف) (:األم)سرة الممتدة األ -(0
 (.كرمي) ،(محزة)، (عبد اهلل) ،(أمينة)

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

من  اجلدة وفاته، وتعاين وكان سببا يف (5003) عام بالسرطانمتوسطة أصيب جد ية للالصحة اجلسم
عمته،  سكني من طرف ابنالب بطعن (محزة) اخلال، تعرض (5088)الدموي منذ سنة والضغط  يالسكر داء 

 .لألسرة مشاكل اجتماعية متمثلة يف املرياث

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

واجلدة، األخ ( أمينة)اك تواصل بني أفراد األسرة حتديدا عرب اهلاتف بسبب بعد املسافة بني األم هن
، األم (كرمي)الذهاب عندها وهو قريب من اخلال  (حدوش ب)قريب من اجلدة، كما حيب احلالة ( بوزيان)
هناك  تؤخذ نصائحها بعني االعتبار،، و أحيانا ما تزور اجلدة بيت األسرة النووية، (تواتية)قريبة من اخلالة ( أمينة)

يوجد عنف لفظي بني اإلخوة سببه التمييز بينهم، فاألم متيز كل من و  ،(عبد اهلل)نفور من أفراد األسرة اجتاه اخلال 
 .(حدوش ب)، ميارس هذا األخري العنف اجلسدي ضد احلالة (عبد اهلل)وهتمل اخلال ( كرمي)و( محزة)اخلال 
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 (حدوش ب)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة  (:09)الشكل

حدوش حليمة

محفوظ

1955

محمد

63

شارف فتيحة

تواتية جميلة

1974

أمينة

44

عبد هللا حمزة كريم

2006

حدوش

12

2010

بوزيان

8

2011

مجيد

7

2011

هواري

7

2013

ياسر

5
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 (حدوش ب)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 09)الشكل 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج  3

الحالة المدروسة

إنقطاع العالقة  6

القرب  6

العدائية  1

العنف  8

اإلساءة  1

اإلهمال  21

التركيز اإليجابي  3

الخالف  1

الكره  9

المحبة  9

األمراض

مرض نفسي  1  

السرطان  1

السكري  1
الضغط الدموي  1

القلق  1

أنثى ذكر

حدوش

ب

توأم
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ألم بالنسدبة لد، مدن أمدراض جسدمية ونفسديةاألسرة النووية تعداين  من خالل اخلريطة اإليكولوجية أننالحظ 
األم بالنسدددبة للجاندددب العددداطفي فالعالقدددات حسدددنة بدددني نقدددص يف النظدددر، كمدددا تعددداين مدددن   ضدددرها كدددل مدددرة دوخدددةحت

رمدوز  حيدث نالحدظلنسبة لعالقة الوالددين فهدي سديئة با ، أما(احملبة والقرب يف العالقة)وأطفاهلا حيث تكرر الرمزين 
سدددبة للجاندددب بالن. بدددني األب وأسدددرته متامدددا العالقدددة إنقطعدددت حدددىت، (اخلدددالف، النفدددور اإلمهدددال، العندددف، اإلسددداءة،)

يف اخلريطة اإليكولوجية أن األسرة ال تعداين مدن أي مدرض عددا األب  كما هو مبني (األب)الصحي لألسرة املمتدة 
العنددف، اإلسدداءة، )كددل مددن رمددوز   فتكددررتهددي مضددطربة فبالنسددبة للعالقددات بددني أفددراد األسددرة فهددو مددريض نفسدديا، 

بددني األب ( احملبددة والقددرب يف العالقددة)ين رمددز نالحددظ  ومددن جهددة أخددرى، هددذا مددن جهددة( اخلددالف، انقطدداع العالقددة
مدريض لديده ( محدزة)، أمدا اخلدال والضغط الدموي السكريداء ب مصابة اجلدةف، (األم)األسرة املمتدة عن أما . والعم
 فهدي (األم)األسدرة املمتددة  بالنسدبة للعالقدات العاطفيدة بدني أفدرادو ، نالحدظ هندا تكدرار نفدس املدرض عندد األم دوخة
أخددرى  ، هددذا مددن جهددة، ومددن جهددة(احملبددة، والقددرب يف العالقددة) ينرمددز النددرى تكددرار حيددث  بددني بعددض أفرادهددا حسددنة

 .(الكرهو اخلالف، ، اإلمهال)ز و رم نالحظحيث  اآلخربعض الليست مستقرة بني 
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 (:حدوش ب)مسار حياة الحالة  -(0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السنة الثالثة  هار تكر 
(2354-2351)  

 

 

( 4.00)حتصله على معدل 
ابتدائي  ةالسنة الثانييف 
(2350-2354 ) 

 

 

 حتصل على معدل 

يف السنة األوىل ( 1.12 )
 ( 2350-2352)ابتدائي 

 

 ميالد احلالة

 (حدوش ب)

  (2336) 

 

 8+ 7+ 

7+ 7+ 

6+ 

1+ 4+ 

3 

02- 15- 

انقطاع العالقة  
 الدينبني الو 

(2350) 

 

ميالد األخ 
 (ياسر)

(2350) 

 

 ميالد 
األخوين 
التوأم 

(2355) 

 

ميالد األخ 
 (بوزيان)

(2353) 

 

 

ميالد 
 (األم)

(5074) 

 

 

ميالد 
 (األب)
(5011) 

 

 السن

( 2.02)حتصله على معدل 
السنة الثالثة ابتدائي  يف
(2351-2356 ) 

 

مع مدير  هشجار 
املدرسة 

(2356) 

 

 0+ 53+ 
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 (:حدوش ب)ة التعليق على مسار حياة الحال -(0-0

مت ميالد احلالة  مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة النووية واملمتدة للحالة،
ان حتصيل احلالة يف ، لقد ك(2355) سنةوالتوأم ( 2353) عام( بوزيان)، بعدها مت ميالد األخ (2336) سنة

ويف السنة نفسها ( ياسر)مت ميالد األخ ( 2350)سنة ، (1.12)يف السنة أوىل حدود املتوسط، كان معدله 
-2350)ابتدائي  ةيف السنة الثاني( 4.00) احلالة على معدل صلحتوأطفاله،  زوجته مع زوج عالقتهقطع ال

يف السنة ( 2.02) على معدل، وحتصل (2351-2354)العام الدراسي السنة يف  كما جنده كرر ،(2354
 .(2356-2351)الثالثة ابتدائي 

 :التقرير النهائي -(0

يدددرس يف  (حــدوش ب)الددة فاحل ،امللددف املدرسددي والصددحيبيانددات و  ،مددن خددالل املقددابالت الدديت قامددت هبددا الباحثددة
وهدددذا مددا كشدددفته أداة اجلينددوغرام، فعندددد  ادراسددي ا، أمجددع كدددل مددن املعلمدددة واملدددير أن لديدده تدددأخر ابتددددائيالسددنة الثالثددة 

لكدن بدني الوالددين توجدد خالفدات يوميدة  بني األم واألطفدال، حسنةة لعالقفاسرية بالنسبة حلياته األ تشخيص احلالة
إىل  ىأداألسددرية، إمهددال األب والفقددر العوامددل ف، إضددافة للعنددف الددذي ميارسدده األب اجتدداه األم حددىت قطعددت العالقددة

 .تأخره دراسيا

 (:حياة م)تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

، (5003)إمسهددان : ولددد وثالثددة بنددات، أجنبددا (5060) فتيحددة متددزوج مددن( 5061)علددي  :ســرة النوويــةاأل -(0
 (.2336)، حياة (2330)، شيماء (5001)حممد ربيع 

  :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

  الم على مستوى الظهر بسبب العمل الذي كانت متارسهآلديها  لكن ،لألم حسنة سميةالصحة اجل
 ،أما صحتها النفسية فهي متوسطة لديها قلق وكثرية الصراخ وهذا مؤثر على حياهتا ونشاطها اليومي كحالقة،

منذ أن كان يف عمرها الصحة اجلسمية لألطفال حسنة، ما عدا احلالة تعاين من حول على مستوى العني 
ا فيه لكنه غري منتظر ألن األم كانت مرغوب (حياة م)كما لديها نقص يف النظر، كان احلمل باحلالة   ،(سنوات0)

، يف بعض األحيان كانت ترتفع درجة احلرارة (أشهر 4)حاملة باحلالة ويف الوقت نفسه تشرب مضاد للحمل ملدة 
، كما حيدث وتبول إرادي ألهنا ال تعاقب من طرف األم لدى احلالة صعوبات يف النوم لديها عندما كانت صغرية،

الة إىل القسم التحضريي يف السن القانوين تكيفت مع اجلو الدراسي، أما املادة املفضلة التحقت احل، هلا كوابيس
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هي قريبة من املعلمة واألخرية مهتمة هبا وتتابعها يف القسم، لكن ليس للحالة الرغبة يف هلا هي اللغة الفرنسية، 
ائها متوسط يعين أن لديها قدرات وجدنا مستوى ذك "Wechsler" "وكسلر"الدراسة، عند تطبيقنا اختبار الذكاء 

 .حتب احلالة األلعاب اإللكرتونية واللعب خارج البيت تساعدها على حتصيل مقبول أو أكثر، هذا ما أكدته أمها،

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

قريبدة مدن ( فتيحدة)، األم (علي)قريبة وحتب األب ( حياة م)هناك انسجام وتفاهم بني أفراد األسرة، احلالة 
( حيدداة م)قريبددة مددن احلالددة ( إمسهددان)، واألخددت (امسهددان)قريددب مددن األخددت ( علددي)، أمددا األب (شدديماء)األخددت 

جنددده قريبددا مددن األم ( ربيددع)فهددي قريبددة مددن كددل أفددراد األسددرة، وبالنسددبة لددألخ ( شدديماء)، أمددا األخددت (فتيحددة)واألم 
تدددليال مفرطددا، فعندددما حتصددل علددى نتددائج  (حيــاة م)و يدددلل احلالددة وهدداألب بعيدددا عددن العدائيددة والعنددف، ، (فتيحددة)

هندداك  .(حيــاة م)العنددف اللفظددي واجلسدددي ضددد احلالددة ( شدديماء)ضددعيفة ال يسددمح لددألم مبعاقبتهددا، متددارس األخددت 
مدددودة ورمحدددة، تقددددير وتكامدددل بدددني الدددزوجني، مدددرات يغدددار الدددزوج علدددى زوجتددده، جتدددد الزوجدددة صدددعوبة يف التعبدددري عدددن 

ها وأفكارهددا معدده، العالقددة العاطفيددة بعددد إجندداب األطفددال متوسددطة، يددؤثر اهتمددام األم بأطفاهلددا علددى عالقتهددا مشدداعر 
برتبيدة األطفدال  ومتحمدل ( علدي)الزوجية خاصة بسبب طبيعة عمله فهدي مدن تتحمدل مسدؤولية البيدت، يهدتم األب 

سدببها املشدداكل املاديدة وعددم االلتدزام الددديين  نيزوجالدأحياندا مدا يوجدد خالفددات بدني مسدؤولياهتم مدن الناحيدة املاديددة، 
للزوج وفرض الرأي من طرف الزوجة، يلجأ الزوجدان للصدراخ مدن أجدل كسدب النقداش، لكدن خالفاهتمدا عدابرة عدادة 

لدألب حسدنة، أمدا األم فهدي  العالقدات االجتماعيدة .ما يتم حلهدا، بتندازل أحددمها، كمدا حتدل بطريقدة ترضدي الطدرفني
 .متوسطة

: بندددات ثالثدددةأوالد و  مثانيددة، أجنبدددا (5048)خدجيددة متددزوج مدددن ( 5041)حممدددد  (:باأل) ســرة الممتـــدةألا -(2
 فوزيددددددة ليلددددددى، (5073)احلدددددداج ، (5060)بددددددن شدددددداعة ، (5068)فلددددددوح ، (5066)فاطمددددددة ، (5061)علددددددي 

 .(5083)، هواري (5078)، فتيحة (5076) نور الدين، (5074)حممد ، (5074)أمحد  ،(5072)

 :(األب)األسرة الممتدة في  لسوابق واألحداثا -(2-0

وحسدددب مدددا أدلدددت بددده األم أهندددا أصددديبت ( خدجيدددة)متوسدددطة، أمدددا اجلددددة ( حممدددد)الصدددحة اجلسدددمية للجدددد 
، فكانددت صددحتها علددى مددر السددنني ضددعيفة خاصددة بعددد (سددنوات 53)بسددحر فأصددبحت ال تددتكلم ومشددلولة  ملدددة 

ا اليوميدة، توفيدت اجلددة بعددها مباشدرة وتدزوج اجلدد، بالنسدبة للصدحة زواجها من اجلد، أثر هذا على أدائهدا يف حياهتد
بسددبب صدددمة ( 2350)بسددرطان الثدددي عددام ( حفيظددة)اجلسددمية لألعمددام والعمددات حسددنة، فقددد أصدديبت العمددة 

نفسية بتأثرها لوفاة زوجها، تؤثر املخاوف الصحية على أفراد األسدرة حيدث تكلفدت هبدا األسدرة النوويدة بعدد إجرائهدا 
  .من مشاكل اجتماعية املتمثلة يف السكن( إبراهيم)للعملية اجلراحية، يعاين العم 
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 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

، نادرا ما تؤخذ (علي)قريبة من األب ( فوزية)العالقة ليست وطيدة بني أفراد األسرة، ما عدا العمة 
رأي األجداد يف اختاذ القرارات، يوجد حوار بني أفراد األسرة يف نصائح أفراد األسرة بعني االعتبار، كما ال يؤثر 

واألم ( علي)تغار وحتقد على األب ( حفيظة)حل مشاكلها، وكثريا ما توجد غرية بني أفراد األسرة فالعمة 
 اجلدو ( علي)األب بني عالقة ال (.نور الدين)و( أمحد)، (إبراهيم)قريب من األعمام ( علي)، األب (فتيحة)
يشعر األب ، وأثر هذا على األب، ال (سنة 55)لقد طرده اجلد من املنزل  ملا كان يف عمره  ضعيفة،( مدحم)

واجلدة ( علي) بني األب جيدةالعالقة إلصالحها، كانت ومل يتدخل أفراد األسرة بالرضا عن هذه العالقة، 
تدخل أفراد األسرة إذا انقطعت الصلة مها راضيان عنها، هو ابن بار هبا كما يقدرها وحيرتمها، ال ي( خدجية)

أحيانا ما بني اإلخوة مضطربة، العالقة العاطفية  .بينهما، يرى أفراد األسرة أن عالقتهم جيدة ويؤثر عليهم إجيابا
يتكلم اإلخوة يف اهلاتف فقط ألن هناك )ضعيف بينهم التواصل ف ،يشعر األب واإلخوة بالرضا عن هذه العالقة

الوالدان  ال يتدخل ،بالرضا عن مستوى هذا التواصل ونشعر را ما يناد( الواليتني اليت يسكناهنابني سافة بعدا يف امل
وعدم وجود  ،افارق السن بينهم هاسبب( حممد)اجلد و ( علي)بني األب يوجد خالفات  .إذا انقطعت الصلة بينهم

االحرتام بينهما، كما يوجد عنف  احلوار، كما يعترب تسلط اجلد سببا يف ذلك، تصل حدة اخلالف إىل انعدام
 واجلدة (علي) خالف بني األب يوجدما  قليال .لفظي أثنائها، نادرا ما يوجد حوار بني أفراد األسرة حللها

، (نبيل)األعمام  بالتحديدواألشقاء  (علي)جد خالفات بني األب تو  .وحتل بطريقة ترضي الطرفني( خدجية)
كما ،  بينهم خللق املشاكل غري صحيحةهي اليت تنقل األخبار ال (حفيظة)ة العم هاسببوتكون ( ياسني)و( محزة)

، قلة احلوار، وعدم املساعدة فارق السن اب اخلالفاتسبأ ، من(حفيظة)والعمة ( علي)بني األب  نزاع يوجد
أثناءها،  فقدان السيطرة على النفس بينهم كما يوجد عنف لفظيو نعدام االحرتام اإىل  نزاعاملعنوية، تصل حدة ال

العالقات  .بطريقة مرضيةيوجد نقاش بني الوالدين وأفراد العائلة حللها، وهم من يتوصلون لذلك، نادرا ما حتل 
 .ضعيفةاالجتماعية لألعمام والعمات واجلد متوسطة، أما اجلدة فهي 

 فتيحة: تبنا مخسةو  ولدين، أجنبا (5048)خرية متزوج من ( 5024)حممد  (:األم) سرة الممتدةاأل -(2
، (5070)عبد القادر ، (5072)( فضيلة) حليمة، (5075)خرية خدجية ، (5073)حممد ، (5060)

 (.5078)( فاطمة) هوارية، (5076)زوبيدة 

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

ب بسدبمبدرض السدكري أصيب ، (5003)مدمنا على شرب الكحول وتوقف عنه سنة ( حممد)كان اجلد 
اثدر هدذا علدى أدائده  ،بدرتت رجدالهو  ،الوقدتمدرور تأزمدت صدحته مدع ( 5008)عدام زلدزال صدمة نفسية جراء وقوع 

، كددان متسددلطا ويفددرض رأيدده علددى زوجتدده وأبنائدده، الصددحة اجلسددمية للجدددة (2333)يف حياتدده اليوميددة وتددويف سددنة 
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. فسدديتها وأدت هبددا العلددة إىل الوفدداةتددأثرت ن( 2335)ضددعيفة تعدداين مددن الربددو والسددكري وأصدديبت بالسددرطان عددام 
مدن احلساسدية، ( فضديلة)، تعداين اخلالدة (2353)سدنة  بالسدكري( عبد القادر)واخلال ( فاطمة)كما أصيبت اخلالة 

لديها مشاكل نفسية بسبب طالقها، تؤثر املشاكل الصدحية علدى أداء األخدوال يف حيداهتم اليوميدة،  ( نصرية)واخلالة 
 .مشكل السكن( طمةفا)اخلالة كما تعاين 

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

 (حيــاة م)أمددا احلالددة ، (إمسهددان)األخددت  نمددقريبددة ( فضدديلة)خلالددة العالقددة وطيدددة بددني أغلبيددة أفددراد األسددرة، ا
، تؤخددذ (فتيحددة) مدن األم( فضدديلة)، تغدار اخلالددة (خددرية)و( فاطمددة) ، واألم قريبددة مددن اخلدالتني(خدرية)قريبدة مددن اخلالددة 

، كمددا يددؤثر رأي األجدداد يف اختدداذ القددرارات، (خدرية)نصدائح أفددراد األسددرة بعدني االعتبددار خاصددة مدن األخددت الكددربى 
واجلددين جيددة هدم راضديني عدن ( فتيحدة)العالقدة والتواصدل بدني األم  جند تشاور بني أفراد األسدرة يف حدل مشداكلها،

ا انقطعددت الصددلة بيددنهم، األم بددارة تقدددر وحتددرتم والددديها، ويددؤثر هددذا إجيابددا هددذه العالقددة، ال يتدددخل أفددراد األسددرة إذ
بدني أغلبيدة اإلخدوة، حدرتام جيدد كمدا يوجدد تقددير واالتواصدل و لعالقدة ا ، وسدلبا علدى أفدراد األسدرة،(فتيحدة)علدى األم 

القددتهم حسددنة ويددؤثر ل األجددداد إذا انقطعددت الصددلة بيددنهم، يدرى الوالدددان أن عيتددخهدم راضدديني عددن هددذه العالقددة، 
فاخلالدددة  ها التمييدددز بيدددنهم،سدددبب، بدددني أفدددراد األسدددرةخالفدددات ندددادرا مدددا تكدددون هنددداك  ،(فتيحدددة)هدددذا إجيابدددا علدددى األم 

هندداك خددالف بددني أفددراد األسددرة خاصددة اخلالددة  ألهنددا تربددت يف بيددت اجلددد،( إمسهددان)األخددت متيددز ( خددرية)و (فضدديلة)
مددا يوجددد نددادرا  فددراد األسددرة واألم حتددب كددل شدديء علددى أمددره الطبيعددي،فهددي تقددوم خبلددق املشدداكل مددع كددل أ( فضدديلة)

أفددراد األسددرة يف  مددا يتدددخل ، قلمدداايرجددع سددببها إىل فددارق السددن بينهمدد (حممددد) واجلددد (فتيحددة)م خالفددات بددني األ
نددادرا مددا توجددد خالفددات بددني األم  .بطريقددة مرضدديةو  وهددم مددن يتوصددلون إىل حلهددا، لددذلك،نقدداش  حلهددا، مددع وجددود

 .يتدخل أفراد األسرة أثناء اخلالف، وحتل بطريقة ترضي الطرفني( خرية)مع اجلدة ( فتيحة)

 

 

 



الدراسة فرضيات نتائج ومناقشة عرض                                                         الخامس الفصل  

 

138 
 

 

 

 (حياة م)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 01)الشكل

مشكل في السكن 

مشكل في السكن

1945

محمد

73

1948 - 1980

خديجة

32

1965

علي 

53

1966

فاطمة

52

1968

فلوح

50

1969

بن شاعة

49

1970

الحاج

48

1972

ليلى

فوزية

46

1974

أحمد

44

1976

نور

الدين

42

1978

فتيحة

حفيظة

40

1980

هواري

38

1924

محمد

94

1948 - 2002

خيرة

54

1969

فتيحة

49

1970

محمد

48

1971

خديجة

خيرة

47

1972

حليمة

فضيلة

46

1973

عبد

القادر

45

1976

زوبيدة

نصيرة

42

1978

هوارية

فاطمة

40

1990

إسمهان

28

1995

ربيع

23

2003

شيماء

15

2006

حياة

12

كريمة

إبراهيم نبيل حمزة ياسين
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 (حياة م)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 21)الشكل 

 

رموز الجينوغرام

أسطورة العالقات األسرية 

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج  4

إنقطاع العالقة  1

التصالح  1

القرب  81

العدائية  2

العنف  2

التركيز اإليجابي  5

الخالف  7

الكره  1

المحبة  7

العشق  1

األمراض

السكري  3

الربو  1
السكري  1

السرطان  1

الحساسية  1

مشكل على مستوى الظهر  1

مرض عقلي  2

ةسوردملا ةلاحلا:
الضعف في النظر  1

ةيعامتجإلا لكاشملا:

مشكل في السكن  2

أنثىذكر

حياة م

وفاة
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علدى من حدول  تعاين احلالةكما ،  الم على مستوى الظهرآم لألأن  يكولوجيةنالحظ من خالل اخلريطة اإل
العشددق، احملبددة، ) ني أفددراد األسددرة نالحددظ تكددرار رمددوزبالنسددبة للجانددب العدداطفي فالعالقددات حسددنة بددالعددني،  مسددتوى

ز و رمدديددة تكددرار ح لنددا اخلريطددة اإليكولوجأخددرى توضدد جهددةمددن و ، جهددةهددذا مددن ( القددرب يف العالقددة، والرتكيددز اإلجيددايب
 (األب)بالنسدبة للجاندب الصدحي لألسدرة املمتددة  .سدرعان مدا تنتهدي بالتصداحل( اخلالفو الغرية، العنف، السيطرة، )

وشدلال علدى مسدتوى رجليهدا  اجلدة بسدحر أصيبتوالنفسية سيئة  سميةأن الصحة اجل املخططيف  كما هو موضحا
لديده مشدكل ( إبدراهيم)سدرطان الثددي، أمدا العدم قدد أصديبت ب( يظدةحف)مما أقعدها الفراش ملدة زمنية، جند أن العمة 

العنددددف، اخلددددالف، )رمددددوز  تكددددررت كددددل مددددنمضددددطربة حيددددث فهددددي بالنسددددبة للعالقددددات بددددني أفددددراد األسددددرة السددددكن، 
أمددا عددن  .بددني الددبعض اآلخددر( حملبددة والقددربا) جددد رمددوزاو يف حددني تتأفرادهددا،  بعددض يوجددد غددرية بددني كمددا،  (العدائيددة

كمدا و ه، رجدال بدرتتأصديب مبدرض السدكري، و و ، عندهعلدى الكحدول وتوقدف  ااجلدد مددمن ، كان(األم)متدة األسرة امل
مصدابة ( فاطمدة)اخلالدة  أمدا الربدو، السدكري والسدرطان، اجلددة تعداين مدنجندد أن يف اخلريطدة اإليكولوجيدة هو موجدود 

 (فضديلة)الدة أمدا عدن احل األسدرة، راد، نالحدظ هندا تكدرار مدرض السدكري بدني أفد(عبدد القدادر)هدي واخلدال  السدكريب
احملبددة والقددرب يف )ز و حسددنة حيددث تكددرر رمدد( األم)بالنسددبة للعالقددات العاطفيددة يف األسددرة املمتدددة ساسددية، لددديها احل

 .بني البعض اآلخر( رية، السيطرة واخلالفالغ)، كما يوجد رمز بني أغلب أفرادها( العالقة
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 (:م اةحي)حياة الحالة مسار  -(0
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 (: حياة م)التعليق على مسار حياة الحالة  -(0-0

زواج قد كان ف مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة النووية واملمتدة للحالة،
، (بيعر )ألخ ا ميالد نكا( سنوات 1)، بعد (مسهانإ) األختميالد مت  هايف السنة نفسو ، (5003) سنةالوالدين 

، مت (2332)سنة  عن الدراسة تتوقفو ، على شهادة التعليم املتوسط( مسهانإ) األخت حازت (5008)عام 
 عاماحلالة  ازدادت، (2334) سنةعن الدراسة ( بيعر )األخ  أيضا توقف، (2330) عام( يماءش) تميالد األخ

 (2352-2355) عام، سبب التدليل املفرط هلاب اإرادي تبوال تبولتاألخرية أصبحت يف السن الرابع ، (2336)
 (2354)عام األم عن العمل  تتوقف، (مسهانإ) خطوبة األختمت ( 2350)، سنة درسةا إىل املدخوهلمت 

نادي رياضي ملمارسة رياضة إىل  احلالةانضمت  (2351) ويف سنةمستوى الظهر، صحي تعاين منه على  ملشكل
 (.إمسهان)مت زواج األخت ( 2356)سنة  يف، (2356-2351) عامالثانية السنة لقد أعادت  ،دواجلو 

 :التقرير النهائي -(0

درس يف السدنة تد (حيـاة م)حلالدة فا ،امللدف املدرسدي والصدحيبياندات و  ،من خالل املقابالت اليت قامدت هبدا الباحثدة
مدا كشدفته أداة اجليندوغرام، فعندد تشدخيص  وهدذا ادراسدي اتدأخر  ا، أمجع كل من املعلمة واملدير أن لدديهابتدائيالثالثة 
لددديها ضددعف يف  أن تبددني أمددا مددن الناحيددة الصددحية بددني أفددراد أسددرهتا، حسددنة ةعالقددالبالنسددبة حلياهتددا األسددرية  احلالددة

 .دراسيا اإىل تأخره ىأدوعليه فإن نقص الدافعية للتعلم والتدليل املفرط  ،البصر لكنه ليس مؤثرا عليها

 (:أشواق ر)لحالة تقديم جينوغرام ا

 :التركيبة األسرية والميزات

 حممددد، (5000) أمسدداء: ولددد وبنتددني، أجنبددا (5075) غنيددةمتددزوج مددن م (5064) هددواري :األســرة النوويــة -(0
 (.2334) شواق، أ(5008)

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

جراحيددة علددى مسددتوى الكلددى، أمددا  أجددرت عمليددة( 5001)متوسددطة عددام  (مغنيددة)الصددحة اجلسددمية لددألم 
اجلسددمية والنفسددية متوسددطة أصدديب بالضددغط الدددموي ( هددواري)صددحتها النفسددية فهددي جيدددة، بالنسددبة لصددحة األب 

تعدداين مددن احلساسددية  (أشــواق ر)، أمددا عددن الصددحة اجلسددمية لألطفددال فهددي حسددنة، مددا عدددا احلالددة (2338)سددنة 
، (2352)ومت مديالد احلفيددة األوىل يف األسدرة سدنة ( 2355)ة تزوجت األخت أمساء سن (.2330)املومسية منذ 

( 2351)سدددنة  إىل البقددداع املقدسدددة،( األب)واجلددددين ( مغنيدددة)واألم  (أشـــواق ر)مت ذهددداب احلالدددة ( 2350)عدددام 
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 .حبدددادث سدددري خطدددري ممدددا مت إدخالددده إىل املستشدددفى( حممدددد)إىل مجعيدددة السدددبيل، أصددديب األخ ( مغنيدددة)انضددمت األم 
 .حمبوبة من طرف اجلميع فهي اجتماعية وحتب معلمتهااحلالة 

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(1-2

( أشواق ر)حتب كل أفراد أسرهتا وتتفاهم مع احلالة ( مغنية)األم  هناك انسجام وحمبة بني أفراد األسرة،
حتب احلالة ( أمساء)خت ، أما عن األ(حممد)، وهي قريبة جدا من األخ (هواري)واألب ( شيماء)واألخت 

 .(أشواق ر)يغار من احلالة ( حممد)، بالنسبة لألخ (خضرة)حتب بنت األخت  (أشواق ر)، واحلالة (أشواق ر)
، تقدير واهتمام عاطفي بني الزوجني، كما هناك تكامل بينهما يف حتمل املسؤولية، جتد الزوجة يوجد مودة ورمحة

وجد ا معه، العالقة العاطفية بعد إجناب األطفال جيدة، أحيانا ما تصعوبة يف التعبري عن مشاعرها وأفكاره
عابرة عادة ما يتم حلها  ، خالفاهتميلجأ إىل الصراخ لكسب النقاشات بينهما سببها تسلط الزوج، كما خالف

 .جيدة ألموا العالقات االجتماعية لألب .حيث ترى مصلحة األطفال حال هلا( مغنية)الزوجة تنازل ب

 ،(سددعيد): أربعدة أوالد وبنددت، أجنبددا (5046) فتيحدةمتدزوج مددن  (5043) قدددور (:األب)سـرة الممتــدة األ -(2
 (فتيحة)، (هواري) ،(حكيم) ،(ذهبية)

 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

 ، بالنسبة(2336)لدى اجلد مشاكل اجتماعية املتمثلة يف املرياث وسببت له الضغط الدموي سنة 
، أما عن صحتها النفسية فهي حسنة، أصيب (2333)للصحة اجلسمية للجدة متوسطة أصيبت بالسكري عام 

حبادث حيث ذهب للسباحة وكان حملول االسيد موجودا يف البحر بكمية معتربة، فأصيب بالعمى ( سعيد)العم 
نفسية لألعمام والعمات عمى جزئي، الصحة ال( ذهيبة)، لدى العمة (سنة 56)الكلي منذ أن كان يف عمره 

 . حسنة

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

العم حمب وقريب من كل األعمام، خاصة من ( هواري)فاألب  ،تواصل بني أفراد األسرةيوجد تقارب، و 
 ،(حكيم)العم  حتب (أشواق ر)أما عن احلالة ، (حكيم)قريبة من العم  (مغنية)م األ، (فتيحة)العمة و ( حكيم)

من األم ( سعيد)يوجد ثقة بني األب وأخاه األكرب، أحيانا ما توجد غرية بني أفراد األسرة حتديدا بني العم 
، هناك تشاور بني أفراد العائلة يف (مغنية)، تؤخذ نصائح أفراد األسرة بعني االعتبار خاصة من اجلد واألم (مغنية)

واجلدين، هم يشعرون بالرضا عنها، كما هناك تقدير ( هواري)بني األب  جيد والتواصلالعالقة  .حل مشاكلها
 .وعلى أفراد األسرة( هواري)واحرتام بينهما، يرى أفراد األسرة أن عالقتهم جيدة ويؤثر هذا إجيابا على األب 
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 اءالتمييز بني األشق هاسببفراد األسرة، وجد خالفات بني أتيانا أح .يتدخل أفراد األسرة إذا انقطعت العالقة بينهم
 خالف بنينادرا ما يوجد ، واجلدة( مغنية)وجد خالفات بني األم كما ت،  (حكيم)والعم  (هواري)حتديدا األب 

سببها عدم وجود احلوار، يف بعض املرات يتدخل أفراد األسرة حللها، وهم من يتوصلون واجلد  (هواري) األب
سببها عدم وجود  ة،خالفات بني األب واجلدوجد قلما ما ت .لذلك ويكون بتنازل أحد الطرفني وبطريقة مرضية

احلوار، وانعدام االحرتام بينهما وفقدان السيطرة على النفس، يتدخل أفراد األسرة يف حلها، مرات هم من 
األشقاء سببها  وجد خالفات بنيت نادرا ما .وحتل بطريقة مرضية( هواري)يتوصلون لذلك وأحيانا بتنازل األب 

 (اجلدة)خاصة  ن، يتدخل الوالدا(هواري)واألب ( حكيم)بني العم عنف لفظي  هناكعدم وجود احلوار، كما 
عالقات االجتماعية للجد واجلدة حسنة، أما بالنسبة لألعمام والعمات فهي ال .األسرة من أجل حلهاوباقي أفراد 

 .جيدة

( فاطمدة( )فوزيدة): نداتأربعدة ب، أجنبدا (5046) حليمدةمتدزوج مدن  (5042) حممدد (:األم)سرة الممتدة األ -(0
 (مغنية) (كرمية)

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

مبشدددكل علدددى مسددتوى الظهدددر سدددنة ( فاطمددة)سدددمية والنفسددية للجددددين حسدددنة، مت إصددابة اخلالدددة الصددحة اجل
الصدددحة  هدددي األخدددرى حبدددادث حيدددث دخدددل مقدددص يف عينهدددا،( فوزيدددة)أصددديبت اخلالدددة ( 2330)، عدددام (2335)

 . النفسية لألخوال واخلاالت حسنة

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

خذ نصائح أفراد ، تؤ (مغنية)قريبة من األم ( كرمية)اخلالة يوجد تقارب والعالقة وطيدة بني أفراد األسرة، ف
واجلدان، هم ( مغنية)األم  جيدة بنيالتواصل و العالقة عتبار ويؤثر رأي األجداد يف اختاذها، األسرة بعني اال

ويؤثر عليهم  راد األسرة أن العالقة جيدة بينهميرى أفة هبما تقدرمها وحترتمهما، ر اب فهي ها،بالرضا عن يشعرون
  ، كلهم يشعرون بالرضا عنها،العالقة بني اإلخوة حسنة .بينهم دخل أفراد األسرة إذا انقطعت العالقةتي إجيابا،

هم ن أن عالقتيرى الوالدا، بينهم، يتدخل الوالدان إذا انقطعت الصلة بينهم تفاهمو حرتام كما هناك تقدير وا
أحيانا ما يوجد خالف بني  .اوال واخلاالت، ويؤثر عليهم إجيابن بأن األم قريبة من األخحسنة، كما الحظ الوالدا

هم من يتوصلون إىل ها، و لحلة يوجد نقاش بني الوالدين وباقي أفراد األسر  ها الفرق يف السن بينهم،سبب، اإلخوة
  .ألخوال واخلاالت حسنةالعالقات االجتماعية للجدين، ا .ذلك، وحتل بتنازل أحدهم وبطريقة مرضية
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 (أشواق ر)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 20)الشكل

1940

قدور

78

1946

فتيحة

72

سعيد 

1964

هواري

54

ذهيبة حكيم فتيحة

1942

محمد

76

1946

حليمة

72

فوزية فاطمة كريمة

1971

مغنية

47

1993

أسماء

25

1998

محمد

20

2004

أشواق

14
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رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج  3

التصالح  2

القرب  21

العنف  1

التركيز اإليجابي  2

الخالف  5

اإلنسجام  3

المحبة  21

األمراض  

إعاقة حسية  3

مشكل على مستوى الكلى  1

السكري  1

الضغط الدموي  2

مشكل على مستوى الظهر  1

ةسوردملا ةلاحلا:
الحساسية

أنثى ذكر

أشواق ر

 

 

 

 

 

 (أشواق ر) يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة(: 22)الشكل 
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عملية جراحية على األم  جريتأ حيث ا،ألسرة النووية أمراضأن لنالحظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية  
انب بالنسبة للجو لديها احلساسية املومسية، فاحلالة عن كما يعاين األب من الضغط الدموي، أما  مستوى الكلى،

، كما (احملبة، القرب يف العالقة، الرتكيز اإلجيايب)ز و رار رمنالحظ تك ،سرةالعاطفي فالعالقات حسنة بني أفراد األ
غرية وجد كنها تنتهي بتصاحل الطرفني، كما تبني الوالدين ل (الغرية، السيطرة، العنف، اخلالف)ز و يوجد أيضا رم

 لديه اجلدأن نرى  (األب)بالنسبة للجانب الصحي لألسرة املمتدة  ،جتاه احلالةا( حممد)وسيطرة من طرف األخ 
بإعاقة حسية،  اأصيبفقد ( ذهيبة)والعمة ( سعيد)العم أما عن دة بالسكري، اجل أصيبتكما الضغط الدموي،  

هذا من ( ايباحملبة، القرب يف العالقة والرتكيز اإلجي)بالنسبة للعالقات بني أفراد األسرة فهي حسنة، تكررت رموز و 
اخلالة  ، لدى(األم)األسرة املمتدة عن أما  .رادهاوجد خالفات وغرية بني بعض أفجهة، ومن جهة أخرى ت

بالنسبة للعالقات العاطفية يف األسرة لديها إعاقة حسية، ( فوزية)مشكل على مستوى الظهر، أما اخلالة ( فاطمة)
احملبة والقرب يف ) ينرمز ا من خالل اخلريطة اإليكولوجية حيث تكرر هذا  نالحظو جيدة فإهنا ( األم)املمتدة 

 .(ةالعالق
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 (:ر أشواق)مسار الحياة الحالة  -(0

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

احلالة ميالد 
( أشواق ر)
(2334)  

 

4- 6- 

3 

0- 55- 43- 43-  50- 

ميالد 
 (األم)

(5064) 

 

 

 خروج األخت
من املدرسة ( اءمسأ)

(2333) 

 

ميالد األخ 
 (مدحم)
(5008) 

 

زواج 
 الوالدين

(5005) 

 

 

 األختميالد 

 (مساءأ)
(5000) 

 

 

 السن

ميالد 
 (األب)
(5064) 

 

إجراء األم عملية 
للكلى جراحية 

(5001) 

 

2+ 5+ 

( تيحةف)إصابة العمة 
دخول مقص يف عينيها ب

(2331) 

 

 

( مدحم) ج األخخر 
 من املدرسة

(2336) 

 

 

6+ 

 زواج األخت +1
 (اءمسأ)
(2355) 

 

 

إصابة األخ 
حبادث  (مدحم)

 (2338)سري 

 

 (ذهيبة)إصابة العمة 
 على مستوىبكسر 

 (2330)الظهر 

 

إصابتها 
ساسية احلب
(2330) 

 

 

 

2+ 

1+ 

1+ 4+ 

 (األب)إصابة 

 الدموي بالضغط
(2336) 

 

 القسمإىل  التحاقها
 التحضريي

(2330) 

 

 خطوبة األخت
 (اءمسأ)

(2353) 

 

 

7+ 

0+ 53+ 

حتصلت يف السنة الرابعة 
على ( 2354-2351)

 (  0.76)معدل 

 

 

 لعمرة معل أدائها
( األم)و( األب) اجلدين

(2350) 
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 (: أشواق ر)التعليق على مسار حياة الحالة  -(0

زواج تم ف لقد مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة النووية واملمتدة للحالة،
على مستوى  األم عملية جراحيةت جر ، أ(أمساء)األخت ميالد كان ( 5000) ويف سنة، (5005) عام الوالدين

 األخت جتخر ، (5008) سنة( حممد)ميالد األخ مت بعدها ، (5001)تها عام الكلى حيث مت استئصال كلي
دراسة عام ن الع (حممد) األخ مث انقطع، (2334) سنةاحلالة ميالد مت و ، (2333) عاممن املدرسة ( أمساء)
، (2330) عامساسية احلأصيبت بفقد  ما احلالةأ، (2336)سنة ضغط الدموي أصيب األب بالو  ،(2336)

جت، زو تمباشرة  بعدها( 2353) عامأمساء  األختمت خطوبة مث ، (2330)سنة  التحضريي قسمالالتحقت ب
 (.2351-2354)، كررت احلالة السنة الدراسية (2350) سنةيف  واألم( األب)اجلدين  العمرة مع احلالة تأد

 :التقرير النهائي -(0

درس يف تددد (أشـــواق ر)حلالدددة فا ،امللدددف املدرسدددي والصدددحي بيانددداتو  ،مدددن خدددالل املقدددابالت الددديت قامدددت هبدددا الباحثدددة
هدددذا مددا كشددفته أداة اجلينددوغرام، فعندددد  ادراسددي اتددأخر  ا، أمجدددع كددل مددن املعلمددة واملددددير أن لددديهابتدددائيالسددنة الثالثددة 

كمدا أهندا حساسدية،  الصدحية لدديها أما من الناحيدة بينهم،  حسنة لعالقاتفاة بالنسبة حلياهتا األسري تشخيص احلالة
 يف املسدتوى احملددود (61)وجددنا درجتهدا ف ذكاءالد وانتبداه أمدا عدنيف العمليدات العقليدة مدن تركيدز، تعاين من ضعف 

 .دراسيا اتأخرهإىل  هذه العوامل أدتكل للذكاء،   "Wechsler " "وكسلر"على حساب اختبار 

 (:يوسف ق)ديم جينوغرام الحالة تق

 :التركيبة األسرية والميزات

، (2338) يوسددف: ، أجنبددا ولددد وبنددت(5082) فاطمددةمتددزوج مددن ( 5067) عبددد القددادر :األســرة النوويــة -(0
 (.2352) هديل

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

ا لديدده حساسددية بسددبب طبيعددة عملدده  كمدددموي  الددضددغط ال يعدداين مددن فهددو الصددحة اجلسددمية لددألب متوسددطة
سدمية والنفسدية لدألم واألطفدال حسدنة، مدا عددا أن الصدحة اجل، نشداطه اليدومي حيث أثر هدذا املدرض علدى كمنظف

، وهددو يتدابع طبيدا، كددرر احلالدة عددة مددرات السدنوات الدراسددية العدنيعلدى مسددتوى لديدده حساسدية  (يوسـف ق)احلالدة 
سددري ملددا   ادثأصدديب حبدد، ة يف الددنفس أمددام زمالئدده ألندده األكددرب مددنهم سددناهددذا مددا جعلدده يشددعر باخلجددل وضددعف الثقدد

 .لكنه ليس باخلطري( سنوات 1)كان يف عمره 
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 :عالقات بين أفراد األسرة النوويةال -(0-2

، أمددا الوالدددان فهمددا (عبددد القددادر)قريبددة مددن األب ( هددديل)، األخددت تفدداهم بددني أفددراد األسددرةحمبددة و هندداك 
بني الدزوجني، فكالمهدا  اهتمام عاطفيجد مودة ورمحة وتقدير، و و ت (.هديل)واألخت  (يوسف ق)قريبان من احلالة 

برتبيدة األطفدال ومتحمدل ملسدؤولياهتم، الدزوج مهدتم ، بعدد إجنداب األطفدالن بعضهما، لقد زادت احملبدة بينهمدا ماليك
مصددلحتهم فددوق كددل شدديء  ( مددةفاط)األم رى نددادرا مددا توجددد خالفددات بددني الددزوجني، يكددون سددببها األطفددال حيددث تدد

 .مرضيةبطريقة كما أهنا تتنازل عن حقها من أجلهم، وحيل اخلالف بينهما 

 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

 ،حسددنة بالنسددبة لصددحته النفسددية فهددي ،(2351)عددام عمليددة جراحيددة علددى مسددتوى العددني ( اجلددد)أجددرى 
ضدغط الددموي المدن ( اجلددة)تعداين  اث، واألب هدو مدن يتحمدل مسدؤوليتها،ل املدري لدى اجلد مشاكل اجتماعية حدو 

دة علددى أدائهددا يف الصددحية للجدد تددؤثر الظددروفأحيانددا  ،حسددنةفهددي النفسددية  ، أمددا عددن صددحتها(2350)سددنة منددذ 
 .حسنة لألعمام والعماتوالنفسية  سميةالصحة اجلحياهتا اليومية، 

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

أحيانا ما بإخوهتا،  ما تتصل دائما (فاطمة)، إال أن العمة أفراد األسرة أغلب بني العالقة ليست وطيدة
يؤثر رأي األجداد يف ، (عبد اهلل)العم و ( عبد القادر)ب خاصة بني األتؤخذ نصائح أفراد األسرة بعني االعتبار 

بر وتقدير،  هناك من اجلدين،األب قريب   .شاكلهال مفراد األسرة حلبني أ حوارهناك كما أن  ،اختاذ القرارات
 مع اجلدين، مها راضيان عن عالقتهما، يرى أفراد األسرة أن عالقتهم( عبد القادر)حسن بني األب  تواصلو 

الصلة بينهم، هناك بعد يف العالقة العاطفية يتدخل أفراد األسرة إذا انقطعت كما  ،ابإجياويؤثر على األب حسنة 
ما توجد غرية أحيانا ، ومستوى التواصل متوسط ،بينهميوجد تقدير واحرتام هم ليسوا راضني عنها،  ،بني اإلخوة

توجد خالفات بني  نادرا ما .بينهم ، ويتدخالن إذا انقطعت الصلةضعيفة ان أن عالقتهميرى الوالدبينهم، 
هم و  وباقي أفراد العائلة حللها، نالدا، يتدخل الو عدم وجود احلوارو  ،التمييز بني اإلخوة هاسبباألعمام والعمات 

 .وبطريقة مرضية األطراف بتنازل أحد لذلك،من يتوصلون 

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

 ،ه النفسددية متوسددطة لديدده وسددواستصددح، (2351)الدددموي سددنة  بالسددكري والضددغط( اجلددد) لقددد أصدديب
والغددة  فهدي تعداين مبشدكل علدى مسدتوى الظهدر( اجلددة)، بالنسدبة لليوميدةتؤثر هدذه األمدراض علدى أدائده يف حياتده ا

ا تددؤثر الظددروف الصددحية علددى أدائهددا يف أحيانددا مدد ،حسددنةفهددي النفسددية ، أمددا صددحتها (2351) عددام الدرقيددة منددذ
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الصدددحة ، (5008)سدددنة لدددديها قلدددق مرضدددي مندددذ مدددن النوبدددات العصدددبية و  تعددداين( سدددامية)اخلالدددة ، و اليوميدددة حياهتدددا
 .والنفسية لألشقاء حسنة سميةاجل

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

، هنداك اتصددال قدريبني مدن األممهدا ( سدامية)واخلالدة ( أمدني)خدال ، بالنسدبة لليوجدد تقدارب بدني أفدراد األسدرة
ائح خدذ نصدتؤ  فهدو يقضدي أغلدب وقتده عنددها، قريدب مدن اجلددة (يوسـف ق) احلالدة ،وطيددة وعالقدتهم يومي بينهم

 .هندداك تشدداور بددني أفددراد األسددرة يف حددل مشدداكلها أفددراد األسددرة بعددني االعتبددار، كمددا يددؤثر رأي األجددداد يف اختاذهددا،
رضددا مددن الطدددرفني عددن هددذه العالقددة، هدددي بددارة هبمددا كمددا تقددددرمها هندداك كمدددا أن  ين،اجلدددألم و ابددني عالقددة جيدددة ال

وهدم راضديني األشدقاء حسدنة  بدنيالعالقدة ويؤثر علديهم هدذا إجيابدا،  ،دةجي وحترتمهما، يرى أفراد األسرة أن عالقتهم
أن  نيددرى الوالدددا بينهمددا،احددرتام كمددا هندداك تقدددير و  ،(فاطمددة)م واأل (سددامية) اخلالددةعنهددا، هندداك تواصددل يددومي بددني 

بدني أفدراد  وجدد خالفداتندادرا مدا ت وأهنم قريبني من بعضهم الدبعض، حيدث يدؤثر هدذا علديهم إجيابدا، عالقتهم حسنة
أثنددداء ن ، يتدددخل الوالدددداعددددم وجددود احلدددوار اهباسددب، وإن وجددددت فإهنددا تدددؤثر سددلبا علدددى العالقددة بيدددنهم، مدددن أاألسددرة

 .اخلالف، لكن قلما يتوصالن إىل حله
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 (يوسف ق)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 20)الشكل

1950

الحاج

68

1955

بختة

63

1982

فاطمة

36

1984

سامية

34

1988

أمين

30

1948

جلول

70

1950

فتيحة

68

1966

عبد هللا

52

1976

عبد

القادر

42

2008

يوسف

10

2012

هديل 

6

1985

بن

صافي

33
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 (يوسف ق)ة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة مفاتيح رموز الخريط(: 20)الشكل 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

اإلنسجام  3

المحبة  21

الزواج  3

الحالة المدروسة

التصالح  2

القرب  9

الخالف  2

األمراض

النوبات العصبية  1

مشكل على مستوى الغدة الدرقية  1 
 مشكل على مستوى الظهر  1

الضغط الدموي  1
الوسواس  1
السكري  1

الضغط الدموي  1
الحساسية  1

الضغط الدموي  1

أنثى ذكر

يوسف ق
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من يعاين  ألبامتوسط، فسرة النووية اجلانب الصحي لأل من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن نالحظ
 ،نرى هنا تكرار نفس املرضحساسية لديه أيضا  (يوسف ق)احلالة أما ، الضغط الدموي كما لديه حساسية

ما يوجد ، ك(والقرباحملبة، )رمزين نالحظ لذلك فراد االسرة ة بني أانب العاطفي فالعالقات حسنبالنسبة للج
بالنسبة للجانب  .(هديل)بني احلالة واألخت ( الغرية)نالحظ رمز خالف بني الوالدين لكن ينتهي بالتصاحل، كما 

حيث  فهي حسنة، هالعالقات بني أفرادأما امن الضغط الدموي،  تعاين اجلدة (األب)الصحي لألسرة املمتدة 
الضغط الدموي، والوسواس، أما اجلد السكري، ، لدى (األم)ألسرة املمتدة بالنسبة ل .(احملبة والقرب) يز تكرر رم

بنوبات عصبية  فإهنا أصيبت (سامية)خالة بالنسبة للاجلدة لديها مشكل على مستوى الظهر والغدة الدرقية، 
احملبة والقرب )حيث تكرر رمزي ، هي جيدة( األم)متدة املعالقات العاطفية يف األسرة أما الولديها قلق مرضي، 

 .لكنها تنتهي بالتصاحل بينهم وجد خالفات، كما ت(يف العالقة
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 (:يوسف ق)مسار حياة الحالة  -(0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميالد احلالة

 (يوسف ق)

(2338) 

السنة الدراسية ه ر اكر ت
(2354-2351) 

إىل املدرسة  خولهد
(2350-2354) 

السنة الدراسية  هر اكر ت
(2351-2356) 

 

 السن

ميالد 
 (األب)

(5067) 

ميالد 
 (األم)

(5082) 

زواج 
الوالدين 

(2337) 

ميالد األخت 
 (هديل)

(2352) 

3 

45- 06- 5- 4+ 

1+ 6+ 7+ 
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 (:يوسف ق)التعليق على مسار حياة الحالة  -(0-0

فقدد مت مديالد األب عددام  اث الديت مدرت هبددا األسدرة النوويدة للحالددة،لقدد مت عدن طريدق مسددار احليداة تبيدان أهددم األحدد 
عدن تدراض، وبعددد عدام مدن الدزواج أجنبددا ( 2337)،  تزوجددا عدام (5082)، أمدا األم فكدان ميالدهدا سدنة (5067)

ة ، لقددد التحددق احلالدد(2352)، بعدد أربددع سددنوات مت مديالد املولددود الثدداين سدنة (يوســف ق)املولدود األول وهددو احلالددة 
، كددرر السددنة (سددنوات 1)،  أصدديب حبددادث مددرور مل كددان يف عمددره (2354-2350)باملدرسددة يف السددنة الدراسددية 

.(2356-2351)و( 2351-2354)الدراسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددية مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرتني عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام 
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 :التقرير النهائي -(5

 (يوســـف ق)حلالدددة فا ،امللدددف املدرسدددي والصدددحي بيانددداتو  ،مدددن خدددالل املقدددابالت الددديت قامدددت هبدددا الباحثدددة
وهدذا مدا كشدفته أداة اجليندوغرام،  ادراسدي اكدل مدن املعلمدة واملددير أن لديده تدأخر أمجع  ، ابتدائيالسنة الثالثة  درس يفي

الصددحية لديددده أمددا مددن الناحيددة بددني أفددراد األسددرة،  حسدددنة لعالقدداتفابالنسددبة حلياتدده األسددرية  فعنددد تشددخيص احلالددة
وجدددنا درجتدده ئدده فذكاوانتبدداه، أمددا عددن مسددتوى ز، يف العمليددات العقليددة مددن تركيددكمددا يعدداين مددن ضددعف حساسددية،  

أدت إىل ه العوامددل كددل هددذ  ،"Wechsler " "وكسددلر"علددى حسددب مقيدداس الددذكاء  أي يف املسددتوى احملدددود (61)
 .تأخره دراسيا

 (:أحمد ل)تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

 محددددددأ احلددددداج: ، أجنبدددددا ثدددددالث أوالد(5083) اريدددددةو متدددددزوج مدددددن ه( 5070) محددددددأ يدسددددد :األســـــرة النوويـــــة -(0
 (.2351) يندال س، مش(2334) محد، أ(2330)

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

( 2330)سددنة  (محدددأ اجاحلدد)مت إجهدداض املولددود األول عددن رضددامها،  (2332) عددامكددان زواج الوالدددين 
 رهدداقاإل الزمهددا، (سددنة 24)ان يف عمرهددا كددملددا  باحلالددة  ىمددرة أخددر مث محلددت  لدددى األم، ضددغط الدددمارتفدداع بسددبب 

 سددنة( حمــد لأ)مت والدة احلالددة الشددهر الثددامن والتاسددع، لقددد  مددن احلمددل وبالتحديددد يف يف األشددهر األخددريةقلددق الو 
  ،ى ملعاينتهمددا حيددث كانددا بصددحة حسددنةاألم واحلالددة إىل املستشددف ، ومددن مت نقلددتوالدة طبيعيددة تيف البيدد( 2334)

مبراحدل مندو  (حمـد لأ) ت احلالةمر  عامني ونصف،الطناعية حىت سن طبيعية يف الشهر األول مث اص تهرضاع تكان
ات يف حتريدك كدل مدن احلالدة صدعوبى ندت لدداككمدا   ،سدنةال متداميف  واحلبدوالثدامن الشهر  يفكان   اجللوسف ،متأخرة

بالنسددبة ) السددنة والنصددف، متدداميف تلفددظ هبددا  ل كلمددةأو إذ أن  نطددقلديدده أيضددا مشددكالت يف الو  اليددد والرجددل اليمددىن،
بالنسدبة للمشدي أمدا ، (ملشكل النطق استمر معه حىت إىل يومنا هذا حيث جيد صعوبات كبرية لنطدق بعدض احلدروف

أخذتده عندئدذ ، عندما ميشدي اليمىنالرجل  جيركان حيث  ظهرت عليه اإلعاقة ونصف، هنا  سنتنيالاحلالة  بلغ حىت
شدددلل أن لديددده وتبددني  ،والدددرأس جتددري لددده أشددعة علدددى مسدددتوى الددرجلني عاينتدده فطلدددب منهدددا أنمل أمدده عندددد طبيددب عدددام

ا تدددليك ، فطلددب منهددا أن جتددري لددهاليمددىن هجلددر علددى مسددتوى سددتوى اجلهددة اليمددىن مددن الدددماغ وإعاقددة علددى م نصددفي
عدام  .سدنةر إحددى عشدحدىت حىت تتحسن حالته، فاستمر هذا العالج مندذ أن كدان يف عمدره عدامني ونصدف  لرجلة

لدددى األم، رغددم أهنددا كانددت تتددابع  ضددغط الدددميف بسددبب ارتفدداع  (يندالدد سمشدد)إجهدداض املولددود الثدداين  مت (2351)
الدذي  وهدذا بسدبب طبيعدة عملده األوردة يف بتوسدع (سديد أمحدد)األب  أصديب ويف نفدس السدنة ،عند طبيبها اخلاص
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 اعاديدد هدخولددكددان  ،(سددنوات 1)ي يف السددن القددانوين لقسددم التحضددري التحددق احلالددة با .عليدده الوقددوف يوميددا توجددبي
بددني  عدددم متييددز احلالددةبوتأكددد املعلددم  لقددد الحددظأمددا بالنسددبة لقدراتدده املعرفيددة وتكيددف بسددرعة مددع األجددواء الدراسددية، 

 ،الحظدداتهددذه امل لدده ه وقدددممددر أممددا اسددتدعى ويل  ،احلركددة ريكثدكمددا ملددح أندده  ،  مقارنددة بزمالئدده كتابتهدداوجهددل  حلدروف ا
 مددن أسددباب تددأخره التحصدديلي أنددهالسددنة الثانيددة والسددنة الثالثددة، الددة عدددة مددرات، وكددان هددذا يف السددنة األوىل، احل ركددر 

حدىت أنده يبكدي عنددما ف مدن االمتحاندات اوخيد ولديه ضعف يف العمليات العقلية من الرتكيز واالنتباه، الفهم بطيء
يف البيددت ومتابعددة أمدده لدده رغددم تكددراره السددنة و  ،ذه النتددائجعلددى هدد بحيصدل علددى نتددائج ضددعيفة، أحيانددا مددا يعاقبدده األ

 (واريددةه)عندددما الحظددت أم احلالددة  ،جدددا مقارنددة بزمالئدده اضددعيفيبقددى حتصدديله لدددروس اخلصوصددية فددإن إىل اإضددافة 
مث إىل األخصدائية ، ةوحددة الكشدف واملتابعدة املدرسدييف  اينعندد أخصدائي نفسدتوجهدت بده  الضعف لدى ابنهدا هذا

 يفنفسدداين  أخصددائيعنددد ابع أصددبح احلالددة يتدد( 2357)، أمددا يف سدنة لطددب األطفددالالتددابع املستشددفى انية يف النفسد
 يف جيلدسإذ  ،تدهعلممهمل من طرف لى ذلك فهو معزد  .(س ع)التابعة لبلدية  املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية

هبدا عددة مدرات ومطالبتهدا  أم احلالدةرغدم اتصدال ، وال تعيد له شرح النقاط اليت مل يفهمهدا القسمالطاولة األخرية من 
 بنيقددددر ملديدددده صددددديقني بالنسددددبة ألصدددددقائه  لطلبهددددا،مل تسددددتجيب إال أهنددددا  تراعددددي خصددددائص ابنهدددداه معاملددددة مبعاملتدددد

، (معددوق، مددريض): بقددوهلممندده ون يسددخر  حيددانيف بعددض األالبقيددة فعالقتدده عاديددة معهددم،  مددع ، أمددا(ليدددو يندداس، و إ)
 .بالعنف اللفظي ومرات بالعنف اجلسدي ة فعلهوتكون رد، إخل...

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

بالنسددبة لعالقددات احلالددة االجتماعيددة  جدددا مددن والديدده، احلالددة قريددبعددن  ،هندداك انسددجام بددني أفددراد األسددرة  
 .معه يف نفس البيت الذين يسكنون( علي)حسنة فهو يقضي وقتا يف اللعب مع أبناء اجلريان ومع أبناء عمه 

ن بدد: وثالثددة بنددات أوالدسددت ، أجنبددا (5040) رميمتددزوج مددن مدد( 5006)محددد أ (:األب)ســرة الممتــدة األ -(2
، (5076) صددطفى، م(5070) محدددأ يدسدد، (5075)محددد أ اج، حدد(5060) اطمددة الزهددراء، ف(5060) عددودة

 (.5085) لي، ع(5083) ضر، خل(5078) ينة، مي(5076) درةب

 :(األب)األسرة الممتدة في  ابق واألحداثالسو  -(2-0

( درةبدد)التددوأم مددع العمددة ( صددطفىم)العددم  تددويف طفددال،أ عشددرة، أجنبددا (5062) عدداملدددين زواج الوا لقددد مت
يف البيددت العددائلي مددع الوالدددين،   يسددكنون( محدددأ يدسدد)و ،(لدديع) ،(محدددأ اجحدد) كددل مددن اإلخددوة،  (5076) سددنة
 حيددث تددرك يف فرنسددا اغرتبددكددان م( محدددأ اجحدد)العددم  .نام بسددبب أطفدداهلزوجددات األعمددخالفددات بددني  هندداك تكاندد

وولد يف بيدت العائلدة  بنتله  وتركت ،(2331)عام زوجته  (ليع)لقد طلق العم  يف البيت العائلي،زوجته وأوالده 
( دأمحددد) اجلدددد يبصدددأ  ،هددداعجز و ( مدددرمي) جلددددةة اعددددم اسدددتطاعهم بسدددبب يترعددداتقدددوم بمدددن  هدددي (واريدددةه) وأم احلالدددة
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 اجحدد)العدم انتقلدت أسدرة  البيدت،مدن اخلدروج علددى  عجدزه ا أدى إىلممد (2354) سدنةعلدى مسدتوى الدرجلني  بإعاقدة
مددا جعلدده وهددو يف حالددة سددكر  حبددادث مددرور( علددي)يف السددنة نفسددها أصدديب العددم ، (2351)عددام  إىل فرنسددا( محدددأ

العمدددة تعرضدددت كدددذلك ، (2351) دثاا باحلدددمساعهددد يدددة عنددددقلبأزمدددة ب مباشدددرة جلددددةايبت صدددأ ،السدددجن إىل يددددخل
( ضدرخل)الوقدت، يعداين العدم  مدرور لكن حتسنت حالتها مدع نفسية سبب هلا صدمةمما  سريحبادث ( هراءز ال اطمةف)

ومل تددددم ( 2356)سددنة يف النطددق، مت زواجددده يف  اضدددطراباتلديدده حركيدددة، كمددا  ختلددف عقلدددي بسدديط مدددع إعاقددةمددن 
 . بالربو (مرمي) اجلدة ة نفسها أصيبتالسن ويف، من الزواجالرابطة سوى أشهر 

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

 (مرمي) واجلدة (أمحد) واجلد( هوارية)، فالعالقة قريبة بني أم احلالة ألسرةبني كل أفراد ا هناك تواصل وحمبة
 العمواجلدان حيبان ، (محدأ اجح)والعم  (سيد أمحد)ب األبني العالقة وطيدة ، نفسه حيث أهنم يعيشون يف البيت

يأخذ نصائح أحد بعني الذي ال ( علي)العم عدا ما  ،ميع أفراد العائلةجل أنه األخ املتفهم، حبكم (محدأ اجح)
 اجح)العم من طرف  اصةخسرة بني أفراد األاتصال يومي ، هناك العائلة تزعج أفرادتصرفات ويقوم باالعتبار 

، هناك تفاهم العائلة أفرادتتواصل مع كافة فإهنا ( هراءز ال اطمةف)عمة لنسبة للاأما ب ،(بدرة)و (ودةع نب)، (محدأ
بسبب ( محدأ اجح)هناك خالفات مع زوجة العم  ت، كانفهي قريبة منها (ميينة)العمة و ( واريةه)أم احلالة  بني

 العائلة ينفرون منهفإن مجيع أفراد ( ليع)أما بالنسبة للعم ، لكنها تالشت عندما ذهبت إىل فرنسا ،األطفال
  .جتنبا للمشاكل العائلية تصرفاتهختفي لكن اجلدة  ،لكحولل هشرببسبب 

مددد حم: بندات سدتةأوالد و  ةسددتجنبدا ، أ(5040) اطمدةمتددزوج مدن ف( 5048) مددحم: (األم)األسـرة الممتـدة  -(0
 واريدة، ه(5077)دم آ، (5071) يندة، مي(5070) محددأ اج، حد(5075) ليكدة، م(5060)اطمة ، ف(5067)
 (.5004) محد، أ(5088) ريدة، ف(5086) ليمة، ح(5084) لي، ع(5082) وسى، م(5083)

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

يف ( 5080)نة سد( محددأ اجحد)ال اخلد ، تويفأجنبا ستة أوالد ومخسة بناتو ، (5064) سنةن االوالد جتزو 
سددددنة  مت انتقددددال العائلددددة ،(5080)بالسددددكري عددددام فأصدددديبت  للجدددددةصدددددمة نفسددددية حددددادث عمددددل، أدى هددددذا إىل 

وكان ذلدك جدراء مكدان إقدامتهم  (2335)عام بالربو ( مدحم)أصيب اجلد بعدها ، من الريف إىل املدينة( 2333)
 بددالعمىاجلزئددي مث  بددالعمىمددا أصدديبت ك( محدددأ اجحدد)، لقددد سدداءت احلالددة النفسددية للجدددة بعددد وفدداة اخلددال اجلديدددة
 بسددبب( 2354)عددام علددى مسددتوى الغددة الدرقيددة مبشدكل  فإهنددا أصدديبت( ميينددة)اخلالدة أمددا  ،(2353) سددنة الكلدي

 سدددنة( فاطمددة)ت اجلددددة يددتوف .بعمليددة جراحيدددة (دمآ) قددام اخلدددال نفسدددها السددنةيف و  ،يف بيتهدددا شدداكل الددديت تعيشددهاامل
 ،(فاطمدة)، (هواريدة)، (دمآ)ألبنداء وا( حممدد)اجلدد خاصدة  علدى مجيدع أعضداء األسدرة ، حيث أثرت وفاهتا(2351)
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اخلالددة  أصدديبت (2356)سددنة علددى مسددتوى الربوسددتات، ويف  عمليددة جراحيددة( حممددد)اجلددد  أجددرى( 2351) عددام
 .مما أدى إىل وفاهتا( فاطمة)اخلالة  أثر املرض على ،ويضغط الدمالب (فاطمة)واخلالة  (ليكةم)

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

، فدأم حب جيمع اجلدين، العالقة قوية بني أفراد العائلة، جيمعهم احلب واالحدرتام املتبدادل بيدنهمهناك  كان
 ،(ريدددةف)تتواصددل كثددريا مددع اخلالددة ، كمددا (دمآ)واخلددال ( ميينددة)اخلالددة و  ،(حممددد)قريبددة جدددا مددن اجلددد ( هواريددة)احلالددة 

 املتكددررة إلجهدداضاالصددحية وعمليدات  ، هدو يفكددر يف حالتهدا(ةهواريدد)م األو  (محددأ)و( دمآ)اجلدد قريددب مدن اخلددال و 
 .سبب بعد مسافة بيتها عن بيت العائلةب قليلة التواصل مع أفراد عائلتها( مليكة)اليت قامت هبا، بالنسبة للخالة 
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 (أحمد ل)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 20)الشكل
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 (أحمد ل)ين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة تب(: 26)الشكل 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالفات العاطفية

الزواج  3

ةسوردملا ةلاحلا:
إعاقة حركية  1

إضطرابات في الكالم  1
شلل دماغي نصفي  1

الصرع  1

عالقة عادية  11

القرب  6

العنف  1

التركيز اإليجابي  8

عدم اللقاء بالشخص  1

اإلنسجام  5

المحبة  32

األمراض
النوبات العصبية  1

إعاقة حركية  1
السكري  1

الربو  1
البروستات  1

إعاقة حسية  1

مرض عقلي  1
إعاقة حسية  1

الغدة الدرقية  1

الضغط الدموي  1

األمراض القلبية  1
الربو  1

التوسع في األوردة  1

اإلدمان على الكحول  1

أنثى ذكر

أحمد ل

مغترب  3

ةيعامتجإلا لكاشملا:

مشكل في السكن  3
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تتميز باالستقرار وهناك ( أحمد ل) أن األسرة اليت تعيش فيها احلالة خلريطة اإليكولوجيةوضح لنا ات
انا ، أحي(أحمد ل)بني كل من األب واألم واحلالة  يف العالقة قربهناك انسجام وحمبة متبادلة بني أفراد األسرة، 

 األسرة املمتدةالعالقات بني أفراد عن أما االمتحانات، نتائج سيئة يف  تحصل علىي ماعندابنه يقوم األب مبعاقبة 
واألخوة ( أمحد)اجلد  عالقته سيئة معفإن ( علي)بينهم، إال العم  يسودها جو من احملبة املتبادلة والتفاهم( األب)

يع أفراد مجطرف فهو هادئ ومتفهم وحمبوب من ( سيد أمحد)لة أب احلاأما  ،بسبب إدمانه على شرب الكحول
قريب من كل أوالده، وأم احلالة ( حممد)بني أفرادها، فاجلد  العالقة وطيدةف( األم)عائلته، أما عن األسرة املمتدة 

م لديه( آدم)و( موسى)و( علي)فيما خيص املشاكل االجتماعية فكل من اخلال . ،إخوهتامجيع حتب ( هوارية)
( فاطمة)نالحظ أن اخلالة  بسبب مشكلتهم،( حممد)ر على نفسية اإلخوة واألب أث ماالسكن وهذا  مشكل

 (.األم)األسرة املمتدة الضغط الدموي فهذا املرض متكرر عدة مرات يف  لديهن( هوارية)وأم احلالة ( ميينة)و
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 (:أحمد ل)مسار الحياة للحالة  -(0

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 السن
ميالد اجلد 

( األب)
(5006) 

ميالد اجلدة 
( األم)

(5040) 

 

 

ميالد اجلد 
( األم)

(5048) 

 

 

 زواج اجلدين
( األب)
(5062) 

اجلدين زواج 
( األم)

(5064) 

 

ميالد 
 (األب)
(5070

) 

 

 ميالد
 (األم)

(5083) 

 

وفاة اخلال 
  (محدأ اجاحل)

(5080) 

 

-68 -61 -56 

 

-55 

 

-42 

 

-40 05- 24- 51- 

ميالد اجلدة 
( األب)
(5040) 

 

إصابة اجلد 
( األم)

مبرض الربو 
(2335) 

 

 

زواج 
الوالدين 

(2332) 

 

 

0- 2- 

م األ تضأجه
( 2330)سنة 

بسبب الضغط 
 ويالدم

5- 
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3 

 ميالد احلالة
 (أحمد ل)
(2334) 

5+ 2+ 

شلل اكتشاف أن لديه 
 يدماغي نصف

(2334) 

إعاقة اكتشف أن لديه 
 على مستوى الرجل

(2336) 

اجلدة فقدان  1+ +1
( األم)
 (2353)للبصر

 

 ته عندمتابع
أخصائي نفساين 

(2353) 

 

8+ 7+ 6+ 

إىل القسم  التحاقه
التحضريي 

(2330) 

 

 ويل أمرهاستدعاء 
 من طرف املعلم

(2330 ) 

ضياع 
احلالة 

(2353) 

 
6+ 

7+ 

انتقاله إىل السنة 
-2353)األوىل 

2355) 

 

السنة  إعادته
-2355)األوىل 

2352) 
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أخصائي 

 (2)نفساين 
(2352) 

 

لسنة ا إعادته
األوىل 

(2352-
2350) 

 

 8+ 0+ 

نتقال إىل اال
السنة الثانية 
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53+ 

53+ 53+ 

53+ 55+ 

53+ 
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 اإلصابة
حبادث مرور 

(2354) 

 

( األب)د اجلأصيب 
بشلل على مستوى 

 (2354)الرجلني 

 

حبادث ( ليع)م العم قيا
 يف حالة سكر مرور وهو

 (2354)يف 

السنة  هتكرار 
-2354)الثانية 

2351) 

 

 ياضي إىل ناد ر  انضمامه

 الكاراتيه

(2354) 

 (األب)اجلدة  تأصيب

 (2354) يةقلبأزمة ب

 

+11 

وفاة اجلدة 
( األم)

(2351) 
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 (: أحمد ل)التعليق على مسار حياة الحالة  -(0-0

حالددة، كانددت املمتدددة للو  األسددرة النوويددةسددار احليدداة تبيددان أهددم األحددداث الدديت مددرت هبددا لقددد مت عددن طريددق م
حيث أصيبت مبدرض السدكري مث بدالعمى اجلزئدي ( مةفاط)اجلدة  ةصاصدمة على العائلة خ( حاج أمحد)وفاة اخلال 

( األب)لألسددرة املمتدددة ، أمددا بالنسددبة الريددف إىل املدينددةمددن بيددتهم يف  (األم)سددرة املمتدددة انتقلددت األكمددا   الكلددي،مث
بعدددة ( هواريدة)م األ، قامدت يددةقلبأزمدة أصديبت بحيددث  ا للجددة،مصداد( علددي)الددذي وقدع للعدم  فكدان حدادث املدرور

ره يف التحصددديل تدددأخإن فددد (أحمـــد ل)بة للحالدددة ، أمدددا بالنسدددوي هلددداضدددغط الددددمارتفددداع العمليدددات إجهددداض بسدددبب 
باإلعاقدددة الددديت يعددداين منهدددا، يددده أثدددر علو نصدددفي علدددى مسدددتوى اجلهدددة اليمدددىن مدددن الددددماغ، الدراسدددي يرجدددع إىل الشدددلل ال

أيضدا ، و شدفياص حدىت تدابع ابنهدا عندد طبيبده اخلدبالنقص مقارنة بزمالئده، كدذلك نالحدظ أن أم احلالدة ت وجعله حيس
 . األخصائيني النفسانينيعند لديه مداومة 

 :التقرير النهائي -(0

امللف املدرسي والصحي واملعلومات اليت أدلت هبا بيانات و  ،من خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة
ة واملدير أمجع كل من املعلم ابتدائي، درس يف السنة الثالثةي (حمد لأ)فإن احلالة  ،األخصائية النفسانية

اته األسرية حليتشخيص العند هذا ما كشفته أداة اجلينوغرام، فو  ادراسي الديه تأخر  ية أنناواألخصائية النفس
 نصفي شلل تبني أن لديهفقد  أما من الناحية الصحية احتياجات احلالة،ل لك ريوفوهناك ت فالعالقة حسنة بينهم،

يف ، وضعف راب يف النطقاضطمن أيضا يعاين  ته،إعاقإىل على مستوى اجلهة اليمىن من الدماغ مما أدى 
على حسب  أي يف املستوى احملدود (61)وجدنا درجته ف ذكاءال يف ، والقدرة العامة املتمثلةالعمليات العقلية

  .ىل تأخره دراسياإ سامهت األسبابهذه كل الصرع   اضطرابعاين من ي كما أنه ،"Wechsler " "وكسلر"اختبار 

 

 (األم) إجراء اجلد
على  لعملية جراحية

 لربوستاتامستوى 
(2351) 

 

 

+11 

االنتقال إىل السنة 
-2351)الثالثة 

2356) 

 

+12 +12 

+11 

األم  ضتأجه
بسبب  (2351)

 ويالدم الضغط

 

+11 

 عند املتابعة
أخصائي نفساين 

(0( )2357) 

 

السنة  هتكرار 
-2356)الثالثة 

2357) 
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 (:وليد ب)تقديم جينوغرام الحالة 

 :ركيبة األسرية والميزاتالت

وليدد ، (2336) إكدرام: لطفدا، أجنبدا ثالثدة أ(5086) منصدوريةمتدزوج مدن ( 5070) علدي :األسرة النووية -(0
 (.2351) أنس، (2330)

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

طة لديها متوسحسنة، أما عن صحتها النفسية فهي ( علي)واألب ( منصورية) الصحة اجلسمية لألم
بالنسبة لألب لديه قلق ودائما ما  ه، األمر نفسعلى عاتقها كامل مسؤولية األطفال  ةحملضغوطات يومية ومت

من احلساسية ( إكرام)تعاين األخت  ،ةيقوم خبلق املشاكل مع األم، عن الصحة اجلسمية لألطفال فإهنا متوسط
لديه ارتفاع متكرر لدرجة احلرارة حيث تصل إىل  (وليد ب)احلالة  وضعف يف النظر، أما عن( 2353)عام منذ 

منذ أن كان يف عمره عام ونصف، كما يعاين من الربو، ومشكل على مستوى أعضائه التناسلية مما يلزم ( 42°)
بابا )نطق بكلميت ( سنوات 0)كل يف النطق حىت مشأيضا  لديه، كما على مستواها عليه القيام بعملية جراحية

تؤثر هذه املخاوف الصحية على العالقة الزوجية  ،كليف األ ضعيف وليس لديه شهية ورفولوجيامل ه، شكل(ماماو 
أخذ احلالة عند األخصائية النفسانية ويقول هلا أنه ليس مريضا عقليا، إضافة إىل تدخل اجلدة حيث ال يريد األب 

ىل املدينة، مع الوقت تقبل األب هذا عندما الحظ يف األمور اخلاصة وعدم تقبلها لتنقل األم من الريف إ( األب)
أجهضت األم جنينها يف شهره الرابع، ( 2354)أن ابنه يف حتسن مستمر، كما كون عالقات اجتماعية، سنة 

مل يتأقلم مع األجواء الدراسية، هو ليس اجتماعي ومل  (2351-2354)التحق احلالة باملدرسة يف العام الدراسي 
يف وقت االسرتاحة، هناك ( إكرام)صدقائه يف املدرسة حيث كان يذهب دائما عند أخته يكون عالقات مع أ

إمهال والالمباالة من قبل املعلمة اجتاه احلالة، هو بطيء يف الكتابة وال يشارك داخل القسم كما يقوم بتصرفات 
 .يلهي هبا زمالئه، هلذا تعاقبه املعلمة بالعنف اللفظي واجلسدي

  :بين أفراد األسرة النوويةالعالقات  -(0-2

مث تغريت األحوال بسبب الظروف الصحية ، يف بداية احلياة الزوجية كان هناك انسجام بني الزوجني
حيث مل يتقبل العالج النفسي للحالة، وهذا ما انعكس  للحالة اليت أجربت األم على فرض رأيها على األب،

ما، بالنسبة للعالقة بني اإلخوة فهي حسنة، ما عدا أن احلالة بينهنادرا ما يوجد تفاهم سلبا على عالقتهما، ف
مسؤولة على البيت وعلى ( إكرام)األخت  ، كما أن هناك عنف جسدي بينهما،(أنس)يغار من األخ  (وليد ب)

 جتد األم صعوبة يف التعبري عن مشاعرها وأفكارها مع الزوج، أحيانا ما يهتم الزوج .عندما تغيب األم( أنس)األخ 
باألطفال على عالقتها الزوجية، كما يشكو ( منصورية)برتبية األطفال وبتحمل مسؤولياهتم، يؤثر اهتمام األم 
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: يف األمور اخلاصة مثال( األب)خالفات بني الزوجني والسبب تدخل أسرة  ما توجد الزوج من هذا األمر، دائما
إخل، ومن أسباب ...،(عقليا، خترج وتتنقل لوحدهاملاذا تأخذ الطفل عن األخصائية النفسانية إنه ليس مريضا )

اخلالفات تسلط الزوجة، وعدم التزام الزوج بالصالة، هناك عنف لفظي وجسدي متبادل بينهما، كما تلجأ الزوجة 
إىل الصراخ من أجل كسب النقاش، يف أغلب األحيان خالفاهتما عابرة يتم حلها، ومرات يتدخل أفراد األسرة 

 .ما ترى األم مصلحة األطفال فوق اجلميعحللها،ك( األم)

: بندددات أربعدددةو  أوالدأربدددع ، أجنبدددا (5011) حليمدددة  متدددزوج مدددن( 5040)محدددد أ (:األب)األســـرة الممتـــدة  -(2
، (5080)مدددددداين ، (5082) نددددوال، (5083) حممدددددد، (5070)علددددي ، (5078) شدددددعاعة، (5071) هواريددددة

 .(5006) إبراهيم، (5080)خمطارية 

 :(األب)األسرة الممتدة في  ق واألحداثالسواب -(2-0

، (شدعاعة)وضدعف يف النظدر، أمدا صدحته النفسدية فهدي حسدنة، لددى العمتدني حساسدية  (أمحدد) لدى اجلد
 .نقص يف النظر( إبراهيم)والعم ( نوال)

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

 .حسنةبالنسبة لألعمام والعمات فهي  ، أماجيدة( حليمة)واجلدة  (أمحد)للجد  العالقات االجتماعية

 منصددورية: وثالثددة بنددات ولددد، أجنبددا (5062) هواريددةمتددزوج مددن ( 5048)مهدددي  (:األم)األســرة الممتــدة  -(0
 .(5004) عفيف، (5003)نوال ، (5088) نعيمة، (5086)

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

متوسدددطة تعددداين مدددن داء ( هواريدددة)حسدددنة، أمدددا بالنسدددبة للجددددة ( هدددديم) والنفسدددية للجدددد سدددميةالصدددحة اجل
، أمدا صدحتها (2356)، كما أجدرت عمليدة جراحيدة علدى مسدتوى الغددة الدرقيدة عدام (2330)السكري منذ سنة 
 .النفسية فهي حسنة

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

 .فهو ليس اجتماعي( مهدي)اجلد ال واخلاالت حسنة، أما واألخو ( هوارية)العالقات االجتماعية للجدة 
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 (وليد ب)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 29)الشكل
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إبراهيم
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1962

هوارية

56

1986

منصورية

32

1988

نعيمة

30

1990

نوال

28

1994

عفيف

24

2006

إكرام

12

2009

وليد

9

2015

أنس

3
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 (وليد ب)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 29)الشكل 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج  3

ةسوردملا ةلاحلا:
الربو  1

الضعف في النظر  1
مشكل في األعضاء التناسلية  1

إرتفاع في الحمى  1  

إنقطاع العالقة  1

القرب  2

العنف  3

اإلساءة  1

اإلهمال  1

التركيز اإليجابي  2

اإلنسجام  3

المحبة  4

األمراض

الضعف في النظر  1
الحساسية  2

السكري  1
الغدة الدرقية  1

الضعف في النظر  1

أنثى ذكر

وليد ب
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( إكرام)األخت فأمراض، من عدة  تعايناألسرة النووية  من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن نالحظ   
مشكل على مستوى و الربو،  لديه ارتفاع يف درجة احلرارة، كما يعاين من (وليد ب)ة ، أما احلالحساسيةلديها 

سرة فالعالقات حسنة بني أفرادها، بالنسبة للجانب العاطفي يف األيف النطق،  واضطراباتأعضائه التناسلية، 
ومن ناحية أخرى نرى رموز تدل على ، هذا من ناحية( نسجام والقرب يف العالقةاحملبة واإل)ز و نالحظ تكرار رم

كما نرى يف  (األب)بالنسبة للجانب الصحي لألسرة املمتدة  .(إنقطاع يف العالقةو العنف، اإلساءة، اإلمهال، )
نقص يف ( هيمإبرا)والعم ( نوال)، (شعاعة)ن ولدى العمتااجلد احلساسية وضعف يف النظر، أن لدى  املخطط

دة مرض ، لدى اجل(األم)ألسرة املمتدة اجلانب الصحي لأما  .يف األسرة املرضتكرار  هنا نالحظ ،النظر
 .أجرت عملية جراحية على مستوى الغدة الدرقيةكما ،  السكري
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 (:وليد ب)مسار حياة حالة  -(0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ميالد احلالة 
 (وليد ب)
(2330) 

 

 

 ارتفاع 
 درجة حرارته

سنة  (42°)
(2330 ) 

 

4- 20- 03- 00- 47- 14- 63- 65- 24- 

زواج 
الوالدين 

(2331) 

 

ميالد 
 (األم)

(5086) 

 

زواج اجلدين 
( ألما)

(5081) 

 

 

ميالد اجلد 
 (األب)

(5040) 

 

ميالد اجلدة 
( األب)
(5011) 

 

 

ميالد اجلدة 
( األم)

(5062) 

 

 

 السن

ميالد اجلد 
( األم)

(5048) 

 

 

زواج اجلدين 
( األب)
(5076) 

 

 

ميالد 
( األب)
(5070) 

 

 

5+  3 

0- 

ميالد األخت 
( إكرام)
(2336) 
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5+ 5+ 5+ 

إصابة األخت 
باحلساسية ( مإكرا)

(2353) 

 

غريت األسرة 
ها سكنالنووية 

(2353)  

 

إصابة اجلدة 
بالسكري ( األم)

(2330) 

 

1+ 

6+ 

6+ 

1+ 

6+ 6+ 

6+ 

6+ 

 هحتصيلتدىن 
-2351)الدراسي 

2356) 

 

القسم إىل  هدخول
-2354) التحضريي

2351) 

 

عند  املتابعة
األخصائية النفسية 

(2351) 

 

ميالد األخ 
( أنس)
(2351)  

 

إجهاض أم 
احلالة 

(2354)  

 

 

سنة ه للتكرار 
(2351-

2356) 

 

 

 

من طرف  تعنيفه
-2351)املعلمة 

2356) 

 ت هديلميالد األخ
(2355)  

 ت هديلميالد األخ
(2355)  

 ت هديلميالد األخ
(2355)  

 

( األم)إجراء اجلدة 
جراحية  عملية 

على مستوى الغدة 
 (2356) الدرقية 

 

7+ 

 يف درجة ارتفاع
 (2351) حرارته
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 (: وليد ب)اة الحالة التعليق على مسار حي -(0-0

تزوجا  لقد مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة النووية واملمتدة للحالة،
، بعدها مت ميالد احلالة سنة (2336)عام ( إكرام)، حيث أجنبا األخت الكربى (2331)الوالدان سنة 

، لقد (°42)تفعت درجة احلرارة لديه لتصل إىل ، مباشرة بعد ميالده تدهورت حالته الصحية فار (2330)
، يف السنة نفسها أصيبت (2353)إىل سكنهم عام ( األب)انتقلت األسرة النووية من بيت األسرة املمتدة 

،  (2351)، أجهضت األم عام (2351-2354)باحلساسية، دخل احلالة إىل املدرسة سنة ( إكرام)األخت 
أدى هذا إىل رسوبه، إضافة إىل املعاملة السيئة  (2356-2351)الدراسية  كان حتصيل احلالة ضعيفا يف السنة

أمه عند أخصائية نفسانية بتوجيه من طبيب الوحدة الصحية للمتابعة والكشف  أخذتهمن طرف معلمته، بعدها 
 .املدرسي، ويف السنة نفسها تكرر للحالة نفس املشكل الصحي املتمثل يف ارتفاع درجة حرارته

 :رير النهائيالتق -(0

امللف املدرسي والصحي واملعلومات اليت أدلت هبا بيانات و  ،من خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة
، أمجع كل من املعلمة واملدير ثالثة ابتدائيدرس يف السنة الي (وليد ب)فإن احلالة  ،األخصائية النفسانية

وجد أن هناك  كشفته أداة اجلينوغرام، فعند تشخيص احلالة  وهذا ما ادراسي اية أن لديه تأخر انواألخصائية النفس
أيضا لديه ضعف يف بنيته  مشاكل اجتماعية داخل أسرته من بينها بطالة األب، كما هناك خالفات بني الوالدين،

على  يف املستوى احملدود (01) ة ذكائهدرج، فوجدنا تركيز وانتباه الصحية، ويف العمليات العقلية من ذكاء،
 .، كل هذه العوامل سامهت يف تأخره الدراسي"Wechsler " "وكسلر"اختبار  حسب

 (:زفاطمة )تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

، (2330)شدددهيناز : أطفدددال، أجنبدددا أربعدددة (5070)متدددزوج مدددن حليمدددة (  5078)احلددداج  :األســـرة النوويـــة -(0
 (.2351)، إسحاق (2355)، بن عودة (2336) مةفاط

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

مما سبب له إعاقة على ( 5008) سنةمتوسطة أصيب حبادث عمل ( احلاج)لألب  سميةالصحة اجل
أي يف عدم قبوله  إذ أنعمل،  عندما يكون بال صةخاوعصيب قلق  فهوالنفسية  تهلصحبالنسبة ، مستوى الرجل

 الةحلا تعرضت( 2352) عام، اليوميةعلى حياته وهذا ما أثر  ي يعاين منه،املشكل الصحي الذ يعود إىلمهنة 
صدمة احلادث  هذا سبب هلاو  أصيبت على مستوى عنقهافهبم احلافلة  تانقلبحيث  سري،ادث حل (فاطمة ز)
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إرساهلا من طرف الطبيب العام إىل  مما استدعى إىل وقلق مرضيخوف  يهالدأصبح  بعد احلادثةو نفسية، 
من عدة أمراض ( حليمة)ين األم تعا ،حالتها حتسنت ت من العالج النفسيعد عدة جلسابو ئية نفسانية، خصاأ
لديها مشكل على أن كما ،  (شهيناز)ولدت األخت الكربى  ماأصيبت مبكروب عندحيث ( 2330) نذ عامم

  ة متوسطة فهي حتملظهر، صحتها النفسيالآالم على مستوى  إضافة إىلوأعضائها التناسلية،  ،ىمستوى الكل
 .نشاطاهتا اليوميةعلى فاملشاكل االجتماعية تؤثر  إىل ذلك إضافة ،األطفال على عاتقها ةمسؤولي ملكا

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

وحتب كل اإلخوة، ( احلاج)قريبة من األب  (ز فاطمة)أفراد األسرة، احلالة أغلب هناك حمبة متبادلة بني 
األم و  ،قريب من كل األطفالفهو (  احلاج)األب  أما، (شهيناز)قريب من األخت فهو ( بن عودة)خ األأما 

بن )و( إسحاق) ينكل من األخو   حتبفهي ( شهيناز)ألخت بالنسبة ل ،(ز فاطمة)احلالة قريبة من ( حليمة)
صعوبة يف  الزوجةكما جتد ،  الزوجني مودة ورمحة بني دوجتال  .(احلاج)األب  غري أهنا ليست قريبة من( عودة

ال  الزوج ها، يف حني أنزوجمام عاطفي من طرف الزوجة اجتاه هناك اهت ،همعها وأفكار  رهاالتعبري عن مشاع
، الزوجني يوجد تكامل بني، ال ماأطفاهلأمام ويسيء إليها  اجارح اكالم  اويقول هل هافهو يسب ها،مرت حيال و  هاقدر ي

اجلانب املادي  هاسبب ،زوجنيالوجد خالفات بني ت. البيت واألطفال مسؤولية ملكالمتحملة ( حليمة)األم ألن 
األم نت اعندما ك :على هذا لااألطفال مث سببها ، وأحيانا ما يكونخاصة عندما يكون الزوج بال عمل املتدهور

 ذلك حيبذ األب مل هلذا ،يةريفمنطقة يف  ونسكنيألهنم  فاملسافة كانت بعيدة ،احلالة عند املختص النفسي تأخذ
كما يف األمور اخلاصة،  ( األب)تعود اخلالفات إىل تدخل اجلدة كما ،  وميارس العنف اللفظي ضدها وكان مينعها

سنة إىل الطالق يف  طرفانال وصل يف رأيه سببا يف النزاعات، تعصبهاجلارح و  هتسلط الزوج، وكالميعترب 
، بعدها مت إصالح (شهيناز)من تتوىل رعاية  األمو  (ز مةفاط)احلالة  ذختأ أن( األب)اجلدة  قررت، (2338)

 األم رىتفحني كسب النقاش، ل كوسيلةإىل الصراخ  األب يلجأ ، (األم)اجلدة  طرفمن  الزوجني العالقة بني
فني، ومرة أحيانا ما حتل اخلالفات بطريقة ترضي الطر و ، تتنازل عن حقهاخلالف ا لمفتاحا حلمصلحة األطفال 

 .بتدخل اإلمام عرب النصح واإلرشاد اإصالحه تمي

احلاج : ، أجنبا أربعة أوالد وأربعة بنات(5017)متزوج من خبتة ( 5011)حممد  (:األب)سرة الممتدة األ -(2
، (5086)، هوارية (5081)، عبد القادر (5080)، فاطمة (5082)، حممد (5083)، حسيبة (5078)

 (.5005)، أمحد (5088)فتيحة 
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 :(األب)في األسرة الممتدة  بق واألحداثالسوا -(2-0

 كانت صحته ،(5088)عام سبب يف موته ت مامشكل على مستوى الصدر ( حممد)كان لدى اجلد 
حيث كان لديها ورم ليفي ف( خبتة)على عمله ونشاطاته اليومية، أما اجلدة  لداءاأثر ف ،على مر السننيغري مستقرة 

وتعاين  ،ذاهتا العملية (عائشة)أجرت العمة  هايف السنة نفسو  (2354) سنة الستئصالهقامت بعملية جراحية 
 (. 2331) ذ عامعلى مستوى املعدة من مشكلهذه األخرية من 

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

هذا ، (احلاج)قريب من األب فإنه ( الطيب)العم  ما عداأفراد األسرة،  أغلبالعالقة ليست وطيدة بني 
خذ نصائح ؤ ت ،(سكينة)ومن العمة ( أمحد)قريبة من العم فهي ( فاطمة ز)احلالة  أما ،(عائشة)حيب العمة  األخري
هناك تشاور بني أعضاء األسرة يف حل  ،(عشعشو )و( حممد)العمني  من اصةخ ،لعائلة بعني االعتباراأفراد 

 عالقاتإن ال .يف اختاذ القرار هارأيدائما ما يؤثر و ، همتسيطر وتتحكم فيفهي ( فتيحة)اجلدة أما  ،مشاكلها
 .جيدةللجدين االجتماعية 

فاطمة : بنات  5أوالد و 1، أجنبا (5046)متزوج من حليمة ( 5044)حممد  (:األم)سرة الممتدة األ -(0
، زهرة (5070)، حليمة (5077)، سعيد (5074)، طيب (5070)، خمتار (5066)، احلاج (5061)
 (.5005)، خرية (5087)ود ، ميل(5081)، خدجية (5085)

 (:األم)في األسرة الممتدة  السوابق واألحداث -(0-0

املرض على نشاطاته اليومية ومت دخوله إىل هذا  أثرحيث ( 5008)سنة  بالسرطان( حممد)أصيب اجلد 
من و  ضغط الدموي،المن ( حليمة)تعاين اجلدة  بسبب هذا املرض، وتويف (أشهر 4)املستشفى والبقاء فيها ملدة 

لديها ( خرية)لخالة بالنسبة ل، (2330)عام مرض السكري منذ لديها ف( فاطمة)اخلالة  أما ،الصداع النصفي
 . ضعف يف النظر

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

دة ، أما عالقتها مع اجل(سعيد)واخلال ( خرية)م قريبة من اخلالة األبني أفراد األسرة، ف العالقة حسنة
 ،(حليمة)واجلدة ( خرية)اخلالة ومن ، (حممد)قريبة من اخلال هي  (ز فاطمة)لحالة ، بالنسبة لجيدةفهي  (حليمة)

خذ نصائح ؤ ت ،(حليمة)ر من األم اتغفهي ( فاطمة)اخلالة أما عن ، (خرية)واخلالة ( حليمة)هناك ثقة بني األم 
كانت هناك  ،ثر األجداد يف اختاذ القراراتأحيانا ما يؤ و ، (جاحلا )اخلال آراء  ةصاأفراد األسرة بعني االعتبار خ
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وقد مت الفصل يف املشكلة عن طريق احملكمة حبيث اسرتجع  ، سبب املرياثب( حممد)شاكل أسرية بعد وفاة اجلد م
 .العالقات االجتماعية للجدين جيدة .كل فرد من األسرة نصيبه قانونيا
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 (فاطمة ز)ح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة يوض(: 21)الشكل

البطالة 

1955

محمد

63

1957

بختة 

61

1978

الحاج

40

1980

حسيبة

عائشة

38

1982

محمد

36

1983

فاطمة

35

1985

عبد

القادر

33

1986

هوارية

32

1988

فتيحة

30

1991

أحمد

27

1944

محمد

74

1946

حليمة

72

1965

فاطمة

53

1966

الحاج

52

1973

مختار

45

1974

طيب

44

1977

سعيد

41

1979

حليمة

39

1981

زهرة

37

1985

خديجة

33

1987

ميلود

31

1991

خيرة

27

2003

شهيناز

15

2006

فاطمة

12

2011

بن عودة

7

2015

إسحاق

3
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 (فاطمة ز)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 01)الشكل 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية أسطورة العالقات العاطقية

الزواج 3

ةسوردملا ةلاحلا:
الحساسية  1

إنقطاع العالقة  1

التصالح  1

ال يوجد إهتمام بالعالقة  1

القرب  31

العنف  2

اإلساءة  1

اإلهمال  4

الخالف  1

المحبة  61

ضارمألا:

الضغط الدموي  1
الصداع النصفي  1

السكري  1

مشكل في الكلى  1
مشكل في األعضاء التناسلية  1

اإلصابة بالمكروب  1
مشكل على مستوى الظهر  1

السرطان  1

الربو  1

الورم الليفي  1
مشكل في المعدة  1

إعاقة حركية  1

الورم الليفي  1

ضعف في البصر  1

ةيعامتجإلا لكاشملا:

البطالة  1

وفاةأنثىذكر

فاطمة ز
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إعاقة على  ألبالدى  رة النووية تعاين من عدة أمراض،األس من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن نالحظ
 ئهاأعضاو  لديها مشكل على مستوى الكليتني،و م مكروب، األ لدى ،أصيب هبا يف عمله مستوى الرجل

أن األسرة اليت تعيش فيها  يوضح لنا اجلينوغرامبالنسبة للجانب العاطفي  .آالم على مستوى الظهرو التناسلية، 
، هذا من ناحية( احملبة، القرب)زين رمتكرار الأعضائها حيث نرى أغلب بني العالقات حسنة ( فاطمة ز)احلالة 

( ، السيطرة، العنفاإلساءةخلالف، ا) زو نرى تكرار رمحيث ضطربة بني الوالدين م العالقةفأخرى  ناحيةمن و 
اجلد  يعاين (األب)جلانب الصحي لألسرة املمتدة ا عن .وجد إمهال من طرف األب اجتاه األطفالي، كما بينهما

( عائشة)وى املعدة، بالنسبة للعمة ليفي، ومشكل على مستمستوى الصدر، أما اجلدة لديها ورم  مشكل علىمن 
بني أفراد األسرة  لعالقاتعن ا نفسه، نالحظ هنا تكرار املرض الورم الليفي، ستئصالالأجرت عملية جراحية فقد 
ما  وهذا ،، لكن العالقات حسنة بني اإلخوة(احلاج)األب  اصةخ اها جو من سيطرة اجلدة على أبنائهيسودفإنه 

إثر  اجلد تويف فقد ،(األم)أما األسرة املمتدة  .(احملبة والقرب يف العالقة)الدالة على غرام رموز اجلينو  يف الحظناه
تعاين ( فاطمة)اخلالة و ، (شقيقة)لديها الضغط الدموي، والصداع النصفي ف( حليمة)أما اجلدة  السرطان، مرض

للعالقات العاطفية يف األسرة  بالنسبة ،ضعف يف النظر فإهنا تعاين من( خرية)عن اخلالة و مرض السكري،  من
 .بني أعضائها( احملبةو يف العالقة،  القرب) زينكما تكرر رم تواصل بني أعضائها،هناك ف( األم)املمتدة 
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 (:فاطمة ز)مسار حياة الحالة  -(0
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 (: فاطمة ز)التعليق على مسار حياة الحالة  -(0-0

حيث مت  يان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة النووية واملمتدة للحالة،مت عن طريق مسار احلياة تب
، كان ميالد (5008)، أصيب األب حبادث عمل سنة (5070)، أما عن األم عام (5078)ميالد األب سنة 
مت ( 2336)، مباشرة وبعد والدهتا أصيبت األم مبكروب، بعدها بسنة (2330)عام ( شهيناز)األخت الكربى 

حىت وصال إىل الطالق، سنة ( 2338)، كانت هناك مشاكل بني الوالدين واشتدت عام (فاطمة ز)احلالة  ميالد
، تعرضت احلالة حلادث مرور سنة (بن عودة)مت ميالد األخ ( 2355)أصلحت العالقة بينهما، عام ( 2330)
زمت نفسية احلالة ، لقد تأ(2351)عام ( إسحاق)وأصاهبا ذلك بصدمة نفسية، مت ميالد األخ ( 2352)

بسبب احلادث الذي وقع هلا ومت توجيهها إىل أخصائية نفسانية، فتحسنت حالتها بعد عدة جلسات من العالج 
 .النفسي

 :التقرير النهائي -(0

امللف املدرسي والصحي واملعلومات اليت أدلت هبا بيانات و  ،من خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة
، أمجع كل من املعلمة واملدير رابعة ابتدائيتدرس يف السنة ال (فاطمة ز)فإن احلالة  ،األخصائية النفسانية

حلياهتا األسرية  وهذا ما كشفته أداة اجلينوغرام، فعند تشخيص احلالة ادراسي اتأخر  اية أن لديهانواألخصائية النفس
كما تعاين احلالة من ضعف يف  ين،مشاكل اجتماعية، فاألب بطال وهذا ما خيلق خالفات بني الوالد وجد لديهم

وجدنا فللذكاء  "Wechsler " "وكسلر"اختبار ، فعند تطبيق عليها العمليات العقلية من ذكاء، تركيز وانتباه
 .، كل هذه العوامل أدت إىل تأخرها الدراسيحمدودة الذكاءأهنا أي  (61)درجتها 

 المتفوقين دراسياالمتعلمين  -(ثانيا

 (:بمروه )حالة تقديم جينوغرام ال

 :التركيبة األسرية والميزات

عبددد ، (2336) مددروه: لأطفدداثالثددة  أجنبددا، (5080) حوريددةمتددزوج مددن ( 5077) عفيددف :األســرة النوويــة -(0
 (.2350)بالل ، (2338) الرحيم

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

الدددزوجني  ه مدددن احلساسدددية، لقدددد ذهدددبحسدددنة، ماعددددا معاناتددد (عفيدددف)الصدددحة اجلسدددمية والنفسدددية لدددألب 
بنصددف تقاعددد نظددرا لبعددد  مل يندده األب سددنوات العمددل وخددرج ،(مددن أجددل السددكن الددوظيفي)للعدديش يف الصددحراء 
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مسافة عمله وطبيعته الشاقة، بعد ذلدك فدتح متجدرا لبيدع املدواد الغذائيدة وأصدبح بداب رزق لده، إضدافة إىل املنحدة الديت 
( حوريددة)الصددحة اجلسددمية والنفسددية لددألم  تم برتبيددة األطفددال وحتمددل مسددؤولياهتم،هددو مهدد يأخدذها مددن عملدده السددابق،

مـروة )، كمدا يتميدز بطبعده العددائي، أمدا بالنسدبة للحالدة حساسديةلديده ( عبدد الدرحيم)األخ واألطفال حسنة، إال أن 
حلالدة مندذ دخوهلدا إىل تتميدز ا لديها ضعف يف النظر واكتشفته معلمتها ملدا كاندت تددرس يف قسدم السدنة األوىل، (ب

املدرسة بتفوقها الدراسي فهي دائما مع األوائل، لديها حب املطالعة واالكتشاف، وهي متميدزة يف مدادة الرياضديات 
هدددذا مدددا أدلدددت بددده معلمتهدددا، كمدددا تتندددافس دائمدددا مدددع زمالئهدددا علدددى املرتبدددة األوىل وتبكدددي عندددد تراجعهدددا يف حتصددديلها 

  .الدراسي

 :راد األسرة النوويةالعالقات بين أف -(0-2

قريبة من الوالدين، واألم تتفداهم مدع  (مروة ب)وحمبة متبادلة بني أغلب أفراد األسرة، احلالة هناك انسجام 
، ولديس (بدالل)لدألب حيدب األخ  ، بالنسدبة(مدروه ب)يتفاهم أكثر مع احلالة ( بالل)أما األخ  ،(عبد الرحيم)األخ 

بدأن ( عبدد الدرحيم)حيدس األخ  لدت لندا األم أن األب مل يرغدب بده ملدا محلتده،، حيدث أد(عبدد الدرحيم)قريبا مدن األخ 
إخوتده  يغدار مدن، هدذا اإلحسداس انعكدس سدلبا عليده فأصدبح كاذبدا وعددائيا، كمدا األب ال حيبه ويفضل إخوتده عليده

تفدداهم، ثقددة  يوجددد مددودة ورمحددة، تقدددير واحددرتام بددني الددزوجني، كمددا أن هندداك .األب بضددربه وملددا يقددع يف اخلطددأ يقددوم
العالقددة العاطفيددة بعددد  وتكامددل بينهمددا، الزوجددة أكثددر تعبددريا عددن مشدداعرها اجتاهدده، بينمددا جيددد الددزوج صددعوبة يف ذلددك،

أحيانددا مددا يوجددد خالفددات بددني  نددادرا مددا يددؤثر اهتمددام األم بأطفاهلددا علددى العالقددة الزوجيددة، إجندداب األطفددال حسددنة،
دائمددا مددا تعاتبدده األم علددى تصددرفاته معدده، كمددا ( عبددد الددرحيم)ب لددألخ الددزوجني، سددببها األطفددال خاصددة معاملددة األ

هندداك عوامددل أخددرى تددؤدي إليهددا منهددا الكددالم اجلددارح مددن طددرف الددزوج، وتسددلطه، وفددرض الددرأي مددن الطددرفني، كمددا 
يف  مدثال  كقددول اجلددة للحالدة ملداذا مل ترتدددي احلجداب وهدي بعددد)يف األمددور اخلاصدة ( األب)تتددخل األسدرة املمتددة 

أحيانددا مددا يلجددأ الددزوج للصددراخ مددن أجددل كسددب النقدداش، تددرى األم مصددلحة األطفددال حللهددا، ودائمددا مددا  ،(االبتدددائي
 .طدددرفنيعدددابرة يدددتم حلهدددا بطريقدددة ترضدددي الهدددذه اخلالفدددات لدددب األحيدددان تكدددون تتسدددامح وتتندددازل عدددن حقهدددا، يف أغ

 .واألطفال جيدةللوالدين العالقات االجتماعية 

: بناتة تسو  ثالثة أوالد، أجنبا (5048) عائشةمتزوج من ( 5044) بغداد (:األب)تدة سرة المماأل -(2
، (5077) عفيف ،(5070) شريفة، (5073) عالية، (5068) فتيحة، (5061)فاطمة ، (5060) العريب
 .(5080)، محيدة (5084)، علي (5085) صربية
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 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

ى حياهتددا، حيددث دخلددت علددهددذا املددرض يكددروب يف الفددم وأثددر مب( 5088) سددنة( عائشددة)ت اجلدددة أصدديب
يف وقتندا احلدايل لديس للمدرض تدأثريا علدى حياهتدا اليوميدة فهدي  وهي حتدت املتابعدة الطبيدة،( أشهر 7)للمستشفى ملدة 

لقددد أصدديبت العمددة  حسددنة،( دادبغدد)تتددابع طبيددا وتتندداول دوائهددا بانتظددام، بالنسددبة لصددحة اجلسددمية والنفسددية للجددد 
مددن مشدداكل  نفسددية املتمثلددة يف الوسددواس، ( 2338)منددذ عددام ( صددربية)مبيكددروب يف الدددم، وتعدداين العمددة ( فاطمددة)

حيث اهنارت عصبيا، أمدا األعمدام والعمدات اآلخدرون ال يعدانون مدن أي ( 2356)تأزمت حالتها بعد طالقها عام 
 .مشاكل صحية

 :(األب)الممتدة اد األسرة العالقات بين أفر  -(2-2

فهدي ( لطيفدة)العمدة  ماعددايف املناسبات فقط،  تمعونفهم جيوليست وطيدة بني األشقاء العالقة مضطربة 
حبيدددث سددداندتا الوالددددين يف ، (عاليدددةال)و (لطيفدددة)العمتدددني  احلالدددة حتدددبف ،(حوريدددة)واألم ( عفيدددف)قريبدددة مدددن األب 

التواصددل  لكددن، (علددي)هددو قريددب مددن العددم  (عفيددف)ألب نوويددة، بالنسددبة لددالدديت مددرت هبددا األسددرة ال الصددعبة األوقددات
لكدن اجلددة ختلدق ( بغدداد)، األم قريبدة مدن اجلدد (حوريدة)من األم  (عائشة)ار اجلدة تغ ،مع الوقت يف نقصان بينهما

هدي  ،(نواتسد0)ملددة ( حوريدة)وزوجتده ( عفيدف)العالقة بينهدا وبدني أخوهدا ( العالية)لعمة اقطعت  ،بينهما مشاكل
لددديس قريدددب مدددن األب ( العدددريب)بالنسدددبة للعدددم ، (عائشدددة)وهدددي قريبدددة مدددن اجلددددة  ال تدددذهب عندددد أحدددد مدددن إخوهتدددا

هندداك  ،اى العالقدة بينهدا وبددني األب بسدبب أخواهتداخنفدض مسددتو و يف ديددار الغربدة هدي ( فتيحدة)العمددة أمدا  ،(عفيدف)
علدى ( علدي)حيدب العدم اجلد  بالرضا عن عالقتهما، شعر األبال ي، (بغداد)واجلد ( عفيف)بني األب بعد عاطفي 

والعمدة ( علدي)لكدن يتددخل كدل مدن العدم بينهما، لتواصل حسن وأحيانا ما تنقطع الصلة بالنسبة ل ،(عفيف)األب 
فهمدا ال يشدعران بالرضدا  ،(عائشدة)واجلددة ( عفيدف)العالقة من متوسطة إىل حسنة بدني األب  ها،إلصالح( لطيفة)

ال حيس األب بالرضدا عدن العالقدة بينده وبدني والديده  ،راد األسرة اآلخرين عندما تنقطع الصلة بينهما، يتدخل أفهاعن
( عفيددف)وإخوتده، فاالتصددال متوسددط ومددرات ينقطددع، قلمدا مددا يوجددد خالفددات بددني أفدراد األسددرة، فتكددون بددني األب 

تدددؤثر هدددذه  بيدددنهم، وجدددود حدددوار عددددم، سدددببها (محيددددة)والعمدددة ( عائشدددة)واجلددددة ( علدددي)والعدددم ( بغدددداد)مدددع اجلدددد 
يتدددخل أفددراد  مددرات ،إىل فقدددان السدديطرة علددى الددنفس يانددا مددا تصددلأحاخلالفددات علددى العالقددات بددني أفددراد األسددرة 

أحياندا مدا توجدد خالفدات  إصدالح العالقدة بيدنهم،مدن أجدل عدن حقده ( عفيف) يتنازل األبما دائما ها، لحلاألسرة 
وانعدددام املسدداعدة املاديددة لددألب، تسددلط األم وأيضددا عدددم وجددود احلددوار سددببها ( عائشددة)اجلدددة و  (عفيددف) األببددني 

 هدالفقط رغم أهنما على دراية بالدخل الضعيف لدى األب، يتددخل أفدراد األسدرة حل( علي)فاجلدان يساعدان العم 
 اجلددة يبدة مدنليسدت قر  (مـروه ب)احلالدة  ،بطريقة مرضيةاخلالفات ال حتل  ،تنازل األبوهم من يتوصلون لذلك وب

بطريقة غدري مباشدرة مدن طدرف  لقد مت طردهم (2351)عام  يف مناسبة عيد األضحى معها موقفحدث  (عائشة)
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عددن جدددهتا، دائمددا مددا تقددول لددألم أهنددا تفضددل  (مــروة ب)اجلدددة، هددذه املواقددف تركددت أثددرا سددلبيا ونظددرة سدديئة للحالددة 
أمددا اجلددد واألعمددام  منطويددة تتواصددل مددع أوالدهددا فقددط، ليسددت اجتماعيددة فهددي بالنسددبة للجدددة .بنددات عمتهددا عليهددا

 .والعمات فعالقاهتم حسنة مع اآلخرين

، خرية (5013)محد أ: (فاطمة)متزوج من  (2333-5003) بلحسني (:األم)سرة الممتدة األ -(0
 .(5062)، العيد (5063)صادق ، ال(5018)، عائشة (5012)

 اطمة، ف(5080) حورية :وبنتني ولدين ، أجنبا(5043) أم اجلياليلمتزوج من ( 2333-5003) بلحسني
 .(5080) ميلود ،(5081) أمحد، (5084)

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

بسدبب حدادث مدرور، كدان فالحدا يعمدل يف أرضده وجيدين منهدا رزقده، ( 2333)سدنة ( بلحسدني) تدويف اجلدد
ر علدى ممارسدة هدذه املهندة وأدى هدذا إىل تددهور احلالدة املاديدة لألسدرة،  لكن مع مرور الوقت وتقددم سدنه مل يعدد يقدد

الستئصددال الددورم  عمليددة جراحيددة( أم اجلدياليل) لجدددةأجريددت ل (2350) كمدا كددان يعدداين مددن نقدص يف النظددر، عددام
عندددد ( حوريدددة)أصددديبت قبدددل العمليدددة بالوسدددواس أثدددر هدددذا علدددى أدائهدددا يف حياهتدددا اليوميدددة حدددىت أخدددذهتا األم  الليفدددي،

أخصدددائية نفسدددانية بعدددد عددددة جلسدددات حتسدددنت حالتهدددا النفسدددية، بالنسدددبة لصدددحتها البدنيدددة فهدددي ضدددعيفة علدددى مدددر 
هددذه ( 2351)منددذ سددنة  ممشددكل علددى مسددتوى القلددب، الضددغط الدددموي والرومدداتيز ( خددرية)لدددى اخلالددة  السددنني،

العناية الطبية يف املستشفى وكان هدذا مندذ األمراض توثر على أدائها يف حياهتا اليومية، هي يف أغلب األحيان حتت 
وفاة زوجها إضافة إىل موت ابنتها بالسرطان بعد عامني من وفاته، أثدر هدذا علدى صدحتها اجلسدمية والنفسدية، لددى 

مشدداكل نفسددية منددذ أن طلددق زوجتدده زيددادة علددى هددذا فهددو مدددمن علددى الكحددول، وبالنسددبة للخددال ( الصددادق)اخلددال 
 .ن والبطالةلديه مشكل السك( أمحد)

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

األم شدددددددقاء، أمدددددددا اإلخدددددددوة مدددددددن األب فالعالقدددددددة ليسدددددددت وطيددددددددة بيدددددددنهم، هنددددددداك تقدددددددارب وتدددددددرابط بدددددددني األ
( حوريددددددة)بددددددني األم فهددددددو جيددددددد ، بالنسددددددبة للتواصددددددل (أم اجلدددددياليل)واجلدددددددة ( بلحسددددددني)اجلددددددد قريبددددددة مددددددن ( حوريدددددة)
بالنسددددددبة ، (فاطمددددددة)واخلالددددددة  األمبددددددني هندددددداك ثقددددددة و  ،(الصددددددادق)و، (العيددددددد) ،(ميلددددددود)ال واخلدددددد( فاطمددددددة)اخلالددددددة و 

خددددددذ نصددددددائح أفددددددراد األسددددددرة تؤ  ،(ميلددددددود)، واخلددددددال (فاطمددددددة)واخلالددددددة ( أم اجلددددددياليل)حتددددددب اجلدددددددة ( مددددددروه)للحالددددددة 
 مددددددددافه( حوريددددددددة)واألم ( العيددددددددد)خلددددددددال ، أمددددددددا ا(فاطمددددددددة)اخلالددددددددة و ( ميلددددددددود)اخلددددددددال مددددددددن  اصددددددددةبعددددددددني االعتبددددددددار خ

ولددددديها تددددأثري علددددى العالقددددة بددددني ( صددددادقال)سددددبب اخلددددال ب مشدددداكلمددددا توجددددد دائمددددا ن النصددددائح بينهمددددا، يتبددددادال
اخلددددال أمددددا أنانيددددة وحتددددب كددددل شدددديء هلددددا، ( خددددرية)اخلالددددة  مددددن إخوتدددده، املددددرياثكددددل أخددددذ  ي هدفدددده أن أفددددراد األسددددرة،
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اجلددددددد و ( حوريددددددة)مددددددن العالقددددددة بددددددني األم تغددددددري ( فاطمددددددة)اخلالددددددة هددددددو و ، اجتدددددداه أفددددددراد األسددددددرة لديدددددده غددددددرية( حممددددددد)
غالبدددددا  .كمدددددا لديددددده حقدددددد اجتددددداههم  وال يتصدددددل هبدددددم كثدددددريا، أفدددددراد العائلدددددةمنعدددددزل عدددددن ( أمحدددددد)اخلدددددال و  .(بلحسدددددني)

مشددددداكل يف ( صدددددادقال) اخلدددددال ، يتسدددددبببيدددددنهم يوجدددددد تفددددداهم ال اكمدددددوجدددددد خالفدددددات بدددددني أفدددددراد األسدددددرة،  مدددددا ت
  ،(الصدددددددادق)و( حممدددددددد)لني اخلدددددداتددددددده بعالق، وأدى إىل قطدددددددع (بلحسددددددني)رياث، هدددددددذا مددددددا أزعدددددددج اجلدددددددد بسددددددبب املددددددد

ال  يف بعدددددددض األحيدددددددان ،(بلحسدددددددني)اللفظدددددددي واجلسددددددددي ضدددددددد اجلدددددددد ميدددددددارس العندددددددف ( صدددددددادقال)كدددددددان اخلدددددددال 
سددددددتوى الثقددددددايف، ، مددددددن أسددددددباهبا الفددددددرق يف املهمالفددددددات بيددددددنكمددددددا يوجددددددد خ ،بددددددني اإلخددددددوة وتقدددددددير وجددددددد احددددددرتامي

ماديدددددا،  مسددددداعدتهخدددددوال طلدددددب مدددددن األحيدددددث كدددددان ي( بلحسدددددني)للجدددددد  املسددددداعدة املاديدددددةعددددددم وجدددددود احلدددددوار، و 
، بدددددني األشدددددقاء ال يتددددددخل الوالددددددين إذا انقطعدددددت الصدددددلةإىل فقددددددان السددددديطرة علدددددى الدددددنفس، بيدددددنهم  الندددددزاع صدددددلي

  .إىل حلهايتوصلون  هم منأحيانا 
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 (مروه ب)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 00)الشكل 

 

مشكل في السكن   1
البطالة  1

1944

بغداد

74

1948

عائشة

70

1963

العربي

55

1965

فاطمة

(ةفيطل)

53

1968

فتيحة

50

1970

عالية

48

1973

شريفة

45

1977

عفيف

41

1981

صبرية

37

1984

علي

34

1989

حميدة

29

1930 - 2000

بلحسين

70

فاطمة 

1950

أحمد

68

1952

خيرة

66

1958

عائشة

60

1960

الصادق

58

1962

العيد

56

1940

أم

الجياللي

78

1983

حورية

35

1984

فاطمة

34

1985

محمد

33

1989

ميلود

29

2006

مروه

12

2008

عبد

الرحيم

10

2013

بالل

5
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 (مروه ب)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 02)الشكل 

 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

ضارمألا:

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج 4

اإلدمان على الكحول   1

ضعف في البصر  1

االمراض القلبية  1
الضغط الدموي  1

الروماتيزم  1

الورم الليفي  1  

الوسواس  1

ميكروب في الدم  1

الحساسية  1

ةسوردملا ةلاحلا:
ضعف في البصر  1

انقطاع العالقة   3

التصالح  2

ال يوجد إهتمام بالعالقة  4

عالقة سيئة  1

القرب  1

اإليذاء  1

اإلهمال  4

التركيز اإليجابي  4

الخالف  5

الكره  1

اإلنسجام  2

المحبة  9

العشق  1

ةيعامتجإلا لكاشملا:

البطالة  1
مشكل في السكن  1

وفاةأنثىذكر

مروه ب
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لديه ( عبد الرحيم)األخ ف، تعاين من أمراضنالحظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن األسرة النووية          
فأغلب أعضائها لديهم ( األم)ة بني أفراد األسرة املمتدمتوارث وهذا احلالة لديها ضعف يف النظر حساسية، أما 

 زو رمأفرادها ونالحظ هذا من خالل ال جيدة بنيعالقات العاطفية فهي ، بالنسبة للهذا املشكل الصحي احلسي
( عبد الرحيم)جتاه األخ ااألب بني العالقة أن  ما عدا ،(ةباحملو ب القر )املتمثلة يف  املتكررة يف اخلريطة اإليكولوجية

األخ ر ه املعاملة السيئة إلبنه، يغااألم تلوم األب على هذف، به عند محل األم لهمل يرغب  ألنه نوع من النفور فيها
لألسرة  للجانب الصحي بالنسبة .ي ألنه يرى وحيس أن األب مهتم هبممن إخوته وهذا أمر طبيع( عبد الرحيم)

تعاين العمة كما ،  (فاطمة)لعمة ه اأصيبت ب هنفسرض ميكروب يف الدم، امل( عائشة)لدى اجلدة  ،(األب)املمتدة 
لدى  ليسجنينها بعدها مباشرة طلقها زوجها،  أجهضت ندماحالتها عمن الوسواس واالنطواء، تأزمت ( صربية)

هي وطيدة بني اجلدة والعمات، أما  (األب)املمتدة  بالنسبة للعالقات بني أفراد األسرة األسرة عالقات اجتماعية،
كما هناك نفور من  ال يباىل به، ويساعده ماديا رغم أن راتبه جيد، حيس األب أنه( يعل)اجلد يركز على العم 

للعب مع أوالد العمة احلالة  ، كانت تذهبكزوجة البنها قبلهاألن اجلدة مل ت( حورية)أعضاء األسرة اجتاه األم 
( حورية)مرة تريد األم ل ووية، كواألسرة الن( العالية)فانقطعت العالقة بني العمة  من طرفها، هاومت طرد( عالية)

سرة املمتدة لأل من الناحية الصحية أما .االبتعاد عن أفراد األسرة النوويةإصالح العالقة واجلدة مصممة على 
تعاين اخلالة كما ليفي،  لديها ورم ( أم جياليل)واجلدة ضعف يف النظر، يعاين من ( بلحسني)اجلد كان  ،(األم)
مدمن على ( صادقال)، بالنسبة للخال مروماتيز الالضغط الدموي و وى القلب، مشكل على مست من( خرية)

بالنسبة للعالقات العاطفية يف األسرة  والبطالة،مشكل السكن ( حممد)لخال ه، لطالقيف سبب ما تالكحول وهذا 
ك تفاهم وتقارب شقاء هنابالنسبة لأل ،ألن اجلد متزوج مرتنيفهي حسنة وأحيانا ما تكون مضطربة ( األم)املمتدة 
، (ميلود)واخلال ( فاطمة)فهي قريبة من اخلالة ( حورية)، أما األم (حورية)قريب من األم ( العيد)اخلال ف بينهم،

يتسبب فهو ( الصادق)اخلال  اصةخ بينهمليس هناك تفاهم  اإلخوة اآلخرون أماقريبة من كل أوالدها، جلدة وا
 اللفظي ، كان ميارس العنفالذي تركه اجلد املرياثكل   أخذي حيث يريد أناألسرة  داخلشاكل باملدائما 

( حممد)واخلال ، (حممد)واخلال ( حورية)بني األم  بعدها انقطعت عالقتهما، والعالقة هذا األخري،اجتاه واجلسدي 
 (.الصادق)مع اخلال 
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 (:مروه ب)مسار حياة الحالة  -(0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

شهادة حازت على 
-2350) امتياز
السنة الثانية يف ( 2354
 الفصل األولمن 

 السن 

0 

4- 20- 20- 18- 76- 66-  62-  

ميالد 
اجلدة 

( األم)
(5043) 

 

 

سنة ( األم)حتصلت 
شهادة   على( 2332)

نسيج لاملهارة املهنية 
 مستحسنبتقدير زربية ال

 

ميالد 
اجلد 

( األب)
(5044) 

 

 

ميالد 
اجلدة 

 (األب)
(5048) 

 

 

ميالد اجلد 
( األم)

(5003) 

 

ميالد 
 (األب)

(5077) 

 

ميالد 
 (األم)

(5080) 

 

2+ 2+ 

 ميالد األخ
عبد )

 (الرحيم
(2338) 

 

 

ت األسرة غري 
 هاسكن النووية

(2338) 

 

 
 شهادة امتيازحتصلت على 

 السنة الثانيةيف ( 2350-2354)
 الفصل الثاين من

 

 

 شهادة امتيازحازت على 

من السنة الثالثة  يف( 2354-2351)
 الفصل األول

 

 

0+ 

4+ 0+ 

 ميالد األخ +0
 (بالل)

(2350) 

 
 شهادة امتيازصلت على حت
السنة يف ( 2354-2351)

 الفصل الثاينمن الثالثة 

 

4+ 

 ميالد احلالة

  (مروة ب)

(2336)  
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 (: مروه ب)الحالة  التعليق على مسار حياة -(0-0

مدن بدني احلالدة مرتبدة ف، النوويدة لقد مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا أسدرة احلالدة
 . متياز وهذا دليل على أن احلالة متفوقة دراسيايف االإخوهتا األوىل، لقد مت حصوهلا على عدة شهادات 

 :التقرير النهائي -(0

 (مروه ب)فإن احلالة  ،امللف املدرسي والصحي بياناتو  ،يت قامت هبا الباحثةمن خالل املقابالت ال
هذا ما أكدته أداة اجلينوغرام، و  ا متفوقة دراسيا،أمجع كل من املعلمة واملدير أهن لرابعة ابتدائي،تدرس يف السنة ا

 ،احتياجاهتاموفر هلا كل  األب، و يتميز اجلو األسري باالستقرار واالهتمام والقرابةحلياهتا األسرية  تشخيصالعند ف
أما اجلانب الدراسي متيزت احلالة منذ دخوهلا إىل املدرسة بتفوقها الدراسي وحتصيلها املرتفع حيث مت تكرميها عدة 

 درجتهافوجدنا  الذكاءو  ،الرتكيزمن االنتباه، مرات من طرف املعلمة ومدير املدرسة، لديها قدرات عقلية مرتفعة 
 كل هذه العوامل،  االجتماعية جيدة، أيضا عالقاهتا "Wechsler " "وكسلر"اختبار الذكاء  على حسب (000)

 .ادراسي فوقهاىل تإأدت 

 (:قفردوس )تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

 ،(5001) كددوثر: لأطفددا أجنبددا أربعددة، (5060) عائشددةمتددزوج مددن ( 5063) نددور الدددين :األســرة النوويــة -(0
 .(2336)، فردوس (2335)حممد رضوان ، (5000) باتول

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

مبشددكل علددى أصدديبت ( عائشددة)األم  حسددنة، أمددا( نددور الدددين)ألب وا لألطفددالوالنفسددية  سددميةالصددحة اجل
مدن عملده قاعدد األب تو ، (2355) سنةمت ذهاب الوالدين إىل البقاع املقدسة لقد ، (2357) عام القلبمستوى 

مجعيدة يف و  هدافي عضدوا، تعتدرب األم (2356)مندذ عدام فدردوس لأليتدام كدرئيس هلدا الواخنرط يف مجعية ( 2351)سنة 
 .  اآلفاق

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

، أمددا (نددور الدددين)مددع األب  (فــردوس ق)تتفدداهم احلالددة  ،بددني أفددراد األسددرة وحمبددة متبادلددة هندداك انسددجام
يغدددار مدددن ( حممدددد)، أمدددا (حممدددد)، وهدددذه األخدددرية قريبدددة مدددن األخ (كدددوثر)فهدددي قريبدددة مدددن األخدددت ( بددداتول)األخدددت 

هندداك مددودة، رمحددة وثقددة بددني الددزوجني، أحيانددا مددا يوجددد اهتمددام عدداطفي، كمددا  .وميددارس العنددف ضدددها (فــردوس ق)
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قدة العاطفيدة بعدد إجنداب األطفدال حسدنة، ندادرا مدا توجد صعوبة يف التعبري عدن املشداعر واألفكدار بدني الدزوجني، العال
يهتم الزوج مبسؤولية البيدت نظدرا لبعدد املسدافة بدني بيتده وعملده، يف بعدض املدرات تكدون هنداك خالفدات بدني الدزوجني 

يلجددأ  سددببها الفددرق يف املسددتوى االجتمدداعي، أيضددا األطفددال والكددالم اجلددارح مددع فددرض الددرأي مددن طددرف الددزوجني،
للصددراخ مددن أجددل كسددب النقدداش، تددرى األم مصددلحة األطفددال وتتسددامح معدده، إذن هددي عددابرة عددادة مددا  الددزوج دائمددا

متوسدطة، أمدا األم ( ندور الددين)العالقدات االجتماعيدة لدألب . يتم حلها وذلك بتنازل أحدد الطدرفني وبطريقدة مرضدية
 .فهي حسنة( عائشة)

ستة ، أجنبا (2358-5001) خدجيةن متزوج م( 2330-5003) ميسوم (:األب)سرة الممتدة األ -(2
 ،(5070)حسني ، (5073)زيان ، (5068) نور الدين، (5061)حممد ، (5060)نبية : بنات ثالثةو  أوالد

 .(5080)، عفيف (5084)، علي (5085) فتيحة، (5077) رشيدة

 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

تعدداين العمددة علددى حياهتددا اليوميددة، كمددا هددذا  مشدداكل نفسددية وأثددرمددن كانددت اجلدددة تعدداين مددن الكلسددرتول و 
تدويف اجلدد  ،(2337) عدامأصديب مبدرض السدكري ( حممدد)العدم أمدا  من ضعف يف النظر،( عفيف)والعم ( يدةرش)
 (.خدجية)توفيت اجلدة ( 2358)، وعام (2330)يف حادث سري سنة ( ميسوم)

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

( نور الدين)واألب ( رشيدة)والعمة ( علي)لعالقة ليست وطيدة بني أغلب أفراد األسرة، ماعدا بني العم ا
كما يوجد ثقة بينهما، العالقة حسنة ( نور الدين)يتواصل مع األب ( عفيف)هناك قرب يف العالقة بينهم، والعم 

والعم ( نبية)بني أفراد األسرة خاصة بني العمة هناك غرية  ،(خدجية)واجلدة ( ميسوم)مع اجلد ( نوردين)بني األب 
والعم ( فتيحة)، (رشيدة)، (نبية)كما يوجد تنافر بني أفراد األسرة خاصة من طرف العمة  (.حسني)، و(حممد)
نادرا ما يؤثر رأي األجداد يف اختاذ  حقدا ضد األعمام،( رشيدة)و( فتيحة)، حتمل كل من العمة (حسني)

 جد نصائح متبادلة بني أفراد األسرة، نادرا ما يوجد تشاور بني أفراد األسرة يف حل مشاكلها،القرارات، كما ال تو 
 فيها ألمور تافهة، ومن يتسبنبمن  نه( رشيدة)و( نبية)، (فتيحة) هناك خالفات بني أفراد األسرة، فالعمات

( فتيحة)و( رشيدة)يز كل من العمات مت( خدجية)التمييز بني األشقاء فاجلدة هو  العوامل األخرى اليت تؤدي إليها
، وهذا ما يؤثر سلبا على العالقات بني أفراد األسرة، أحيانا تصل اخلالفات إىل انعدام االحرتام (حسني)والعم 

بطريقة  وحتليتدخل الوالدين من أجل حلها،  ملراتاي مع فقدان السيطرة على النفس، يف بعض لفظالعنف وبال
، األعمام والعمات (خدجية)حسنة، أما بالنسبة للجدة ( ميسوم)االجتماعية للجد العالقات . ترضي الطرفني

 .ضعيفة
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أوالد  0 ، أجنبا(2338-5006)طاطا متزوج من ( 5002) حممد بن ذهيبة (:األم)سرة الممتدة األ -(0
، عائشة (5068)، عمر (5066) مصطفى ،(5064) رشيدة، (5014) أمحد، (5012) كلثوم :بنات 1و
 .( 5071)، آمال (5070)، نوال (5060)

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

( 2336)، سنة (5006)عام ضغط الدموي الالقلب و شكل على مستوى مب( حممد)اجلد  يبأص
وكانت ناجحة، أحيانا ما تؤثر املخاوف الصحية على  الربوستاتأجرى عملية جراحية يف فرنسا على مستوى 

بسرطان على ( طاطا)أصيبت اجلدة  ،(5005)ليومية، كما لديه مشاكل قانونية بسبب املرياث منذ عام حياته ا
تعاين لديها أيضا مشاكل قانونية املتمثلة يف املرياث،  وكان سببا يف وفاهتا، كان( 2338)يف  نمستوى القولو 

من مشكل على مستوى ( نوال)ة ، وتعاين اخلال(2336)منذ سنة  القلباخلالة كلثوم من مشكل على مستوى 
تزوج اجلد  ، أثر مرضها على أفراد العائلة،(2330)الغدة الدرقية فقامت بإجراء عملية جراحية يف فرنسا سنة 

 (.2353)جمددا عام ( حممد)

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

ألسدرة، كمدا هنداك تقددير واحدرتام بيدنهم، فهدم تواصل، حمبة، وثقة بني أفراد ا ،العالقة وطيدة ويوجد تقارب
عالقددة األم  ،القددراراتيتبددادلون النصددائح وهندداك تشدداور بيددنهم يف حددل مشدداكلهم، كمددا يددؤثر رأي األجددداد يف اختدداذ 

أمددا التواصددل قددل بعددد زواجدده، ال تشددعر األم بالرضددا عددن مسددتوى هددذا التواصددل، ( حممددد)جيدددة مددع اجلددد ( عائشددة)
 تتواصددل معهددا يوميددا،( طاطددا)إذا انقطعددت العالقددة بينهمددا، كانددت عالقددة األم جيدددة مددع اجلدددة  يتدددخل أفددراد األسددرة

وحتدل بالنقداش بيدنهم، كمدا هنداك ، نادرا مدا تكدون خالفدات بدني أفدراد األسدرة (نوال)واخلالة ( كلثوم)أيضا مع اخلالة 
 .تنازل من أحد األطراف حىت وإن كانت نادرة
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 (فردوس ق)لخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة يوضح ا(: 00)الشكل

1930 - 2009

ميسوم

79

1935 - 2018

خديجة

83

1963

نبية

55

1965

محمد

53

1968

نور

الدين

50

1970

زيان

48

1973

حسين

45

1977

رشيدة

41

1981

فتيحة 

37

1984

علي

34

1989

عفيف

29

1932

محمد 

86

1936 - 2008

طاطا

72

1952

كلثوم

66

1954

أحمد

64

1964

رشيدة

54

1966

مصطفى

52

1968

عمر

50

1969

عائشة

49

1973

نوال

45

1975

آمال

43

1995

كوثر

23

1999

باتول

19

2001

محمد

17

2006

فردوس

12
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 (فردوس ق)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 00)الشكل 

  

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج 3

الحالة المدروسة

التصالح  2

القرب 01

العنف  4

اإلهمال  1

التركيز اإليجابي  7

الخالف  4

الكره  2

اإلنسجام  3

المحبة  9
السكري  1

مرض عقلي  1
الكولسترول  1

مشكل في الغدة الدرقية  1

ضعف في البصر  2

ضارمألا:

وفاةأنثىذكر

فردوس

ق

الضغط الدموي  1
األمراض القلبية  2

البروستات  1

مشكل في القلون  1
السرطان  1

األمراض القلبية  1
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األم  ما عداتعاين من أمراض، الاألسرة النووية  نالحظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن         
انب العاطفي فالعالقات حسنة بني أفراد بالنسبة للج، قلبال شكل على مستوىأصيبت مؤخرا مب( عائشة)

ميارس العنف ضد احلالة فهو ( دحمم)خالفات بني الوالدين لكن تنتهي بينهما بالتصاحل، أما األخ ، ويوجد سرةاأل
رة بينهما، أما باقي أفراد األس( الغريةاخلالف، العنف، )ز و ر منها هلذا نالحظ يف اخلريطة اإليكولوجية رميغا

اجلدة كما نرى يف اخلريطة اإليكولوجية أن لدى  (األب)بالنسبة للجانب الصحي لألسرة املمتدة  .متينة فعالقاهتم
من ضعف يف النظر نالحظ تكرار هذا ( عفيف)والعم ( رشيدة)تعاين العمة كما الكلسرتول ومشاكل نفسية،  

يوجد  هي هشة، الف ملعالقاهتبالنسبة  كري،مبرض الس( حممد)املشكل الصحي بني أفراد األسرة، أصيب العم 
من أما  .(النفور، اخلالف، الغرية)ز و هذا ما نالحظه من خالل اخلريطة اإليكولوجية تكرار رمتقارب بينهم 

، أما الربوستاتالقلب، الضغط الدموي، و مشكل على مستوى اجلد  ، لدى(األم)الناحية الصحية لألسرة املمتدة 
 أيضا مشكل على مستوى( كلثوم)اخلالة مما أدى إىل وفاهتا، لدى  نولو على مستوى القاجلدة أصيبت بسرطان 

بالنسبة على مستوى الغدة الدرقية، مشكل  (نوال)اخلالة  ، لدى(عائشة) تعاين منه األم ه الذياملرض نفس القلب
احملبة، ) ينرمز ال تكرارجية هذا ما نالحظه يف اخلريطة اإليكولو األسرة هي جيدة،  للعالقات العاطفية بني أفراد

 .(القرب يف العالقةو 
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 (:ق ردوسف)مسار الحياة الحالة  -(0

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 السن

3 

7- 55- 46- 07- 73- 76- 74- 75- 

ميالد اجلد 
( األم)

(5002) 

 

 

ميالد األخت 
( باتول)
(5000) 

 

ميالد األخت 
 (كوثر)

 (5001) 

 

ميالد اجلدة 
 (األب)
(5001) 

 

 

ميالد اجلدة 
( األم)

(5006) 

 

 

ميالد اجلد 
( األب)
(5003) 

 

ميالد 
 (األب)

(5063) 

 

 

ميالد 
 (األم)

(5060) 

1+ 1- 

ميالد األخ 
 (حممد)

(2335)  

 

 

ذهاب الوالدين 
إىل البقاع املقدسة 

(2355) 

 

 

6+ 

 حلالةميالد ا

 (فردوس ق)

 (2336) 

 

الدراسي يف السنة  هاحتصيل
-2352)ىل ابتدائي و األ

2350 )(8.43) 

 

السنة الثانية ابتدائي يف  هاصيلحت
(2350-2354 )(8.17) 

 

يف السنة الثالثة ابتدائي  هاحتصيل
(2354-2351 )(8.47) 

 

 

8+ 7+ 

يف السنة الرابعة ابتدائي  هاحتصيل
(2351-2356 )(8.47) 

 

ترأس األب مجعية 
الفردوس لأليتام 

(2356)  

 

53+ 

يف السنة اخلامسة ابتدائي  هاحتصيل
(2356-2357 )(8.21) 

 

0+ 

53+ 
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 (:فردوس ق)التعليق على مسار الحياة للحالة  -(0-0

لقدد مت مديالد مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهدم األحدداث الديت مدرت هبدا األسدرة النوويدة واملمتددة للحالدة، 
( 2335)عدام ( حممدد)مث األخ ( 5000)سدنة ( بداتول)مث جداءت بعددها األخدت ( 5001)األخت الكدربى عدام 
، نالحددظ مددن (األب)ذهبددا الوالدددين إىل البقداع املقدسددة مددع اجلددة ( 2355)، سدنة (2336)بعدده مت مدديالد احلالددة 

شددهادات يف مشددوارها الدراسددي،   فمددا فددوق وأهنددا حتصددلت علددى عدددة( 8)خددالل مسددار احليدداة أن احلالددة معدددهلا مددن 
علدددى ( بددداتول)كدددذلك بالنسدددبة إلخوهتدددا تكلدددل مشدددوارهم الدراسدددي بالنجاحدددات واملراتدددب األوىل، حتصدددلت األخدددت 

حتصدددلت علدددى شدددهادة ( كدددوثر)يف شدددهادة الباكالوريدددا ختصدددص رياضددديات، كدددذلك بالنسدددبة لألخدددت ( 54)معددددل 
يدددرس رياضدديات يف املسددتوى الثددانوي، لقددد تقاعددد ( مدددحم)ختصددص علددوم، أمددا عددن األخ ( 50)الباكالوريددا مبعدددل 

  ".مجعية الفردوس لأليتام"بعدها مباشرة ترأس ( 2356)األب من العمل عام 

 :التقرير النهائي -(0

امللف املدرسي ومجعتها من   هبا األولياءواملعلومات اليت أدىل ،من خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة
، أمجع كل اخلامسة ابتدائيتدرس يف السنة  (فردوس ق)فإن احلالة تطبيق أداة اجلينوغرام،  وعند والصحي للحالة

بالنسبة حلياهتا األسرية  هذا ما كشفته أداة اجلينوغرام، فعند تشخيص احلالة، ادراسي فوقةتا ممن املعلم واملدير أهن
ال تعاين من أي مرض، كذلك هي  ية الصحيةأما من الناح مستقرة بني أعضائها وموفر هلا مجيع احتياجاهتا،فهي 

حسب اختبار الذكاء  (001)درجة ذكائها  تفوقحيث  حمبوبة من طرف معلمها وقدراهتا العقلية مرتفعة
 .هذه العوامل ساعدهتا على تفوقها دراسيا كل  أن ، ومنه نستنتج"Wechsler " "وكسلر"

 (:آالء ب)تقديم جينوغرام الحالة 
 :الميزاتالتركيبة األسرية و 

ـــة -(0  ،(2335) حليمدددة: لأطفدددا مخسدددة، أجنبدددا (5075) تيحدددةفمتدددزوج مدددن  (5064)خلضدددر  :األســـرة النووي
 (.2350)، صاحل (2337)، آالء (2334) أمساء، (2332) روميساء

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

برصاصة على مستوى له يف عمأصيب ( 5003)حسنة، عام ( خلضر)الصحة اجلسمية والنفسية لألب 
فلديها  حسنة، أما النفسية( فتيحة)ومنذ ذلك احلني أصبح أعرجا من رجله اليسرى، الصحة البدنية لألم الرجل 

قلق من انشغاالت احلياة اليومية والتفكري يف األطفال نظرا لبعد األب عن البيت من أجل العمل، أحيانا ما تؤثر 
سنة ( األب)ليومية، لقد مت انتقال األسرة النووية من بيت األسرة املمتدة هذه األعباء على نشاطها وحياهتا ا

على شهادة تشجيع ( آالء ب)مت نيل احلالة  .نفسها باحلساسية يف السنة (آالء ب)، أصيبت احلالة (2337)
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غيري مت ت( 2356)من الفصل األول وشهادة امتياز يف الفصل الثاين، عام ( 2356 -2351)يف السنة الثانية 
معلميت )معلمتهم، مل ترتح احلالة للمعلمة اجلديدة، وقالت أن لدي إحساس أهنا ال حتبين وتفضل صديقيت عين 

إىل ( آالء ب)، أيضا ختاف منها، لكن مع الوقت تقبلتها، انضمت احلالة (السابقة أفضل كانت قريبة مين
 . األوىل يف مسابقة أقالم بالدي باملرتبة( 2358)، كما فازت عام (2356)الكشافة اإلسالمية سنة 

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

، أما األب (أمساء)واألخت ( ب آالء)قريبة من احلالة ( فتيحة)ألم اهناك حمبة متبادلة بني أفراد األسرة، 
السن  تقاربنظرا ل( روميساء)تتفاهم مع األخت ( حليمة)واألخت ، (صاحل)فهو قريب من األخ ( خلضر)

فهو مدلل من طرف ( صاحل)بالنسبة لألخ و ، (أمساء)ولألخت ( فتيحة)فهي متيل لألم ( آالء)حلالة بينهما، أما ا
ل هذه ك ضدهم، املاديبع بنات، ميارس هذا األخري العنف اللفظي، و الوالدين حيث كان ميالده بعد أر 

ورعايتهم ماديا، لكن ليس  مسؤولية األطفال ألب متحملا ،(روميساء)و( حليمة)أختيه  تعاقبه عليهاالتصرفات 
فهما يقدران وحيرتمان بعضهما  زوجنيوجد مودة ورمحة بني الت .هناجتاه ويوجد نقص عاطفي ا من البناتقريب

، ترى أن مستوى عالقتهما العاطفية بعد إجناب مشاعرها وأفكارها لهصعوبة يف التعبري عن  الزوجةالبعض، جتد 
أحيانا ما يوجد خالفات بني  .يف السن ونمتقارب مأهن اصةخ مهب هاالشيء بسبب اهتمام بعض راجعتاألطفال ت

يف غيابه،  ةالوالدين ويكون سببها األطفال حيث كان األب يعمل بعيدا عن البيت واألم كانت متحملة املسؤولي
اخلالفات اليت تكون  ،لهيف بعض األحيان ترجع اخلالفات إىل تسلط الزوج وفرض رأيه والكالم اجلارح الذي يقو 

ألهنا ترى أن ( فتيحة)بني الوالدين عابرة عادة ما يتم حلها بطريقة ترضي الطرفني، حيث تتسامح وتتنازل األم 
هلا ( آالء ب)فاحلالة  حمدودة، جتماعيةاال ممصلحة األطفال قبل كل شيء، بالنسبة ألفراد األسرة عالقاهت

 .صديقتني يف املدرسة فقط

أوالد  ستة، أجنبا (5000-5008) حليمةمتزوج من ( 5007) عبد القادر (:األب)الممتدة  سرةاأل -(2
 ،(5073) عبد الرمحان ،(5067) ، عفيف(5064)خلضر ، (5060)فاطمة ، (5063) لكحل: بنتنيو 

 .(5085) أمحد، (5078) بصادق، (5071) محدية ،(5072)يوسف 

 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

اليومية، عام ونصف  امما أثر على حياهتا ونشاطاهت (5000)عام بالسرطان ( حليمة)لقد أصيبت اجلدة 
عبد )اجلد  تزوج (2337)سنة  ءا حىت يوم وفاهتا يف العام نفسه،سو وهي طرحية الفراش كانت تزداد حالتها 

ظروفا صعبة مع زوجها حيث كان  وكانت تعيش( 2352)لقد تزوجت العمة فاطمة عام  مرة ثانية،( القادر
ميارس اجتاهها العنف اللفظي واجلسدي،مل تستطع هذه األخرية حتمل هذه الظروف فانفصلت عن زوجها وأثر 
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، كان العم (2350)مبرض السكري سنة ( لكحل)أصيب العم  هذا على نفسيتها مما أصبحت تشرب املهدئات،
ه بعض االضطرابات العقلية وأصبح يشرب املهدئات، أصبح لدي( 2354)يعمل كجندي ويف عام ( بصادق)

من طرف زوجة أبيه ( 2356)عام ( بصادق)، لقد مت طرد العم الضغط الدمويأصيب اجلد ب( 2351)سنة 
 (.خلضر)ليذهب للعيش عند األب 

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

( أمحد)حتديدا العم يب من كل اإلخوة قر ( خلضر)العالقة حسنة ووطيدة بني أفراد األسرة، فاألب 
كما يؤثر رأي األجداد يف يف حياهتم،   ةمهم اتقرار ينهم خاصة عندما يريدون اختاذ هناك تشاور ب ،(عفيف)و

على ( خلضر)قبل وفاهتا األب ( حليمة) اجلدة ، لقد أوصت(محدية)العمة  قريبة من( آالء ب)احلالة  اختاذها،
خاصة  اضطربت العالقات بني أفراد األسرةو  (2337)يف  مرة أخرى (بد القادرع) اجلدإخوته، بعدها تزوج 

قليل االتصال بإخوته فزوجته لديها غرية ( يوسف)بالنسبة للعم  ،بسبب زوجته (بصادق) لعماطرد اجلد  عندما
أفراد األسرة فات بني وجد خالأحيانا ما ت. أن يساعده ماديا( ضرخل)يطلب من أخيه و  ،(فتيحة)اجتاه أم احلالة 

أحيانا ما  ،(حليمة)هم خاصة بعد وفاة اجلدة الفرق يف املستوى الثقايف بني اإلخوة، وعدم وجود احلوار بينسببها 
 .هاوباقي أفراد األسرة من أجل حل( عبد القادر)يتدخل اجلد  ،تصل اخلالفات إىل فقدان السيطرة على النفس

: بنات1وأوالد  4، أجنبا (5001)فاطمة متزوج من ( 2353-5003) جلول (:األم)سرة الممتدة األ -(0
، (5060)ميينة ، (5065) سعدة، (5018) عبد اهلل ،(5016) بوعبد اهلل، (5014) علي، (5012) بشري
 .(5074)، احلاجة (5075)، فتيحة (5068)خرية 

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

والزهامير يف أواخر حياته، أثر القلب مشكل على مستوى السكري و  يعاين من مرض (جلول) اجلد كان
أصيبت ( فاطمة)، أما عن اجلدة (2353)هذا عليه وأصبح غري قادر على اخلروج من املنزل، لقد تويف سنة 

لكن ليس لديه تأثري عليها فهي تتابع احلمية اخلاصة هبذا الداء، كما تعاين ( 5005)مبرض السكري منذ عام 
مشكل على ( خرية)وتزداد آالمها عندما تكون لديها مشاكل أسرية، كان لدى اخلالة  يف املعدة من مشكل أيضا

من ( عبد اهلل)مستوى الغدة الدرقية، حيث أجرت عملية جراحية منذ ذلك احلني تتناول األدوية، ويعاين اخلال 
لديه عدة مشاكل ( علي)لسكري، واخلال لديهم مرض ا( بو عبد اهلل)و( ميينة)و( سعدة)القولون، أما اخلالة 

تعاين من مشكل ( سعدة)أما اخلالة  صحية متمثلة يف داء الربوستات، السكري، ومشكل على مستوى القلب،
 .السكن

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2
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أما طيع هلا، املو  كرببنها األباعتباره ا (بشري)اخلال ( فاطمة)اجلدة  ، حتبالعالقة وطيدة بني أفراد األسرة
حيب األم  (جلول)، بالنسبة للجد (فاطمة)اجلدة ب وعلى اتصال يومي انقريب( على)واخلال ( خرية)اخلالة 

عبد )واخلال ( احلاجة)و( ميينة)و (خرية)اخلالة  وقريبة من (فاطمة)اجلدة حتب ( فتيحة)أم احلالة أما ، (فتيحة)
يوجد  ،(خرية)واخلالة ( آالء ب)احلالة  تفاهم بني ، هناك(ميينة) اخلالة قريبة من (سعدة)لخالة بالنسبة ل، (اهلل

نصائح متبادلة بني أفراد األسرة وتؤخذ دائما بعني االعتبار، كما هناك تأثري لرأي األجداد يف اختاذها، بالنسبة 
بني أفراد األسرة لكن عادة ما يتم  توجد خالفات أو يتصلون هبا هاتفيا،( فاطمة)لألوالد فهم يزورون يوميا اجلدة 

حلها، يكون سببها التمييز بني اإلخوة واملرياث، هذه اخلالفات تؤثر سلبا على العالقات بينهم، ويف الكثري من 
 .األحيان حتل بالرتاضي
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(آالء ب)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 00)الشكل 

مشكل في السكن

1937

عبد

القادر 

81

1938

حليمة 

80

1960

لكحل

58

1963

فاطمة

55

1964

لخضر

54

1967

عفيف

51

1970

عبد

الرحمان

48

1972

يوسف

46

1975

حمدية

43

1978

بصادق

40

1981

أحمد

37

1930 - 2010

جلول

80

1935

فاطمة

83

1952

بشير

66

1954

علي

64

1956

بو عبد

هللا

62

1958

عبد هللا

60

1961

سعدة

57

1963

يمينة

55

1968

خيرة

50

1971

فتيحة

47

1974

الحاجة

44

2001

حليمة 

17

2002

روميساء

16

2004

أسماء

14

2007

أالء

11

2013

صالح

5
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 (آالء ب)مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام حالة  يبين(: 06)الشكل  

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

ةيفطاعلا تاقالعلا ةروطسأ:

الزواج 3

ةسوردملا ةلاحلا:
الحساسية  1

القرب 21

العنف  1

اإلهمال  2

التركيز اإليجابي  2

اإلنسجام  4

النوبات العصبية  1المحبة  01

السكري  2
مشكل في المعدة  1

السرطان  1

األمراض القلبية  1
السكري  1
الزهايمر  1

الضغط الدموي  1

إعاقة حركية  1

السكري  1
األمراض القلبية  1

مرض عقلي

مشكل في القلون

مشكل في الغدة الدرقية  1

ةيعامتجإلا لكاشملا:

مشكل في السكن

وفاةأنثىذكر

آالء ب

ضارمألا:
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األب لديه ماعدا ، ال يعانون من أي مرض األسرة النوويةمن خالل اخلريطة اإليكولوجية أن أفراد  نالحظ
ت مؤثرة حساسية لكن ليسلديها احلالة  أما، هعمليف  وقع له إعاقة على مستوى رجله اليسرى بسبب حادث

ستقرار يف البيت، فاألم قريبة من أوالدها، وا، ك حمبة متبادلة بني أفراد األسرةنسبة للجانب العالئقي هنابالعليها، 
ألن بعد مولده ( صاحل)من األخ  (آالء ب)تغار احلالة  ،(صاحل)واألخ ( أمساء)األب قريب من األخت أما 

أن محلت األم به أصبحت تظهر عليها انصب عليه كل اإلهتمام وصار هو املدلل الوحيد لدى والديه، فمنذ 
عالمات الغرية وذلك من خالل تصرفاهتا، إذن نالحظ أن هناك قرب بني أفراد األسرة، ما عدا أن األب ليس 

مجيع  .قريبا من البنات هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فهو متحمل مسؤولية األطفال وموفر هلم إحتياجاهتم
أن  صةخا صديقتني( روميساء)و( حليمة)بالنسبة لألخت  ،(أمساء)، إال األخت نيأفراد األسرة ليسوا اجتماعي

بالنسبة للحالة ليس ويرتافقان إىل املدرسة وعند األهل،  ايدرسان مع بعضهمفارق السن بينهما عام واحد، فهما 
،  "Wechsler " "وكسلرل" ختبار الذكاءاعند تطبيق عليها الحظنا هذا  ضعيفة،النفس لديها عالقات وثقتها ب

 أصيبت( األب)بالنسبة لألسرة املمتدة  .كانت تعرف اإلجابة لكنها دائما مرتددة رغم أننا قمنا بتهيئتها لالختبار
شاكل مع زوجها وطالقها منه، لديها نوبات عصبية بسبب م( فاطمة) العمةبالسرطان، أما ( حليمة) اجلدة

( 2354)سنة يعمل كجندي ويف كان ( بصادق)ما العم أ، (2350) عاممبرض السكري ( لكحل)أصيب العم 
ك كانت هنا .أصيب اجلد بالضغط الدمويمث  ضطرابات العقلية وأصبح يتناول املهدئات،االأصبح لديه بعض 

اجلد  لقد طرد ،(عبد القادر)بعد فقداهنم للجدة وزواج اجلد  معالقاهتحمبة متبادلة بني أفراد األسرة، تدهورت 
را ما ، هناك استقرار يف العالقات بني اإلخوة ناد(فاطمة)بالعمة  ، إضافة إىل أنه غري مبال(بصادق)العم  وزوجته

، فإن اجلد كان يعاين من داء (األم)أما األسرة املمتدة  .بأفراد أسرته النوويةمنشغل  تكون خالفات بينهم، كل فرد
لديهم ( بو عبد اهلل)واخلال ( سعدة)، (ميينة)ة السكري، مشكل على مستوى القلب، والزهامير، أما اجلدة واخلال

لديه ( عبد اهلل)لديها مشكل على مستوى الغدة الدرقية، أما اخلال ( خرية)مرض السكري، بالنسبة للخالة 
يعاين من السكري ومشكل على مستوى القلب والربوستات، أما ( علي)مشكل على مستوى القولون، واخلال 

العالقات العاطفية بينهم  .السكن، نالحظ تكرار مرض السكري بني أفراد األسرة لديها مشكل( سعدة)اخلالة 
 .بني أفرادها( احملبة والقرب)جيدة هذا ما نالحظه من خالل رموز اجلينوغرام كلها تعرب عن 
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 (:آالء ب)مسار الحياة الحالة  -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56- 06- 40- 40- 16- 

 

60- 

 

77- 60- 

 

73- 

 

( األم)إصابة اجلدة 
مبرض السكري 

(5005) 

 

 

ميالد 
 (األم)

(5075) 

 

 

ميالد 
 (األب)

(5064) 

 

زواج اجلدين 
( األب)
(5018) 

 

 

زواج اجلدين 
( األم)

(5015) 

 

دة ميالد اجل
( األب)
(5008) 

 

ميالد اجلد 
( األب)
(5007)  

 

ميالد اجلدة 
( األم)

(5001) 

 

ميالد اجلد 
( األم)

(5003) 

 

 السن

2- 0- 1- 8- 

 

6- 

8- 50- 

( األب)وفاة اجلدة 
 مرض بسبب
 (5000) السرطان

 

 (األب)إصابة 
برصاصة على مستوى 

(5004)الرجل   

 

 

األسرة  تغيري
 ها سكنالنووية 

(2337) 

 

 

 

ميالد األخت 
( روميساء)
(2332) 

 

ت ميالد األخ
( أمساء)
(2334) 

 

 

زواج 
الوالدين 

(5000) 

 

 

ميالد األخت 
( حليمة)
(2335) 

 

6+ 

على ( حليمة)ل األخت حتص
تقدير ممتاز يف شهادة التعليم 

 (2354-2350)املتوسط 

 

 

 

 احلالة  ميالد

 (آالء ب)

 (2337) 

 

3 

5+ 

إعادة زواج 
اجلد 

( األب)
(2337) 

 

من  هاسقوط
 (2355)الدرج 

 

 
4+ 

6+ 

ميالد األخ 
( صاحل)
(2350) 

ت ميالد األخ
 هديل

(2355) 
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إىل  هاانضمام
 الكشافة
 اإلسالمية

(2356) 

 

على هتنئة ها لحتص
يف السنة الثانية 

(2354-2351) 

 

 

0+ 8+ 

إصابة اجلد  +0
بالضغط ( األب)

 (2351)الدموي 

 

 

وفاة اجلد  +7
( األم)

(2356) 

 

53+ 

( روميساء)ل األخت حتص +53
على تقدير ممتاز يف شهادة 

-2356)التعليم املتوسط 
2357) 

 

 

من تغيري املعلمة  قلقها
يف العام الدراسي 

(2356-2357) 

 

شهادة على  هالحتص
يع يف السنة الثالثة تشج

(2351-2356) 

 

0+ 

امتياز نيلها شهادة 
يف السنة الثالثة 

(2351-2356) 

 

0+ 

53+ 

على ( أمساء)ل األخت حتص
املرتبة األوىل يف شهادة التعليم 

 (2357-2356)االبتدائي 

 
فوزها باملرتبة األوىل يف 
مسابقة أقالم بالدي 

(2357-2358) 

53+  
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 (: آالء ب)التعليق على مسار حياة الحالة  -(4-0

نددرى أندده مت مت عددن طريددق مسددار احليدداة تبيددان أهددم األحددداث الدديت مددرت هبددا األسددرة النوويددة واملمتدددة للحالددة، 
بسددبب مددرض السددرطان، ( األب)ت اجلدددة ه، مث توفيددأدى إىل إعاقتددممددا علددى مسددتوى الرجددل برصاصددة إصددابة األب 

عدددام ، (2337) غدددريت األسدددرة النوويدددة سدددكنها سدددنة قددددل، مدددن بدددني إخوهتدددا املرتبدددة الرابعدددة بالنسدددبة للحالدددة فهدددي يف
الحددظ مددن خددالل املخطددط أن مجيددع األخددوات وكانددت فرحددة كبددرية ألفددراد األسددرة، ن( صدداحل)األخ  ازداد( 2350)

انددات، مبددا يف ذلددك احلالددة الدديت حددازت متحاالوىل يف األراتددب املحتصددلوا علددى لددديهن تفددوق يف حتصدديلهم الدراسددي و 
، إضدددافة إىل فوزهددا باملرتبددة األوىل يف مسدددابقة تشددجيع، هتنئددة، وامتيددداز يف املرحلددة االبتدائيددة علددى عدددة شددهادات مدددن

 .أقالم بالدي

 :التقرير النهائي -(0

 (آالء ب)امللف املدرسي والصحي للحالة اليت مجعتها من  بياناتوال ،ابالت اليت قامت هبا الباحثةمن خالل املق
هذا ما أكدته أداة اجلينوغرام، و  دراسيا ا متفوقةأمجع كل من املعلمة واملدير أهن لرابعة ابتدائي،تدرس يف السنة ا

أما ، هتمام واحملبة اليت جتمع أفرادهتميز باالستقرار واالأسري ي يف جواهتا األسرية فهي تعيش حليتشخيص العند ف
مت تكرميها عدة مرات من ها املرتفع، تفوقها الدراسي وحتصيلاجلانب الدراسي متيزت احلالة منذ دخوهلا إىل املدرسة ب

 (021)الذي قدرت درجته  الذكاء، و طرف املعلمة ومدير املدرسة، لديها قدرات عقلية مرتفعة كاالنتباه والرتكيز
 .دراسيال فوقهاىل تإأدت كل هذه العوامل للذكاء،   "Wechsler " "وكسلر"اختبار على حسب 

 (:بفريدة )تقديم جينوغرام الحالة 

 :كيبة األسرية والميزاتالتر 

، (5000) عز الدين: أطفال أربعةأجنبا  ،(5070)متزوج من ماما ( 5060)قدور  :األسرة النووية -(0
 .(2352) غزالن، (2331)فريدة خرية ، (2333) ياسني

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

أيامهما األوىل  ، بدأت(األب)ت األسرة املمتدة ، سكنا يف بيبينهما عن تراض( 5004) عامزواج الوالدين  مت
ة صغري كما يتدخل يف كل ( ماما)يف األم  حتكمهو بتسلطه ( حبيب)شاكل األسرية وكان سببها اجلد املبزواج من ال

ا أدى إىل طالقهما قبل أم احلالة هلذا الوضع، ممتت ملوكبرية ختصها، هذا ما أدى إىل خلق خالفات بني الزوجني و 
مثل هذا القرار وجلأ إىل كراء شقة ليتم  ذ، ندم األب على التسرع يف اختا(5001) سنة همازواجهر من بعد أش

يف ر امص إضافة إىللسد حاجيات األسرة  ، مل يكن راتب األب كاف(5006)عام ( ماما)بعدها إرجاع زوجته 
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وهو ( 2330)إىل ( 5084) من سنةكان يعمل يف شركة لبيع األدوية وفقد وظيفته بسبب إفالسها اإلجيار،  
، لقد مرت األسرة بأزمة مالية صعبة مما ألزم األم (األم)دون وظيفة، فتم انتقال الزوجني إىل منزل األسرة املمتدة ب

 سنةمنها بعد وفاة أمها،  هلم من خالل املنحة اليت استفادت (ميينة)مساعدة اخلالة  إضافة إىلبيع جموهراهتا 
حبادث ( ياسني)أصيب األخ ( 2331) عام. وظيفة كبائع لألدوية يف صيدلية (قدور)وجد األب ( 2334)

أصيبت ( 2330) سنةمرور مما أدى لدخوله إىل املستشفى والقيام بعملية جراحية على مستوى الرجل اليمىن، 
 .اك يف القسم التحضريي لكنه ليس باخلطريأيضا حبادث مرور كانت تدرس آنذ (فريدة ب)احلالة 

 :عالقات بين أفراد األسرة النوويةال -(0-2

العالقة حسنة ، (كمال)واخلال ( ميينة)املتكونة من اخلالة ( األم)سرة النووية مع األسرة املمتدة ألتعيش ا
يقدر األب  .كأعياد امليالدة يف املناسبات  صامهتم باألطفال خ( قدور)بالنسبة لألب هناك انسجام بني أفرادها، و 

فهو منعزل بعض الشيء، عكس األم فهي تعرف كل قليال ما يعرب عن مشاعره اجتاهها، لكنه ( ماما)وحيرتم األم 
طفال، أحيانا ما يشكو ا لألبعد إجناهب راجعتتبزوجها  العاطفيةتها ترى الزوجة أن عالق ،أسرهتاعن صغرية وكبرية 
يف  اصةاألم خجلسدي اجتاه الزوج العنف ا، تارة ميارس عادة ما يوجد خالفات بني الزوجني .الزوج من هذا

 العامليف فرتة إفالس الشركة واليت كانت املشاكل املادية األشهر األوىل من الزواج، ومن أسباب اخلالف أيضا 
ترفع أحيانا ما كانت الزوجة تشعر باإلحباط، حيث  فيها األب هذا ما أدى إىل ضغوطات مادية على األسرة، 

الصراخ من أجل كسب النقاش، ب تكونالزوج ، أما ردة فعل على نفسهاصوهتا على األب واألطفال مث تسيطر 
رتاضي بني الطرفني ورؤية مصلحة األطفال قبل كل شيء، ويف بعض املرات تريد التسامح و باليتم حل اخلالفات 

 .أن تبقى الزوجة لوحدها بعيدة عن الزوج من أجل هتدئة الوضع

ثالثة أوالد و سبعة ، أجنبا (2330-5045) ريدةتزوج من فم( 5006) حبيب (:األب)األسرة الممتدة  -(2
احلبيب  ،(5060)فاطمة  ،(5061)، مروان (5060)، قدور (5062)أمحد  ،(5010) رشيدة: بنات

 (.5085)، جمدوب (5077) هواري ،(5076) الكرمي، عبد (5074) شهرزاد ،(5073)

 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

من ة قلبية، بعدها مباشرة تزوج اجلد تسكإثر ( 2330)عام  (فريدة)ت اجلدة ي، توف(5018) سنةاجلدين تزوج 
قها، مث طل( فاطمة)من  بالفاحتة مرة أخرى تزوج اجلد( 2334) سنة، بعد أشهر من زواجهماقها مث طل( ربيعة)
للعم  ، أما بالنسبة(2351)ي عام بالضغط الدمو ( دشهرزا)، أصيبت العمة (زوليخة)ها ارتبط بيف السنة نفسو 
 .عالقته العاطفيةيف رض عقليا بسبب فشل أصيب مب( حبيب)

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2
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هناك تواصل بينهم  ،من بعضهم البعضعمام قريبون األما عدا أن  ،األسرة بني بعض أفرادالعالقة ليست قوية 
عالقتها  كانت( فريدة)جلدة اأما ، حسنة (قدور)واألب ( حبيب)جلد ا القةلع، بالنسبة باهلاتف أو يف املناسبات

 فهو، كانت حمبوبة ومتفهمة( فريدة)عكس اجلدة  حيب مصلحتهمتسلط و ( حبيب)جلد ا، (قدور)جيدة مع األب 
حىت يساعده ماديا علما أن دخله متوسط ومرات ال يكفي أن ( قدور)التمييز بني أوالده ويطلب من األب يقوم ب

وال يوجد  هاالعالقة ليست وطيدة بني أفراد ما يؤدي هذا إىل اخلالف مع اجلد، ، أحيانايف تلبية حاجيات أطفاله
حتل بالتشاور ألهنم يعيشون حتت سقف و  هم،بين يتسبب يف النزاعات فيماعدم احلوار إىل ذلك  إضافة ثقة بينهم،

 .واحد

كمال : لدينو  بنتني، أجنبا (2335-5040)خرية زوج من مت( 5046)بلحول  (:األم)سرة الممتدة األ -(0
 (.5077) ، ميينة(5071) ، أمحد(5070)، ماما (5075)

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

، أعاد اجلد (2335)سنة  بالسرطان( خرية)توفيت اجلدة  ،(5073)عام ( خرية)و( بلحول)تزوج اجلدين 
، أصيبت (2330)سنة ( خرية)، انتقلت األسرة النووية للعيش يف بيت اجلدة (2332)الزواج عام ( بلحول)

 (.2354)مبرض السكري ( ميينة)اخلالة 

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

فهي  (بلحول)، أما بالنسبة للجد (خرية)عالقتها جيدة مع اجلدة ( ماما)العالقة حسنة بني األشقاء، بالنسبة لألم 
وهتربه من املسؤولية، يوجد ثقة ( ميينة)حسنة، لكن يف بعض األحيان تتدىن هذه العالقة بسبب إمهاله ألختها 

بعض يف  (.كمال)من اخلال  جدا كانت اجلدة قريبة،  (ميينة)واخلالة ( ماما)خاصة بني األم بني اإلخوة وتواصل 
، هبما ومل تقبل همن خيطبعدة مرات جاءها حيث ( ينةمي)مع األخت  ةصابينهم، خ املرات يتجادل اإلخوة فيما

، عالقتهمعن يشعر األشقاء بالرضا  ذا الهل( خرية)لقد تدنت بعض الشيء الصلة بني اإلخوة بعد وفاة اجلدة 
أحيانا تكون هناك خالفات بينهم سببها عدم وجود احلوار، تصل حدهتا إىل العنف اللفظي وانعدام االحرتام 

 .حللها، ويف بعض املرات هم من يتوصلون إىل ذلك( بلحول)اجلد يتدخل  بينهم،
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 (فريدة ب)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 09)الشكل 

1963

حبيب

55

1941 - 2003

فريدة

62

1959

رشيدة 

59

1962

أحمد

56

1963

قدور

55

1965

مروان

53

1969

فاطمة

49

1970

الحبيب

48

1974

شهرزاد

44

1976

عبد

الكريم 

42

1977

هواري

41

1981

مجدوب

37

1946

بلحول

72

1949 - 2001

خيرة

52

1971

كمال

47

1973

ماما

45

1975

أحمد

43

1977

يمينة

41

1999

عز الدين

19

2000

ياسين

18

2005

فريدة

خيرة

13

2012

غزالن

6
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 (فريدة ب)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 09)الشكل 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية  

الزواج 3

ةسوردملا ةلاحلا:
الحساسية  1

إنقطاع العالقة  1

التصالح  1

القرب  6

اإلهمال  2

التركيز اإليجابي  1

الخالف  4

المحبة  21

ضارمألا:

السكري  1

السرطان  1

الضغط الدموي  1

مرض عقلي  1

األمراض القلبية  1

مغترب  1 

وفاةأنثىذكر

فريدة ب
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أن العالقات بني كما ال تعاين من أي مرض،  ة النووي سرةاألظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن نالح
حتب كل  (فريدة ب)الوالدين واألطفال، بالنسبة للحالة من تتميز باالستقرار وهناك حمبة متبادلة بني كل ها أفراد

يغار من ( عز الدين)األخ ، نالحظ أيضا أن (غزالن)واألخت ( قدور)واألم، وقريبة من األب ( ياسني)من األخ 
زوجته بسبب  ميارس العنف اجتاهكان (قدور)أن األب  رىالوالدين، نطرف خاص من  هتمامان هلا أل ،احلالة

الضغوطات املادية اليت مرت هبا أسباهبا يف األمور اخلاصة لألسرة النووية، وأحيانا من ( حبيب)تدخل اجلد 
ت تعاين من اليت كان( فريدة)جلدة حتديدا اها أفراد بنيأمراض متكررة من ( األب)ألسرة املمتدة تعاين ا .األسرة

ليست ( األب) املمتدة ةالعالقات بني أفراد األسر ، (شهرزاد)الضغط الدموي املرض نفسه الذي تعاين منه العمة 
يهمل و ، الله امل بعثألنه يف ديار الغربة وي( هواري) عمفهو حيب ال همتسلط ومييز بني أوالد( حبيب) قوية فاجلد

وأم احلالة ( رشيدة)قريبة من العمة وكانت  ،عالقاهتا حسنة مع أوالدها( يدةفر )سبة للجدة بالن، (احلبيب)ابنه 
حسنة ة فيما بينهم عالقال نرى بأن( األم)ألسرة املمتدة أما ا (.جمدوب)، بالنسبة لألب فهو قريب من العم (ماما)

، أما بالنسبة للجد (ميينة)واألخت ( كمال)واألخ ( ماما)واألم ( خرية)بني اجلدة حتديدا وهناك حمبة بني أفرادها 
سبب تفهو يتهرب من املسؤولية اجتاهها وهذا ما ي( ميينة)خلالة ا صةخا وأفردها فهو ال يهتم بأمور أسرته( بلحول)

بسبب رفضها ( ميينة)ضد اخلالة  (أمحد)و( كمال)، هناك أيضا خالفات بني اخلال معه (ماما)خالف األم يف 
 .تعاين من مرض السكري( ميينة)ضا من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن اخلالة نالحظ أي. زواجلل
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 (:فريدة ب)الحالة  مسار حياة -(0

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

42- 44- 16- 

 

10- -64 -69 0- 53- 53- 25- 02- 06- 

على األب حصول 
عمل يف شركة 

(5084)ألودية ل  

 

 

ميالد 
 (األم)

(5070) 

 

 

 زواج اجلدين
 (األم)

(5060)  

 

ميالد 
(األب)  

(5060)  

 

 

 زواج اجلدين
 (األب)
(5065)  

 

ميالد اجلدة 
( األم)

(5040) 

 

ميالد اجلد 
( األم)

(5046) 

 

ميالد اجلدة 
( األب)
(5045) 

 

ميالد اجلد 
( األب)
(5006) 

 

 السن

طالق 
الوالدين 

(5001)  

 

زواج 
الوالدين 

(5001)  

 

 

إعادة زواج 
الوالدين 

(5006)  
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باحلساسية تها إصاب
(2330)املومسية   

 

 

ملدرسة إىل ا لتدخ
-2355)االبتدائية 

2352)  

 

 ميالد احلالة

 (بريدة ف)
(2331) 

 

ادث تعرضها حل
 (2355)مرور 

 

1- 1- 6- 

 إثروفاة اجلدة 
 يةقلب سكتة

 (2333( )األب)

 

 األخميالد 
 (اسنيي)

(2333) 

 

 

ميالد األخ 
 (ز الدينع)
(5000)  

 

 هعملاألب  انفقد
بسبب إفالس 

(2330)الشركة   

 

 

2- 2- 

طالق اجلد 
يف ( 2330)

 احملكمة

 

 

 

األسرة  دخول
يف أزمة النووية 

(2330)مالية   

 

 

2- 

ت األسرة غري 
 هاسكن النووية

(2333)  

 

1- 1- 

 (بيباحل) إصابة العم
مبرض عقلي بسبب 

 مشكل عاطفي
(2333)  

 

إعادة زواج اجلد 
( األب)
(2332)  

 

 

4- 

( األم)وفاة اجلدة 
بسبب مرض 

(2335)السرطان   

ت ميالد األخ
(2355) هديل  

ت ميالد األخ
(2355) هديل  

ت ميالد األخ
(2355) هديل  

ت ميالد األخ
(2355) هديل  

 

0- 

على األب حصول 
وظيفة بيع األدوية يف 

 (2334)صيدلية 

 

5- 5- 

 عام ( األم)زواج اجلد 
، مث الفاحتةب( 2334)

 من الزواجبعد أشهر  طلق

 

أعاد اجلد  +6 +0
 الزواج سنة

(2334) 

 

5- 

ت األسرة غري 
  هاسكن النووية

(2334)  

 

5- 

إصابة األخ  3
حبادث  (اسنيي)

 مرور خطري
(2331)  

 

5+ 

 ميالد األخت
 (غزالن)

(2352) 

 

6+ 

6+ 
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 (: فريدة ب)التعليق على مسار حياة الحالة  -(4-0

متدددة للحالدة، لقددد مت زواج النوويدة واملمت عدن طريدق مسددار احليداة تبيددان أهدم األحددداث الديت مددرت هبدا األسددرة 
مددن طددرف األب عددام  ، لقددد مت إرجدداع األمبينهمددابسددبب مشدداكل  هايف السددنة نفسدد تطلقدداو ( 5001) سددنةن الوالدددا

( األم)ت اجلددددة يددد، بعددددها توفهمسدددكن غدددريوا مددديالدهبعدددد  (5000)سدددنة ( عدددز الددددين)مت مددديالد األخ ، (1996)
بعددددها ب إفدددالس الشدددركة الددديت يعمددل هبدددا، مدددرت األسدددرة بأزمددة ماليدددة خانقدددة، بالسددرطان، لقدددد فقدددد األب عملددده بسددب

للعدديش مددع أفددراد األسددرة  األسددرة النوويددة ذهددابامليدددان نفسدده الددذي كددان يعمددل فيدده، مت حصددل األب علددى وظيفددة يف 
حددادث سددري ( ياسددني)لددألخ وقددع  ،(فريــدة ب)جيددار، مباشددرة مت مدديالد احلالددة بسددبب غددالء أسددعار اإل( األم)املمتدددة 

-2355)سددنة  القسددم التحضددرييب ، مث التحقددت(2330)عددام  ، لقددد أصدديبت احلالددة باحلساسدديةهميخطددري يف حدد
 (.غزالن)األخت يف السنة نفسها ولدت ، (2352

 :التقرير النهائي -(0

 (فريدة ب)معلومات امللف املدرسي والصحي للحالة قابالت اليت قامت هبا الباحثة و من خالل امل
عند هذا ما أكدته أداة اجلينوغرام، ف ا متفوقة دراسياأمجع كل من املعلمة واملدير أهن لرابعة ابتدائي،السنة اتدرس يف 

موفر هلا كل و  األب مهتم، و ر واالهتمام والقرابة بني أفرادهباالستقرا اجلو األسريتميز يحلياهتا األسرية تشخيص ال
منذ دخوهلا إىل املدرسة بتفوقها الدراسي وحتصيلها املرتفع ومت أما اجلانب الدراسي متيزت احلالة ، احتياجاهتا

الذكاء و االنتباه والرتكيز من  من طرف املعلمة ومدير املدرسة، لديها قدرات عقلية مرتفعة عدة مرات تكرميها

على  حازت
شهادة هتنئة يف 
السنة الدراسة 

(2350-
2354) 

 

إصابة األخ 
حبادث   (اسنيي)

 آخر سري
(2354) 

 

إصابة اخلالة 
مبرض 
 يالسكر 

(2354)  

 

على شهادة  حازت
هتنئة يف السنة 

-2354)الدراسة 
2351) 

 

7+ 

7+ 7+ 

8+ 
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، أيضا عالقاهتا جيدة مع املعلمة للذكاء "Wechsler " "وكسلر"على حسب اختبار  (001)فوجدنا درجته 
 .دراسيال فوقهاىل تإأدت  كل هذه العوامل،  لعالقاهتا االجتماعية جيدةالئها، بالنسبة وزم

 (:بآية )تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

 آيدة، (2334) نسدرين: لأطفدا، أجنبدا ثالثدة (5085) ميموندة متزوج من (5071) بلحول :األسرة النووية -(0
 (.2351) أمينة، (2336)

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

الذي يبلغ من ( بلحول)، واألب (سنة 06)ربة بيت تبلغ من العمر ( ميمونة) األمسرة متكونة من األ
األخت ، (األم)، (األب)األسرة النووية املتكونة من يف شقة مع  (آية ب)احلالة ، تعيش (سنة 42)العمر 

 اجلسميةصحة بالنسبة لل .شرطيكلألسرة حسنة فاألب يعمل   املاديةوضعية ، أما ال(أمينة)واألخت ( نسرين)
لديه الربو منذ صغره، تأزمت حالته بسبب طبيعة عمله،  (بلحول) ألبحسنة، أما ا( ميمونة)لألم  والنفسية

 كانت األم .وصحته النفسية متوسطة فهو قلق وكثري الصراخ، أصيب األب برصاصة على مستوى الرجل يف عمله
قبل ارتباطها باألب، وبعد الزواج استغنت عن العمل، لكن ظروف املعيشة ( شركة السوناطراك)تعمل يف ( ميمونة)

محلت األم باحلالة ومل يكن مرغوب فيه ( 2331)الغالية أجربهتا للعودة إىل العمل كبائعة يف صيدلية، سنة 
العمل مرة أخرى من أجل تربية بناهتا، علما أن  فأصيبت عند ميالدها باكتئاب النفاس، بعدها مباشرة توقفت عن

وعندما غريوا السكن إىل منطقة أخرى أجرب األم على التخلي عن ( نسرين)قامت برتبية األخت ( األم)اجلدة 
كانت تصرخ بدل الكالم، ( سنوات 4)مل تتمكن احلالة من النطق مبكرا حىت بلغت . منصبها من أجل رعايتهم

تاهت  ما دفع األم إىل أخذها عند أخصائية نفسانية وأرطوفونية بعدها حتسنت حالتها، وتتصرف بعدوانية هذا
( األب)مت انتقال األسرة النووية من بيت األسرة املمتدة  .أكثر من مرة، من صفاهتا أهنا تتميز بعندها وعدم تنازهلا

كاء هذا ما الحظته معلمتها، ، كانت احلالة فائقة الذ (2355)، دخلت إىل القسم التحضريي يف (2337)عام 
فمرة أعطتها كتاب السنة الثالثة فقرأت نصا كامال، لقد أدلت املعلمة ما الحظته عن احلالة للمدير فتم نقلها 

السنة األوىل على ، حازت يف (سنوات ونصف4)مباشرة إىل قسم السنة أوىل رغم صغر سنها الذي كان أنداك 
، ومت (2351-2354)األمر نفسه يف السنة الثانية  ،(2354-2350)ين شهادة امتياز يف الفصل األول والثا

تتميز احلالة حبب البحث ، (2356-2351)حصوهلا على شهادة شرفية وامتياز يف السنة الثالثة 
من هواياهتا الرسم، الرياضة، واأللعاب االلكرتونية خصوصا التثقيفية  واالستكشاف،كثرية األسئلة، وذاكرهتا قوية،

 خترج مرة يف األسبوع للعب يف احلي،، احلالة متيل للعب مع الذكور أكثر من اإلناث، "من سريبح املليون"مثل 
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هتمل املعلمة احلالة، ومتيز بعض التلميذات عليها، كم من  .هي تراجع دروسها يف وقت االمتحانات مع زميالهتا
إىل نادي ملمارسة رياضة ( آية)دخول مت ( 2356)مرة متارس معها العنف اللفظي بسبب أمور تافهة، سنة 

 .الكاراتيه

 : العالقات بين أفراد األسرة النووية -(1-2

فهددددي قريبدددة مددددن األب  (آيـــة ب)األم حتددددب مجيدددع أطفاهلدددا، أمددددا احلالدددة  ،بددددني أفدددراد األسدددرة هنددداك انسدددجام
لدديس مهتمددا برتبيددتهم لكندده  هددو مفددرط يف تدددليل األطفددال( بلحددول)ب ، بالنسددبة لددأل(ميمونددة)وحتددب األم ( بلحددول)

 .، هنداك عندف لفظددي وجسددي متبدادل بينهمددا(آيــة ب)تغدار مددن احلالدة ( نسدرين)األخددت ، أمدا وحتمدل مسدؤولياهتم
، جتدد هدذه (األم)، واهتمام عاطفي بني الزوجني، يتسامح أحدمها إذا أخطأ الطرف اآلخر خاصة مودة ورمحة يوجد

تدددهورت العالقددة العاطفيددة بعددض الشدديء بعددد إجندداب األطفددال  . الددزوجاألخددرية صددعوبة يف التعبددري عددن مشدداعرها اجتدداه 
كمددا أثددرت تددربيتهم واألشددغال املنزليددة بشددكل كبددري علددى عالقتهمددا الزوجيددة، فأصددبحت األم  هتددتم أكثددر باألطفددال، 
فقالدددت أهنددددا تشدددعر يف الكثددددري مددددن األحيدددان أن هندددداك تباعدددد بينهددددا وبددددني زوجهدددا وال حتددددب احلدددديث عددددن مشدددداعرها 

أحيانددا توجددد خالفددات بددني الددزوجني، سددببها األطفددال وعدددم حتمددل األب  .كارهددا معدده، والددزوج يشددكو مددن هددذاوأف
للمسددؤولية، تصددل هددذه اخلالفددات إىل تبددادل الكددالم اجلددارح بينهمددا، وفددرض الددرأي مددن طددرف الزوجددة، تلجددأ للصددراخ 

ات يتدددخل أفددراد األسددرة مددن أجددل مددن أجددل  كسددب النقدداش، خالفاهتمددا عددابرة عددادة مددا يددتم حلهددا، ويف بعددض املددر 
العالقدات االجتماعيدة  .حيدث تفكدر يف مصدلحة األطفدال( ميموندة)هناك تنازل من األم  ،(األم)حلها خاصة اجلدة 

 .أما األب فهي متوسطة ،لألم جيدة

 أربعةو  أوالد 0، أجنبا (5014) خريةمتزوج من  (2330-5040)أمحد  (:األب)سرة الممتدة األ -(2
 سعدية (5081) نور الدين ،(5083)نوال ، (5078)حياة ، (5076) حممد ،(5071)ول بلح :بنات

 .(5004) شهرة، (5002)

 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

، كاندددت (2330)كلددوي تددويف سددنة الفشددل مددن مددرض السددكري والضددغط الدددموي وال( أمحددد) يعدداين اجلددد
 ،مدن الضددغط الدددموي( خددرية)تعدداين اجلددة طبعدده وحمبدوب مددن طددرف اجلميدع، فهددو اجتمداعي ب النفسددية جيددة صدحته

العمدددة والنفسدددية لألعمدددام والعمدددات حسدددنة، مدددا عددددا  اجلسدددميةبالنسدددبة لصدددحة  فهدددي حسدددنة،النفسدددية  أمدددا صدددحتها
 .من مشكل السكن( نور الدين)والعم ( نوال)تعاين العمة . لديها قلق( شهرة)
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 :(األب)رة العالقات بين أفراد األس -(2-2

خذ رأي األجداد ونصائح أفراد القة ليست وطيدة بينهم، كما ال يؤ ال يوجد تقارب بني أفراد األسرة، الع
( بلحول)تقدير واحرتام وحب بني األب يوجد . ني االعتبار، ليس هناك تشاور بينهم يف حل مشاكلهماألسرة بع
راضيني عنها، يرى أفراد األسرة أن عالقتهم جيدة،  ناجيد بينهما، كا تواصلالعالقة و الكانت   ،(أمحد)مع اجلد 

مضطربة، بالنسبة للتواصل ضعيف ( خرية)دة اجل مع( بلحول)األب عالقة  ،على األب بشكل إجيايبهذا  يؤثرو 
والتواصل  عالقةأما ال بالرضا عنه، يرى أفراد األسرة أن عالقتهم ضعيفة ويؤثر عليه سلبا،( بلحول)ال يشعر األب 

ه، تنعدم الثقة بينهم وهذا ما جيعل بالرضا عن خوتهإمع األشقاء ضعيف، نادرا ما يشعر هو و ( بلحول)ألب بني ا
تنافرا يف عالقتهم، يرى الوالدين أن صلتهم ضعيفة ويؤثر على األب وأشقائه سلبا، نادرا ما يوجد خالفات بني 

، (أمحد)واجلد ( بلحول)وجد خالفات بني األب ال ت أفراد األسرة، أصال التواصل قليل يكون يف املناسبات فقط،
سببها عدم وجود احلوار، إضافة إىل تسلطها وطلبها من األب ( خرية)نادرا ما تكون هناك خالفات مع اجلدة 
 .مساعدهتا ماديا، يتدخل أفراد األسرة حللها

 عائشة: بنات4 دول، أجنبا (5062)فاطمة متزوج من ( 5008-5043) غامل (:األم)سرة الممتدة األ -(0
 .(5004) عبد الرزاق، (5000) فرح ،(5087)فاتن ، (5081) ميينة ،(5085)ميمونة  ،(5083)

 .حممد، خالد، حلسن، عبد القادر، فتيحة، خرية :مع الزوجة األولى (غالم)الجد  أوالد

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

  النفسدددية  ، أمدددا صدددحته(5008)وفاتددده سدددنة يف  اسدددببكدددان و  لددددموييعددداين مدددن الضدددغط ا( غدددامل) اجلدددد كدددان
فهددي النفسددية  أمددا صددحتها، (2350)منددذ عددام  مومدداتيز الر و  مددن الكولسددرتول (فاطمددة) تعدداين اجلدددة ،جيدددةكانددت 
وأثددرت هددذه املخدداوف  ،(5070)املتوفدداة عددام أختهددا رتبدداط بددزوج االإرغامهددا مددن كتئدداب بعددد أصدديبت با  ،متوسددطة

( مجيلدددة)أفدددراد األسددرة، بالنسدددبة للصددحة البدنيدددة والنفسددية لألخدددوال واخلدداالت حسدددنة، مددا عددددا اخلالددة  الصددحية علددى
لددديها مشدداكل اجتماعيدددة ( فددرح)لددديها مشددكل علددى مسددتوى الغدددة الدرقيددة بسددبب مشددداكل يف العمددل، أمددا اخلالددة 

 .وبطالة زوجهامتمثلة يف عدم امتالكها لسكن 

 (:األم)رة الممتدة العالقات بين أفراد األس -(0-2

، (مجيلة)و( ميينة)، (فرح)بة من اخلالة قري (ميمونة)فاألم  أفراد األسرة، بني حمبةو يوجد تقارب، تواصل، 
عبد )حتب وقريبة من اخلال ( فاطمة)بالنسبة للجدة  هي اليت رعتها،( فاطمة)قريبة من اجلدة ( نسرين)أما األخت 

، يوجد غرية ماديا ومعنويا خاصة من ناحية تربية ورعاية األطفال( ميمونة)ألم ، كما تساعد ا(فاتن)واخلالة ( الرزاق
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ائح أفراد العائلة خذ نص، تؤ (ميمونة)، واألم (عائشة)واخلالة ( فرح)ر من اخلالة تغا( فاتن)أفراد األسرة فاخلالة  بني
أما العالقة والتواصل  يف حل مشاكلها،بني أفراد األسرة ، هناك تشاور ألجداد يف اختاذهاويؤثر رأي ا بعني االعتبار

ويف عطلة هناية األسبوع تذهب ( فاطمة)هناك قرابة واتصال يومي باجلدة  ،جيدةمع اجلدين ( ميمونة)بني األم 
أن األسرة يرى أفراد هبما كما تقدرمها وحترتمهما،  ةر اب يههذه العالقة، ن عن هي وأسرهتا عندها، اجلدان راضيا

عندما تكون خالفات ( فاطمة)قريب من اجلدة ( خمتار)بالنسبة لألب  ر هذا على األم إجيابا،يؤث جيدة عالقتهم
العالقة والتواصل جيد بني األشقاء كما يوجد تقدير يلجأ إليها لتساعده يف حلها، ( ميمونة)بينه وبني األم 

أن عالقتهم جيدة  يرون، كما واحرتام، وثقة بينهم هم راضون عنها، يتدخل الوالدين إذا انقطعت الصلة بينهم
واجلدة ( عبد القادر)حتديدا بني اخلال  جد خالفات بني بعض أفراد األسرة،نادرا ما يو  .ويؤثر عليهم إجيابا

فاجلدة متيز كل  ،سباهبا التمييز بني اإلخوة، من أ(ميمونة)واألم ( عائشة)بني اخلالة فهو يتمرد عليها، و ( فاطمة)
تصل حدة اخلالفات إىل انعدام االحرتام بينهم، يتدخل الوالدين وباقي  ،(عبد القادر) واخلال( فرح)من اخلالة 

جيدة، ( غامل)العالقات االجتماعية للجد  .أفراد األسرة يف حلها وهم من يتوصلون إىل ذلك بتنازل أحد األطراف
 .األخوال واخلاالت فهي حسنةو ( فاطمة)أما اجلدة 
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 (آية ب)الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة  يوضح(: 01)الشكل

مشكل في السكن 2

مشكل في السكن
والبطالة 1 

1949 - 2009

أحمد

60

1954

خيرة

64

1975

بلحول

43

1976

محمد

42

1980

حياة 

 (لاون)

38

1985

نور

الدين 

33

1992

سعدية

26

1994

شهرة

24

1940 - 1998

غالم

58

1962

فاطمة

56

1980

عائشة

38

1981

ميمونة

37

1985

يمينة

33

1987

 فاتن

(ةليمج)

31

1993

فرح  

25

1994

عبد

الرزاق

24

1942 - 1979

فتيحة

37

محمد خالد لحسن عبد

القادر

فتيحة خيرة

2004

نسرين

14

2006

آية

12

2015

أمينة

3
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 (آية ب)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 01)الشكل 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

ضارمألا:

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج 4

ةسوردملا ةلاحلا:
إضطرابات في الكالم  1

الربو  1
اإلعاقة الحركية  1

السكري  1
الضغط الدموي  1
مشكل في الكلى  1

القلق  1

مشكل في الغدة الدرقية  1

الكولسترول  1
الروماتيزم  1

اإلكتئاب  1

الضغط الدموي  1

البعد في العالقة  8

القرب  7

العنف  2

التركيز اإليجابي  5

الخالف  1

ةيعامتجإلا لكاشملا:الكره  1

مشكل في السكن  2
البطالة  1

وفاةأنثىذكر

آية ب
الكره  1

اإلنسجام  2

المحبة  8
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( بلحول)أمراض مزمنة، ما عدا األب نالحظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن ليس لدى األسرة النووية          
لكن حتسنت لديها إضطراب يف الكالم كان أما احلالة   اء حادث يف عمله،ربو وأصيب إعاقة حركية جر لديه ال

القرب، )ز و ، بالنسبة للجانب العاطفي فالعالقات حسنة بني افراد االسرة نالحظ تكرار رمحالتها مع مرور الوقت
اجتاه  طرة من طرف األمسيالالفات و باخل تتميز يف بعض األحيان بني الوالدينعالقة ، أما ال(الرتكيز اإلجيايبو احملبة، 
لألسرة للجانب الصحي بالنسبة  .(آية ب)احلالة اجتاه ( نسرين)نف وغرية من طرف األخت ، كما هناك عاألب

فشل مرض السكري، الضغط الدموي، وال اجلد نرى من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن لدى ،(األب)املمتدة 
لديهم ( نور الدين)والعم ( نوال)العمة أما  ،ضغط الدمويمن الكلوي الذي أدى إىل وفاته، واجلدة تعاين ال

بني األب  اصةبالنسبة للعالقات بني أفراد األسرة هي ليست وطيدة خ يف السكن،متمثلة مشاكل اجتماعية 
وهذا ( البعد يف العالقة والسيطرة) الرمزين ما نالحظه من خالل اخلريطة اإليكولوجية تكرار واإلخوة، هذا اجلدةو 

يف يكون ب أوالدها إليها فكعة شخصية اجلدة إذ هي أصال ال جتذكما أدىل به ويل أمر احلالة إىل طبي  يرجع
نرى من خالل اجلينوغرام أن لدى اجلد الضغط الدموي،  ، (األم)أما عن األسرة املمتدة . هناك قرابة بني اإلخوة

لديها مشكل على مستوى ( مجيلة)، أما اخلالة وأيضا لديها اكتئاب، مروماتيز الكما تعاين اجلدة من الكولسرتول و 
على  عاطل عن العمل،سكن وزوجها لديها مشاكل اجتماعية متمثلة يف عدم توفر ال( فرح)لة الغدة الدرقية، واخلا

احملبة، القرب، والرتكيز )حسنة، إذ نالحظ تكرار رموز ( األم)عالقات العاطفية يف األسرة املمتدة العموم ال
 .األسرةفات وغرية بني بعض أفراد ما هناك خال، ك(اإلجيايب
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 (:آية ب)مسار حياة الحالة  -(0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10- 0- 28- 21- 05- 04- 01- 44- 12- 17- 

 

66- 

ميالد اجلد 
( األب)
(5040) 

 

زواج 
اجلدين 

(5047)  

 

ب األ تعرض
ادث حل

عمل 
(5007) 

 

 

  ميالد
 (األم)

(5085)  

 

 (األب)إصابة 

بالربو 
(5078) 

 

 

 

ميالد 
(األب)  

(5071)  

 

 

 

( األم)اجلدة  كتئابا 
إرغامها على  بسبب

من زوج  اطاالرتب 
(5072)أختها   

 

إعادة زواج 
( األم)اجلد 

(5075)  

 

 

ميالد اجلدة 
( األم)

(5062)  

 

ميالد اجلدة 
( األب)
(5014)  

 

 

ميالد اجلد 
( األم)

(5043)  

 

 السن

8- 

بسبب  وفاة اجلد
 مرض الضغط

( األم) الدموي
(5008)  
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ضياع 
احلالة 

(2337)  

 

 

2- 0- 6- 

ت األسرة غري 
 هانسك النووية

(2331)  

 

 

األم عن  تتوقف
العمل بسبب 
تربية األطفال 

(2334) 

) 

 

 

 

إصابة األب 
برصاصة على 
مستوى القدم 

(2333)  

 

زواج 
الوالدين 

(2330) 

 

بتصرفات  هاقيام 
عدوانية بسبب 
تأخرها يف النطق 

(2353) 

 

4+ 

5+ 5+ 

2+ 

إصابة احلالة 
حبادث 

(2336)  

 

 

 

4+ 

 ( فاتن)إجراء اخلالة 
عملية جراحية على 

 غدة الدرقيةمستوى ال
(2338) 

 

 

5+ 

5- 

املتابعة عند أخصائية 
نفسانية وأخصائية يف 
األرطوفونيا ملدة سنة 

(2353) 

 

 ميالد احلالة
 (آية ب)
(2336)  

 

ظهور عليها 
أعراض مرض 

 (2336)الربو 

 

ت ميالد األخ
 (2355) هديل

ت ميالد األخ
 (2355) هديل

ت ميالد األخ
 (2355) هديل

 

التحضريي  قسمالحتويلها من 
سبب وىل باألإىل السنة 

 سنهااليت تفوق  اقدراهت
(2355)  

 

 القسمإىل  ادخوهل
التحضريي 

(2355)  

 

 

1+ 

0+ 

0+ 

ضياع 
احلالة 

(2355) 

 

 

 (ماأل) وفاة اجلد
بسبب الفشل الكلوي 

 الدموي الضغطو 
(2330)  

 

ميالد 
األخت 

 (مينةأ)
(2351)  

 

1+ 1+ 

53+ 

 (سرينن)أخت  تصلحت
على شهادة التعليم 

بتقدير جيد  االبتدائي
(2356) 

 

2- 

  األختميالد 
 (سرينن)

(2334) 

 

3 
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 : (آية ب) التعليق على مسار حياة الحالة -(0-0

مت عن طريق مسدار احليداة تبيدان أهدم األحدداث الديت مدرت هبدا األسدرة النوويدة واملمتددة للحالدة، لقدد أصديبت 
األب برصاصدة  ، أصديب(5072)سنة  عنها ارغم من زوج أختها ارتباطهابسبب  كتئابحبالة من اال ( األم)اجلدة 

تددددزوج الوالدددددين، أجنبددددا األخددددت ( 2330)سددددنة ، ممددددا أدت إىل إعاقتدددده حركيددددا (2333)عددددام علددددى مسددددتوى القدددددم 
عدددن العمددل بسدددبب تربيدددة ألم توقفدددت ا ها بعددددها مباشددرةسدددكنلقددد غدددريت األسدددرة النوويددة  ،(2334) عدددام( نسددرين)

مل  ،مت مددديالد احلالدددة( 2336) سدددنة، (نسدددرين)، حيدددث كاندددت اجلددددة هدددي مدددن تسددداعدها يف تربيدددة األخدددت أطفاهلدددا
كتئدداب لكددن مددع الوقددت تقبلتهددا، لقددد تددأخرت مددن اال ترغددب هبددا األم يف األيددام األوىل مددن ميالدهددا وأصدديبت حبالددة 

 تاهددت ها، يف السدنة نفسد(2355) عدام ىل القسدم التحضدرييدخلدت احلالددة إ ،(سدنوات 4)احلالدة عدن النطدق حدىت 
كانددت مرتبددة أختهددا لقددد  ، (2351)سددنة ( أمينددة)، لقددد مت مدديالد أختهددا إحدددى صددديقاهتالكددن وجدددهتا أمهددا عنددد 

 التحاقهددامتيدداز منددذ يف االحتصددلت احلالددة علددى عدددة شددهادات و مددع األوائددل يف شددهادة التعلدديم االبتدددائي، ( نسددرين)
 .املدرسةب

 :التقرير النهائي -(0

تدرس  (آية ب)علومات امللف املدرسي والصحي للحالة ممن خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة و 
عند هذا ما أكدته أداة اجلينوغرام، فو  ا متفوقة دراسياأمجع كل من املعلمة واملدير أهن لرابعة ابتدائي،يف السنة ا

كما هناك متابعة  ،وطيدة بني أفرادهالباالستقرار والعالقة ذي تعيش فيه اجلو التميز ياألسرية  اهتاحليتشخيص ال
بالنسبة للجانب الدراسي متيزت  ،احتياجاهتاموفر هلا كل  األب فيما يتعلق بالدراسة، أما اصةمن طرف األم خ

رف املعلمة ومدير احلالة منذ دخوهلا إىل املدرسة بتفوقها الدراسي وحتصيلها املرتفع ومت تكرميها عدة مرات من ط
على حسب ( 020)ئها ذكا ، حيث كانت درجةوتركيز ، ذاكرة،املدرسة، لديها قدرات عقلية مرتفعة من انتباه

 .ادراسي فوقهات سامهت يف كل هذه العوامل للذكاء، " Wechsler " "وكسلر"اختبار 

 (:بجميلة )تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

 رضددددددا :لأطفددددددا، أجنبددددددا ثالثددددددة (5072)ة فوزيددددددمتددددددزوج مددددددن  (2352-5016) حسددددددني :ة النوويــــــةاألســــــر  -(0
 (.2355) يونس، (2337)مجيلة ، (2334)

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0
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يف بيت  النوويةعن تراضي وحب الطرفني لبعضهما، سكنت األسرة ( 2332)سنة كان زواج الوالدين 
األم جنينها األول بسبب الضغط الدموي  أجهضت سكنها،مت تغيري مث ( أشهر 6)ملدة ( باأل)األسرة املمتدة 

( فوزية)بعدها مباشرة تركت األم ( رضا)كان ميالد األخ ( 2334)، سنة (أشهر 0)وقد كان أمت ( 2330)عام 
نة، عام كانت حس( حسني)والنفسية لألب  اجلسميةالصحة  .الوظيفة اليت كانت تشغلها من أجل تربيته

تدهورت حالته الصحية واكتشف أن لديه سرطان على مستوى الكلى، كان إميانه قويا وراضيا بقضاء ( 2352)
حيث  أصيب بصدمة نفسية،( رضا)كثريا مبرض ووفاة األب، خاصة األخ ( رضا)اهلل وقدره، تأثرت األم واألخ 

يتكلم مع أحد، هذا ما دفع األم ألخذه عند وأصبح يغلق باب غرفته على نفسه وال  يانعزل عن العامل اخلارج
الصحة اجلسمية  .أخصائية نفسانية، فكان تقريبا يقضي أغلب أوقاته مع أبيه هلذا كانت وفاته صدمة كبرية له

جيدة أما بالنسبة لصحتها النفسية فهي حسنة، لكن يف فرتة مرض ووفاة زوجها مل تصرب وأثر ذلك ( فوزية)لألم 
 (جميلة ب)لقد متيزت احلالة  .ا اليومي، بعد مدة استطاعت من أن تسرتجع معنوياهتاعلى أدائها ونشاطه

بتفوقها الدراسي منذ دخوهلا إىل املدرسة هذا ما أدىل به معلمها كان دائما يعطيها كراس القسم اخلاص هبا لكي 
هذا ما الحظناه  رب من سنها،يراه معلمو املدرسة وتكون مثاال وقدوة للتالميذ اآلخرين، كان مستواها العقلي أك

، كما تتميز (020)فاقت  حيث حتصلت على درجة  "Wechsler " "وكسلر"عند تطبيق عليها اختبار الذكاء 
، وعلى شهادة امتياز ولوحة شرف سنة (2352)صلت على شهادة تقدير عام بالرتكيز الفائق واالنتباه، حت

، ونالت شهادة شرفية وشهادتني امتياز (2351-2354)على شهادة هتنئة سنة  ، وحازت(2350-2354)
تدرس احلالة يف البيت باعتمادها على نفسها، نادرا ما تساعدها األم على مراجعة  (.2356-2351)عام 

 .حبادث سري أدخله إىل املستشفى( رضا)أصيب األخ ( 2351)سنة  دروسها،

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

قريدب ( رضدا)ة متبادلة بني أفراد األسرة، فاألم قريبدة وحتدب مجيدع أطفاهلدا، بالنسدبة لدألخ هناك انسجام وحمب
تقدددير واحددرتام متبددادل بددني الددزوجني، وتسددامح بينهمددا، العالقددة  ،مددودة ورمحددة كانددت هندداك .(جميلــة ب)مددن احلالددة 

ليتهم، أحياندددا مدددا كدددان يدددؤثر العاطفيددة بعدددد إجنددداب األطفدددال حسدددنة، كددان الدددزوج مهدددتم برتبيدددة األطفدددال وحتمددل مسدددؤو 
نددادرا مددا كانددت هندداك خالفددات بينهمددا، سددببها تدددخل األسددرة املمتدددة  .اهتمددام األم بأطفاهلددا علددى عالقتهددا الزوجيددة

يف األمددور اخلاصددة، تعتددرب خالفاهتمددا عددابرة عددادة مددا يددتم حلهددا، كمددا تددرى األم مصددلحة األطفددال يف ذلددك، ( األب)
كدددان حمبوبدددا جيددددة  ( حسدددني) لدددألب ةالقدددات االجتماعيدددعال .بطريقدددة ترضدددي الطدددرفنيهنددداك تندددازل بينهمدددا، هلدددذا حتدددل 

 (.فوزية) لألمومعروفا بأخالقه وطيبته مع اجلميع، األمر نفسه بالنسبة 

 (:األب)سرة الممتدة األ -(2
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، (5047) سريةعبو : بنات مخسةأوالد و  سبعة، أجنبا (5002-2353)مجيلة متزوج من ( 5023) خلضر
 فيفة، (5016)حلسن ، (5012) رضوان، (5015) خدجية ،(5013) بد الرمحانع، (5040) مليكة

 (.5075)يل ع، إمسا(5073)مر ع، م(5066)مسية ، (5060) نصرية، (5062) حسن، (5010)

 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

أصديبت مبدرض السدكري ( مجيلدة) ، بالنسدبة للجددةحسدنة( خلضدر)للجدد سدمية والنفسدية الصدحة اجلكانت 
مصددابة ( مليكددة)أمددا صددحتها النفسددية فكانددت جيدددة، يعدداين أفددراد األسددرة مددن عدددة أمددراض، فالعمددة ( 2336)سددنة 

يعدداين أيضددا مددن الضددغط الدددموي ( بوعسددرية)بددداء السددكري، أمددا بالنسددبة للعددم ( خدجيددة)بالضددغط الدددموي، والعمددة 
أحياندا مدا تدؤثر هدذه  .ان يعمل يف الدرك الوطين يف فرتة العشرية السوداءولديه انفصام يف الشخصية، والسبب أنه ك

مدددن ( إمساعيددل)يعدداين العدددم  .األمددراض علددى األداء اليدددومي لألعمددام والعمددات، أمدددا البقيددة فصددحتهم النفسدددية حسددنة
  .املرياثمتمثلة يف  يف األسرة يةعجتمااوجد مشاكل كما ت مشكل السكن،

 :(األب)د األسرة العالقات بين أفرا -(2-2

، (حلسن)واألعمام  (حسني)بني األب ثقة و تواصل بني بعض أفراد األسرة، هناك  العالقة حسنة
وجدنا أن هناك نصائح متبادلة  حيب مجيع إخوته ويتواصل معهم،( حسني)، كان األب (عبد الغين)و، (رضوان)

العالقة ليست  .اتاألجداد يف اختاذ القرار  رأيأيضا يؤثر م و يف حل مشاكله، وتشاور بينهم بني أفراد األسرة
، أما العم (رضوان)وطيدة بني أغلبهم والدليل أنه عندما تويف األب مل يأت أحد لتفقد األسرة النووية ما عدا العم 

لديه غرية اجتاه إخوته، كانت  (معمر)فهو على اتصال هبم هاتفيا نظرا لبعد املسافة بينهم، بالنسبة للعم ( حلسن)
بار بوالده ( حسني)جيدة، كانا راضيني عنه، األب ( حسني)واألب ( خلضر)القة العاطفية والتواصل بني اجلد الع

األمر  ويقدره ويكن له احملبة، يرى أفراد األسرة أن العالقة جيدة بينهما وكان يؤثر هذا على األب واألشقاء إجيابا،
أشقائه حسن، هناك درجة  بالنسبة لعالقته وتواصله مع (.مجيلة)مع اجلدة ( حسني)نفسه بالنسبة لعالقة األب 
كما يرى   ،إذا انقطعت الصلة بينهم داناجلكانوا راضني عن هذه العالقة، يتدخل ،  من التقدير واالحرتام بينهم

يز نادرا ما يوجد خالفات بني األشقاء، سببها التمي. الوالدان أن العالقة بني اإلخوة حسنة ويؤثر عليهم هذا إجيابا
بينهم، الفرق يف السن واملستوى الثقايف، انعدام احلوار واملساعدة املادية واملعنوية، أيضا يعترب املرياث سببا يف 

أثناء اخلالف يتدخل الوالدان وباقي أفراد األسرة بالنقاش  اخلالفات بينهم، غالبا ما يؤثر هذا سلبا على عالقاهتم،
واجلدة جيدة، بالنسبة للجدة  ية للجدعالقات االجتماعال .قة مرضيةحللها، ويتنازل أحد األطراف وحتل بطري

 .لألعمام والعمات حسنة العالقات االجتماعيةتتميز بروحها املرحة، أما ( مجيلة)
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: وبنتنيأوالد  أربعة، أجنبا (5043)متزوج من أم اجلياليل ( 5002)بلحسني  (:األم)سرة الممتدة األ -(0
فوزية ، (5075)لي ع، (5066) ة، فيف(5064) خدجية ،(5062) خالد ،(5063) نبية، (5016) أمحد

 (.5070)خلضر ، (5072)

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

 أحيانددا تددؤثر، (5014) سددنةيفة منددذ أن أصدديب مبددرض السددكري عضدد( بلحسددني)للجددد  اجلسددميةالصددحة 
فصدحتها ( أم اجلدياليل)نسدبة لصدحته النفسدية فهدي حسدنة، أمدا اجلددة بال ،حياته اليومية أدائه يف لىهذه املخاوف ع

 .من مرض السكري( نبية)واخلالة ( خالد)يعاين كل من اخلال  اجلسمية والنفسية حسنة،

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

واجلد ( فوزية)األم  كانت العالقة بني بني أفراد األسرة هناك تواصل يومي بينهم، العالقة وطيدة
جيدة، هي بارة بوالدها كما تقدره وحترتمه، يرى أفراد األسرة أن عالقتهما جيدة وتؤثر عليها وعليهم ( بلحسني)

يتدخل الوالدان إذا  شقاء، هم راضون عنه، كما يوجد احرتام وتفاهم بينهم،األ جيد بنيتواصل وال العالقةإجيابا، 
يؤثر رأي األجداد يف  لدان أن عالقتهم حسنة يؤثر هذا على األم وأشقائها إجيابا،انقطعت الصلة بينهم، يرى الوا

ال توجد خالفات بني األم والوالدين،  .اختاذ القرارات، كما أن هناك تشاورا بني أعضاء األسرة يف حل مشاكلها
هم من فراد األسرة حللها و وباقي أ ن، أحيانا ما يتدخل الوالدااحلوارانعدام  هابني اإلخوة سبب نادرا ما توجد

، (بلحسني)العالقات االجتماعية للجد  .لذلك ومرات بتنازل أحد األطراف، كما حتل بطريقة مرضيةيتوصلون 
 .فهي ضعيفة( أم اجلياليل)األخوال واخلاالت حسنة، أما بالنسبة للجدة 
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 (ة بجميل)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 00)الشكل 

 

مشكل في السكن  1 

1920

لخضر

98

1932 - 2010

جميلة 

78

1947

بوعسرية

71

1949

مليكة

69

1950

عبد

الرحمان

68

1951

خديجة

67

1952

رضوان

66

1956

لحسن

62

1959

فيفة

59

1962 - 2012

حسين

50

1963

نصيرة

55

1966

سمية

52

1970

معمر

48

1971

إسماعيل

47

1932

بلحسين

86

1940

أم

الجياللي

78

1956

أحمد

62

1960

نبية

58
1962

خالد

56

1964

خديجة

54

1966

فيفة

52

1971

علي

47

1972

فوزية

46

1973

لخضر

45

2007

جميلة

11

2004

رضا

14

2011

يونس

7
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 (جميلة ب)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 02)الشكل 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج 3

الحالة المدروسة

الكره  1

ضارمألا:

الضغط الدموي  4
الفصام  1

السكري  5

السرطان  1

القرب  7

العنف  1

التركيز األيجابي  2

اإلنسجام  1

المحبة  01

ةيعامتجإلا لكاشملا:

مشكل في السكن  1

وفاةأنثىذكر

جميلة ب
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رض أصيب مب( حسني)األب  أن (جميلة ب)حظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية جلينوغرام احلالة نال
فالعالقات جيدة بني تعاين من الضغط الدموي، بالنسبة للجانب العاطفي فإهنا إىل وفاته، أما األم  السرطان وأدى

( رضا)األخ و ( يونس)احلالة لديها غرية من األخ أن  ما عدا ،(، احملبةالقرب)تكرار الرمزين سرة نالحظ األ فرادأ
( مليكة)العمة و السكري داء ( مجيلة)اجلدة  لدى ،(األب)بالنسبة لألسرة املمتدة  .(جميلة ب)ر من احلالة يغا

انفصام يف الشخصية، نالحظ و الضغط الدموي هو اآلخر من  يعاين( بوعسرية)الضغط الدموي، أما العم مصابة ب
بالنسبة للعالقات بني أفراد األسرة  ،مشكل السكن( إمساعيل)تكرار الضغط الدموي يف األسرة، لدى العم 

م مهت، أما بقية أفراد األسرة فكل واحد (رضوان)وحيب كل من اجلدين واألخ  اقريب( حسني)، كان األب حسنة
بالنسبة للخال  هنفس رالسكري، األم داء (بلحسني)لدى اجلد كان ،  (األم)األسرة املمتدة عن أما  .النووية بأسرته

 ،نرى أن هذا املرض تكرر عدة مرات يف األسرة، أما العالقات فهي جيدة بني أفراد األسرة( نبية)واخلالة ( خالد)
، (أم جياليل)اجلدة يوميا عند  واحلالة تذهبان( فوزية)، فاألم متدةبني األسرة النووية واملاصة هناك اتصال يومي خف

هو ف( علي)قريبة جدا من اخلال ( فوزية)، األم (احملبة والقرب يف العالقة)تكرار الرمزين اجلينوغرام نرى من خالل 
 .من ساندها بعد وفاة زوجها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الدراسة فرضيات نتائج ومناقشة عرض                                                         الخامس الفصل  

 

233 
 

 (:جميلة ب)مسار حياة الحالة  -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

12- 71- 

 

71- 

 

87- 01- 15- 10- 65- 

 

67- 

 

ميالد 
 (األم)

(5072) 

 

 

 

ميالد 
 (األب)

(5016) 

 

 

 زواج اجلدين
 (األم)

(5011) 

 

 زواج اجلدين
 (األب)
(5046) 

 

ميالد اجلدة 
( األم)

(5043) 

 

 

( األم)ميالد اجلد 
(5002) 

 

ميالد اجلدة 
( األب)
(5002) 

 

ميالد اجلد 
( األب)
(5023) 

 

 السن

7- 8- 

( األم)عمل 
كمعلمة يف 

(2333)االبتدائي   

 

وفاة اجلد 
( األب)
(5000) 

 

 

 

( األم)ت توقف
عن العمل 

(2335) 
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4- 1- 1- 

( األم)إصابة 
الدموي ضغط بال

) ب احلمل ببس
2330) 

 

 

 

 

زواج 
الوالدين 

(2332) 

 

وفاة اجلد 
( األم)

(2332) 

 

 

 ميالد األخ
 (يونس)
(2355) 

 

 وفاة اجلدة 
( األب)
(2353) 

 

 

إصابة العم 
 (بوعسرية)

 فصامباالن
(2336) 

 

 
4+ 

5- 

3 

0+ 

 ميالد احلالة

 (جميلة ب)

  (2337) 

 

 

 

4+ 

ت األسرة ري غ
ها سكن النووية

(2353) 

 

 

0+ 5- 

( األب)إصابة 
مبرض 

السرطان 
(2355) 

 

 األخميالد 
 (ضار )

 (2334) 

 

إصابة اجلدة 
مبرض ( األب)

السكري 
(2336) 

ت ميالد األخ
(2355) هديل  

ت ميالد األخ
(2355) هديل  

ت ميالد األخ
(2355) هديل  

ت ميالد األخ
(2355) هديل  

 

 األبوفاة 

سنة 
(2352) 

 

عن  تقاعد األب
بسبب  عمله
(2355)مرضه   

 

 

1+ 

( ضار )إصابة األخ  +1
 بصدمة نفسية  ماألو 

بعد وفاة األب 
(2352) 

 

 ا إىلدخوهل
ملدرسة االبتدائية ا

(2352) 

 

1+ 4+ 

6+ 6+ 

حبادث تها إصاب
 (2350)مرور 

 

  شهادة امتيازحتصلها على 
-2350) السنة الثانيةيف 

2354) 

 

6+ 

 اراهتانبهار املعلم بقد

 (2350-2354) 

 

( ضار )ل األخ صحت
على شهادة التعليم 

 االبتدائي
(2354-

2351) 

 

7+ 

4- 

موت اجلنني 
يف بطن األم 

(2330) 

 

0- 
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 (: جميلة ب)التعليق على مسار حياة الحالة 

جميلة ) لقد مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة النووية واملمتدة للحالة
، أصيبت األم بارتفاع ضغط الدم يف فرتة محلها جبنينها األول الذي (2332)فقد مت زواج الوالدين سنة ، (ب

، غريت األسرة النووية (جميلة ب)، مث ميالد احلالة (رضا)ويف يف شهره التاسع، بعدها مباشرة مت ميالد األخ ت
، أصيب األب بالسرطان يف السنة نفسها، تويف (2355)سنة ( يونس)، كان ميالد األخ (2353)سكنها عام 

متيزت ( 2352)ة إىل القسم التحضريي عام واألم كثريا لوفاته، دخلت احلال( رضا)بعد عام من مرضه، تأثر األخ 
 .هذه األخرية بتفوقها منذ دخوهلا إىل املدرسة ولقد مت تكرميها من طرف معلمها ومدير املدرسة بعدة شهادات

 :التقرير النهائي -(0

 (جميلة ب)معلومات امللف املدرسي والصحي للحالة و  ،قابالت اليت قامت هبا الباحثةمن خالل امل
عند هذا ما أكدته أداة اجلينوغرام، ف ا متفوقة دراسياأمجع كل من املعلمة واملدير أهن بتدائي،الثالثة لسنة اتدرس يف ا

وجد أن اجلو األسري الذي تعيش فيه يتميز باالستقرار واالهتمام والقرب يف العالقة بني حلياهتا األسرية تشخيص ال
تكرميها  ومت ،وحتصيلها املرتفعالعقلي وهلا إىل املدرسة بتفوقها تميزت احلالة منذ دخفأما اجلانب الدراسي  أفراده،

حيث كانت درجتها الذكاء و  ،الرتكيزمن االنتباه، ، لديها قدرات عقلية مرتفعة املديرو  عدة مرات من طرف املعلم
يز ، أيضا عالقاهتا جيدة مع املعلم وزمالئها، تتمللذكاء "Wechsler " "وكسلر"اختبار على حسب  (020)
تواصل على هي مع اجلريان و أو يف املدرسة  كما لديها عالقات اجتماعية  جيدة سواء والفطنة،الثقة يف النفس ب

 .دراسيال فوقهات سامهت يف كل هذه العوامل،  (األم)مع األسرة املمتدة  دائم

شهادة حتصلها على 
السنة الثانية يف امتياز 

(2354-2351 ) 

 

 السنةيف شهادة هتنئة نيلها 
 (2351-2354)الثانية 

 

إصابة األخ 
حبادث ( ضار )

  (2015) مرور

 

شهادة حتصلها على 
السنة الثالثة يف شرفية 

(2351-2356 ) 

 

يف شهادة امتياز حتصلها على 
-2351) السنة الثالثة 

2356 ) 

 

7+ 7+ 

8+ 

8+ 8+ 
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 (:صارة ب)تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

، حممدد (5006)إسدالم : طفدال، أجنبدا ثالثدة أ(5070)متدزوج مدن فتيحدة ( 5067)تدار خم :األسرة النوويـة -(0
 (.2336)، صارة (5000)جنيب 

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

كان ،  (5006) سنة( إسالم)عن تراضي الطرفني، أجنبا ابنهما األول  (5001) عامكان زواج الوالدين  
سرطان على  لديه اكتشف األب أن( 5000)سنة واألم ماكثة يف البيت،  ،ليومه يف العمكل األب يقضي  

الثاين  ادهو حاملة مبوليف أيامه األوىل، بينما كانت األم  ومل يتقبل مرضهمستوى الغدة الدرقية كانت صدمة لألب 
إلجراء عملية مباشرة إىل املستشفى  األب أدخلعلى نفسيتها، بعدها  هذا اخلرب أثرحتديدا يف شهرها التاسع 

ويف اليوم  مث إىل قسم الوالدة لالستعجاالت نقلت هي األخرىف وي لدى األمضغط الدمالرتفع لقد ا ،جراحية
والدة قيصرية، لقد استأصل الورم السرطاين من األب ومكث يف املستشفى ملدة شهر  (جنيب)ألخ نفسه مت والدة ا

، مزاولتهابسبب عدم قدرته على ( 5000)عام  من الوظيفةبعدها مباشرة مت فصل األب  حتت املراقبة الطبية،
إخراج األسرة من السكن الوظيفي، العمل، مث مت عندما شطب من  صةاخالصحية والنفسية  فتأزمت وضعيته
سرية بني اإلخوة هنا بدأت املشاكل األ، و (2333)سنة ( األب)سرة املمتدة بيت األالنووية إىل  انتقلت األسرة
فتم  (2332)وكان هذا عام ، وينتظران سكنا خاصا صابرين اظروف صعبة لكنهما كانوالدان بال وزوجاهتم، مر

تناول دواء ت وكانت آنذاك (صارة ب)محلت األم باحلالة  (2331)سنة  .مباشرة انتقال األسرة النووية إليه
باحلساسية ، لقد أصيبت (2336)عام  ميالدها والدة قيصرية ، فقد متالضغط الدموي واألب دواء الغدة الدرقية

كانا واألم  ( إسالم)بالنسبة لألخ  وتويف يف السنة نفسها، (2338)عام ب لألالة الصحية احلوالدهتا، تأزمت  منذ
فلم  (جنيب )األخ  أما ،ئاتدرك شيأي مل تكن سنتني ت تبلغ من العمر حلالة كانأما ا،  صابرين لقضاء اهلل وقدره

مت حماكمة أم احلالة يف العام نفسه  ،نفسانيةعند أخصائية  األمأخذته حيث فسية بصدمة ن أصيبيتقبل وفاته ف
فأصيبت األم مبشكل  ،دهايدبالضغط عليها وهتالسكن، فبدأ  أن يسلب منهاأراد حيث  (األب)من طرف اجلد 

فأخذهتا  ،أن لدى ابنتها حول عل مستوى العني اليمىن( 2330)سنة  األمالحظت  .على مستوى الغدة الدرقية
ضد األم  ثانيةشكوى ( األب)اجلد  رفع بعد سنة. (6/53)وتبني أن لديها ضعف يف البصر قدر بالطبيب  إىل

، كانت (2355-2353)مت دخول احلالة إىل املدرسة يف العام الدراسي لقد  .لسكنمن ا اإخراجهمن أجل 
 حصلت علىو ، متيزت بتفوقها الدراسي، قسمترافقها أمها يوميا إىل املدرسة اندجمت مباشرة مع أقراهنا يف ال

من إىل املدرسة يتم إيصاهلن  هتااصديقأن  ، بعدها بدأت احلالة تالحظبطاقات تشجيع يف القسم التحضريي
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أخوها  أخذهابرفقة والدهتا، مما اضطر أن يالذهاب إىل املدرسة  ترفضدأت حتس بغياب األب، و فب ،بائهنآ طرف
مع احلساسية وتدهورت حالتها الصحية بوالدهتا  عانت احلالة منذ .مكانة الوالد لكي يرضيها ويعوض( إسالم)

 شهادة هتنئةيف السنة الثانية على احلالة  حتصلت، (2353)سنة منذ الوقت، مما دفعها إىل التداوي باحلقن 
سي ، أما بالنسبة للعام الدرا(2351-2354)امتياز شهادة ويف السنة الثالثة على  ،(2350-2354)
، حيث كانت تتلفظ وقريبة جدا من معلمتها تلميذة متفوقة فهي، شهادة هتنئةب كرمتقد  ف( 2356- 2351)

يف فرتة االمتحانات وتبكي  لكن كان لديها قلق، (معلميتو أمي، جاريت، )هن  (أمهات 0)لدي  :هبذه العبارة
دروسها، حتب احلالة املطالعة خاصة قراءة  يف البيت وتساعدها على مراجعةها األم تتابع. عندما ال تعرف اإلجابة

 الورمالستئصال عملية جراحية ( 2351)عام أجرت األم  .القصص الدينية، كما هتوى ممارسة األشغال اليدوية
متت ( 2357) يف عام. على مستوى رجلهنفسها  يةعملال( جنيب)األخ  أجرى( 2356)سنة  بعد الليفي،

 .ه بعدما منحت اجلد نصيبا من املالعلي حيث حصلت بسبب السكن حماكمة األم

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

كان قريبا جدا من األم فهي ترى فيه االبن ( إسالم)كانت العالقة حسنة بني الزوجني، بالنسبة لألخ           
فسية الزوج بعدما أصيب والصديق ألن طبيعة عمل األب تفرض عليه أن يقضي كامل يومه خارج املنزل، تغريت ن

، لكن "قضاء اهلل وقدره"ففي األول مل يتقبل املرض، لكن مع الوقت أدرك أنه  بالسرطان، حيث صار عصبيا
وأنسامها بعض الشيء الداء، كان ( جنيب)ها معه، عوض عليهما ميالد األخ ساحمالزوجة كانت تتفهمه بصربها وت

ساءت نفسية األب مرة أخرى يف الفرتة األخرية من حياته، حيث  األب قريبا جدا منه ويقضي طوال الوقت معه،
العنف اللفظي اجتاه زوجته لكنها كانت دائما تتحمله وال  ميارس أصبح كثري الشكوى وحساسا جدا، أحيانا ما

يف حقها، يوصيها دائما  يرتكبها كان  ألخطاء اليتويصرح با لعفو منها دائما،ا يطلب ألنه كان تشتكي ألحد،
، بعدها تويف األب وأثر هذا احلدث (هتالي يف روحك ويف الدراري راين عارف خويت ما يرفدوكش: )قول هلاوي

الذي أصيب بصدمة نفسية وانطوائه على نفسه وميتنع عن الذهاب إىل ( جنيب)املؤمل يف األطفال خاصة األخ 
تبلغ من العمر سنتني ومل تدرك شيئا،  ، وبالنسبة للحالة فقد كانتيف دراستهاملدرسة، هذا ما أدى إىل رسوبه 

ويعتربه ( إسالم)هو قريب جدا من األخ ( جنيب)، أيضا األخ (إسالم)عندما كربت عوضت حنان األب بأخيها 
هناك انسجام بني أفراد األسرة فاألم تتكلم دائما مع أبنائها وتقدم هلم النصائح، والصمود أمام مصاعب  .سندا له

ب الراتب الشهري الذي تركه األب، فرغم فقداهنا لزوجها واملشاكل اليت مرت هبا احلياة والعيش على حس
واألمراض اليت تعاين منها، لكنها بقيت صامدة تواجه مصاعب احلياة من أجل أطفاهلا، قالت أهنا دائما ما توصي 

يكون هلم مستوى دراسيا  أن يكونوا ذرية صاحلة تشرفها وتشرف أباهم، أما الثانية، أن: أطفاهلا بوصيتني األوىل
 إذا كنت: )وهي مثال عن ذلك بقوهلا اأسرار مواجهة مصاعب احلياة، ألهنا حتمل يف طياهتا  لكي يستطيعوا من

  (.أبوكم تويف وترككم صغارا، ماذا أفعل؟ غري أنين أبقى جالسة يف البيت وأنتم ضائعون ال قدر اهلل ،أمية
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وثالثددة  أوالد ، أجنبددا سددبعة(2334-5000)فاطمددة متددزوج مددن ( 5050) محدددأ (:األب)ســرة الممتــدة األ -(2
، (5073)نوريدددة ، (5068)عبددد الكدددرمي ، (2338-5067)خمتدددار ، (5061)ناصددر ، (5060)سدددنية : بنددات

 .(5081)، خالد (5084)إمساعيل ، (5070)حممد ، (5076)فوزية ، (5072)عبد القادر 

 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

بالنسبة للجد فهو متعدد الزوجات والعالقة سيئة بينه وبني اجلدة، فكان  ،(5060)عام زواج اجلدين مت          
مت ميالد العم ( 5061)ميارس هذا األخري ضدها العنف اللفظي واجلسدي، لقد صربت من أجل أطفاهلا، سنة 

دا ومعينا لعائلته ومعوضا لفراغ األب، عاش أفراد كان مساع( خمتار)، مث بعد ذلك ميالد أب احلالة (ناصر)
األسرة عيشة مزرية وصعبة، كان اجلد خبيال وغري متحمل للمسؤولية اجتاه أطفاله وزوجته، زيادة عن ذلك فهو 

والعمة ( عبد القادر)فهي تعاين من الربو، إضافة إىل العم  (5073)عام  (نورية)مت ميالد العمة متسلط وعدائي، 
بسبب كثرة  (5080)سنة اجلدة بالسكري  أصيبت، (شقيقة)فلديه الصداع النصفي ( حممد)، أما (فوزية)

مساعدته ماديا بسرطان على مستوى الغدة الدرقية ومل يتم ( خمتار)املشاكل والضغوطات األسرية، مرض األب 
، مث توفيت اجلدة (2338)عام ( خمتار)تويف األب ومعنويا من طرف إخوته وأبيه، رغم أنه كان ينفق عليهم، 

أجرى اجلد عملية ( 2350)سنة ، حبالة اكتئاب حاد بسبب وفاة اجلدة( خالد)بعده بشهرين، أصيب العم 
 .جراحية على مستوى الربوستات

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

، ويقضدي (ناصدر)فاألب قريب من العم  العالقة بني اجلدين مضطربة، أما بني اإلخوة كانت حسنةكانت 
هدذا  ،(ناصدر)و( عبدد الكدرمي)أما بقية أفراد األسرة فهناك تنافر بني العم  ،(خدجية)معظم الوقت معه، وحيب العمة 

، هنددداك (نوريددة)قطعددوا عالقدددتهم بالعمددة ( ناصددر)، و(عبدددد القددادر)األخددري يغددار مددن األب، وكدددل مددن األب والعمددني 
غالبددا مددا تكددون هندداك خالفددات بددني أفددراد األسددرة، كددل واحددد  .سددرةعلددى أعضدداء األ( فوزيددة)سدديطرة مددن طددرف العمددة 

منهم متمسك برأيه وليس هناك تنازل بينهم، لقدد تغدري اإلخدوة اجتداه األب عنددما مدرض، خاصدة بعدد رحيدل األسدرة 
، كانددددت اجلدددددة يف أغلددددب األحيددددان مددددا تقددددوم حبددددل (األب)النوويددددة مددددن السددددكن الددددوظيفي إىل بيددددت األسددددرة املمتدددددة 

إىل ( عبددد القددادر)و( خالددد)فددات بددني أبنائهددا وزوجدداهتم، يف بعددض املددرات تصددل اخلالفددات بددني األب والعمددني اخلال
  :جيرح األب بكالمه مرة قال له( عبد الكرمي)فقدان السيطرة على النفس، وكان العم 

كدان يسديء إليهدا، بعد وفاة األب كدان اجلدد يهددد األم بسدلب سدكنها كمدا   ،(املرض يل مرضتوا واحد دعا عليك) 
 (. إسالم)عنف اللفظي اجتاه األم واألخ الفقد كانا ميارسان ( خالد)و( ناصر)أما العمني 
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: بنات ثالثةأوالد و مخسة ، أجنبا (5048)غنية متزوج من ( 5040)عبد القادر  (:األم)الممتدة  سرةاأل -(3
هواري ، (5082)امية س، (5077)فايزة ، (5074)فؤاد ، (5070)فتيحة ، (5008-5075)مد حم
 (.5003)جعفر ، (5087)إدريس ، (5084)

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

اخلال  تويفبسبب ظروف عمله، لقد ( 5071)سنة د بالربو اجلأصيب ، (5073)عام  تزوج اجلدان
، أجرى (2338) لدموي سنةا بالضغط ةداجل أثرت وفاته على نفسية اجلدة، لقد أصيبت (5008)عام ( حممد)

أجرى بعد شهرين من العملية األوىل  ،(2355)عام  (املرارة) العصارة الصفراويةعملية جراحية على مستوى اجلد 
تكرار األمر نفسه  منبالوضعية الصحية جلده خوفا ( جنيب)عملية أخرى على مستوى القلب، لقد تأثر األخ 

، مل تتحصل اخلالة (2351)روماتيزم سنة بال أصيبت فقد اجلدةما الذي حصل مع أباه ألنه قريب جدا منه، أ
 . على وظيفة رغم أن متحصلة على شهادتني األمر الذي أثر على نفسيتها( سامية)

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

وتشكو كثريا من  منطويةا ، أما اجلدة فإهن(فتيحة)اجلد قريب من كل األخوال واخلاالت خاصة من األم        
عبد )فهو قريب من اجلد ( جنيب)، أما األخ (هواري)قريب من اخلال ( إسالم)حالتها الصحية، إن األخ 

 ،(إبراهيم)ختاف من اخلال و  ،(فؤاد)، واخلال (سامية)فهي قريبة من اخلالة  (صارة ب)بالنسبة للحالة  ،(القادر
 اخلالةم مع تتفق األهم، هتا يف اختاذ القرارات اليت ختصيتم مشاور ا، و نصائح ألفراد أسرهت( فتيحة)م األ قدمت
بني  حسنة والعالقةهناك انسجام على العموم  ،(سامية)خالفات مع  يف دائمافهي ( فايزة) اخلالة، أما (سامية)

 .األسرة أغلب أفراد
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 (صارة ب)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 00)الشكل

مشكل في السكن 1
البطالة   1  

البطالة  1  

1919

أحمد 

99

1939 - 2004

فاطمة

65

1963

سنية

55

1965

ناصر

53

1967 - 2008

مختار

41

1968

عبد

الكريم

50

1970

نورية

48

1972

عبد

القادر

46

1976

فوزية

42

1979

محمد

39

1984

إسماعيل

34

1985

خالد

33

1949

عبد

القادر

69

1948

غنية

70

1971 - 1998

محمد

27

1973

فتيحة

45

1974

فؤاد

44

1977

فايزة

41

1982

سامية

36

1984

هواري

34

1987

إدريس

31

1990

جعفر

28

1999

أحمد

إسالم

19

1999

محمد

نجيب

19

2006

صارة

12
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 (صارة ب)يبين مفاتيح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 00)الشكل 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج 3

ةسوردملا ةلاحلا:
إلتهاب اللوزتين  1
ضعف في البصر  1

الحساسية  1

ضارمألا:

الضغط الدموي   1
الربو  1

األمراض القلبية  1
مشكل في المرارة  1

البروستات  1

مشكل في الغدة الدرقية  1
الورم الليفي  1

الضغط الموي  1

الصداع النصفي  1

السكري  1

الروماتيزم  1

الربو  3

مشكل في الغدة الدرقية  1
السرطان  1

اإلكتئاب  1

الورم الليفي 1

إنقطاع العالقة  4

القرب  9

العنف  9

التركيز اإليجابي  3

اإلنسجام  3

المحبة  31   

ةيعامتجإلا لكاشملا:

مشكل في السكن  1
البطالة  2

وفاةأنثىذكر

صارة ب
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أصيب األب فقد نالحظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن األسرة النووية تعاين من عدة أمراض، 
بسببه، أما األم لديها الضغط الدموي ومشكل على مستوى الغدة  ان على مستوى الغدة الدرقية وتويفبسرط
، نالحظ بالعملية نفسها( جنيب)ألخ ا بعد سنة قامالليفي،  أجرت عملية جراحية لالستئصال الورمكما  قية،الدر 

ها ضعف يف زتني وتتداوى باحلقن، كما لدياللو  على مستوى احلالة من إلتهاب، تعاين هنفس هنا تكرار املرض
 ما عدا، (ةبب، احملالقر )زين رمالنالحظ تكرار بالنسبة للجانب العاطفي فالعالقات جيدة بني افراد االسرة . النظر

، وميثل دور األب هلذا فهو يأمرها بأن ال خترج إىل الشارع وأن احلالة ر وميارس العنف ضديغا( جنيب) األخ أن
 حتمله باعتباره ابنها البكر إضافة إىل( إسالم)إخل، هناك عالقة خاصة بني األم واألخ ...،حمتشما اتلبس لباس
 يف األسرة، لكن اة بسنه، ترك األب فراغهو كبري يف عقله مقارنهلذا تقول األم عليه  منذ وفاة أبيه، البيتمسؤولية 

وتتابعهم يف  هموتقدم هلم نصائح وتراقب هاأوالدهذه األخرية يوميا مع بقضاء اهلل وقدره، تتحاور  لديها إميان األم
اجلدة يف اخلريطة اإليكولوجية أن  هو موضحكما  (باأل)بالنسبة للجانب الصحي لألسرة املمتدة  .دراستهم

العم أما ، الصحيةالسكري، أما اجلد لديه الربوستات لكنه أجرى عملية جراحية وحتسنت حالته تعاين من داء 
نرى أن ، من الربو يعانون (عبد القادر)والعم  (فوزية) ،(نورية)لعمة لبالنسبة  ،(شقيقة)لديه صداع نصفي ( حممد)

حظ يف اخلريطة اإليكولوجية بالنسبة للعالقات بني أفراد األسرة هي مضطربة كما نال .لربو متكرر يف األسرةامرض 
هلذا فكل فرد يف صعبة،  اعاشت األسرة ظروف ،(نقطاع يف العالقاتاالو  العنف واخلالف)ها تدل على رموز  أغلب

مرض  ما، تطورت هذه اخلالفات عندت بينهمالعالقا على حساب اجلانب املادياألسرة أناين التفكري، وتغلب 
منهم حىت وفاته، بعد  تلقاهنبه زيادة على هذا الكالم اجلارح الذي كان ياقف أحد جبحيث مل ياألب بالسرطان 

مجيع جموهراهتا وقدمت له نصيبه من  فاضطرت لبيع، ورفع عليها عدة قضاياذلك أراد اجلد أخذ البيت من األم 
العصارة الصفراوية  الربو،اجلد يعاين من ، ف(األم)أما األسرة املمتدة  .لكا خاصا بأطفاهلااملال وأصبح البيت م

تكرر هذا اجلدة لديها الضغط الدموي  ، أمامتعايش مع أمراضهالقلب، لكنه مشكل على مستوى و  ،(املرارة)
وتكوين  من البيت اخلروج بذحتال فهي منذ وفاة ابنها ، والروماتيزم، انطوت على العامل اخلارجي ألممع ااملرض 

هذا يف اخلريطة  حسنة، نالحظهي ( األم)بالنسبة للعالقات العاطفية يف األسرة املمتدة  .عالقات اجتماعية
، (فؤاد)اجلد واألخ اصة األم عند وفاة زوجها، خ يوجد إتصال يومي بينهم، لقد مت مساندة اإليكولوجية كما

مل تكمل دراستها وتقضي معظم وقتها يف البيت ( فايزة)الن ( سامية)اه اخلالة اجت( فايزة)هناك غرية بني اخلالة 
 .(فؤاد)اخلال اجتاه ( هواري) للخال بالنسبة هامعة، األمر نفسيف اجلفلديها شهادتني ( سامية)عكس 
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 (:صارة ب)مسار حياة الحالة 
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( األم)إصابة اجلد 
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 (األم)
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( األب) فصل
فته من وظي

(5000) 

 

بالسرطان ( األب)إصابة 
على مستوى الغدة 
الدرقية وعدم تقبله 

(5000)للمرض   

 

 

 

ميالد األخ  
والدة  (جنيب)

 قيصرية
(5000) 

 

ضغط بال( ماأل) إصابة
 اهلادخمت إمما  ويالدم

إىل املستشفى ملدة 
(5000)شهرين   

 

وفاة اخلال 
( حممد)
(5008) 

 

ميالد األخ 
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(5006) 

 

زواج 
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إصابة اجلدة 
بالسكري ( األب)
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-6 6- 6- 7- 
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البيت العائلي 

(2333) 

 

 

 

االنتقال من السكن 
إىل البيت الوظيفي 
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( األب)شطب 
السكن من 

الوظيفي 
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احلالة  تتأزم
ألب لالنفسية 

من  ما شطبعند
 (2333)عمل ال
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 ميالد احلالة 

 (صارة ب)

((2336) 

 

2- 2- 4- 1- 

اجلدة وفاة  3
( األب)
(2334) 

 

ت األسرة ري غ
النووية سكنها 

(2332) 

 

 

إصابة اجلدة 
( األم)

بالروماتيزم 
(2335) 

 

إصابتها 
باحلساسية منذ 

 (2337) هتاوالد

 

2+ 2+ 2+ 

2+ 2+ 2+ 5+ 

خ األإصابة 
مة بصد( جنيب)

نفسية بسبب 
وفاة األب 

(2338)  

 

( ماأل)إصابة 
على  مبشكل 

مستوى الغدة 
 (2338)الدرقية 

 

من  (ماأل)حماكمة 
( األب)طرف اجلد 

بسبب السكن 
(2338) 

 

( األب)وفاة 
بسبب 

السرطان 
(2338) 

 

 

( ماأل)إصابة 
بالضغط 
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 إصابة األخ
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 الدموي
(2338) 

 

 

 إصابة عم احلالة
باكتئاب ( خالد)

حاد بسبب وفاة 
 (2334) اجلدة

 

من طرف   تقدمي شكوى
م األضد ( األب)د اجل
خراجها من السكن إل

(2330) 

 

خ األمتابعة 
عند ( جنيب)

األخصائي 
 (2330)نفساين ال

 

التهاب تعاين من 
على مستوى 

(2353) اللوزتني  

 

تعاين من ضعف 
البصر يف 

(2353) 

 

إىل املدرسة  ادخوهل
(2353-2355) 

 

شهادة امتياز يف نيلها على 
-2353) القسم التحضريي
2355) 
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4+  4+ 1+ 1+ 
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( األم)قيام اجلد 
بعملية جراحية 
 على مستوى

العصارة الصفراوية 
 (2355)(املرارة)

 

بعملية ( األم)قيام اجلد 
على مستوى جراحية 

القلب بعد شهرين من 
 (2355)العملية األوىل 

 

شهادة حصوهلا على 
-2350) هتنئة

2354) 

 

( األب)قيام اجلد 
على  بعملية جراحية

مستوى الربوستات 
(2013) 

 

 األخ  خوف
فقدان من  (جنيب)

 (األم)اجلد 
(2354) 

 

شهادة حازت على 
-2354)امتياز 

2351) 

 

إصابة اجلدة 
غط بالض( األم)

الدموي 
(2351) 

 

( األم)إجراء 
الستئصال عملية 

 الورم الليفي
(2351) 

 

شهادة حازت على 
- 2351) هتنئة

2356) 

 

 (جنيب)إجراء األخ 

الستئصال عملية  
 الورم الليفي

(2356) 

 

بوعكة ( األم)د اجلإصابة 
صحية على مستوى القلب 

إجراء عملية ألزم عليه مما 
 (2356) مستعجلة جراحية

 

م من األحماكمة 
( األب)طرف اجلد 
السكن  من أجل

(2357) 

 

6+ 6+ 7+ 

7+ 

8+ 

8+ 

0+ 0+ 

0+ 
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 (: صارة ب)ار حياة الحالة التعليق على مس -(0-0

، (صارة ب)مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة النووية واملمتدة للحالة  
ضغط الدموي لألم مما ال، ارتفع (5006)عام  (إسالم)مت ميالد األخ مث ، (5001) سنةلقد مت زواج الوالدين 

عملية جراحية الستئصال  األبيف اليوم نفسه أجرى ، (جنيب)ميالد األخ أدى إىل إدخاهلا إىل املستشفى حىت مت 
ه بسبب وضعيته الصحية، حيث عاشت األسرة عملاألب من فصل  ،على مستوى الغدة الدرقيةالورم السرطاين 

 بدأت كوهنا( األب)بيت األسرة املمتدة  فانتقلوا للعيش يفمن السكن الوظيفي أزمة مالية كما مت إخراجهم 
من أجل أن يكون لية ماأزمات النووية بمرت األسرة ( 2357)إىل ( 2338)من ، العائلةاملشاكل بني أفراد 

 .ملكية خاصة هبم ذوالسكن 

 :التقرير النهائي -(0

تدرس  (صارة ب)علومات امللف املدرسي والصحي للحالة مابالت اليت قامت هبا الباحثة و من خالل املق
عند هذا ما أكدته أداة اجلينوغرام، ف ا متفوقة دراسياأمجع كل من املعلمة واملدير أهن ي،لرابعة ابتدائيف السنة ا

كل   مهل ةموفر  ماأل، وطيدة بني أفرادهااجلو األسري باالستقرار والعالقة تميز يحلياهتا األسرية تشخيص ال
ا الدراسي وحتصيلها املرتفع ومت أما اجلانب الدراسي متيزت احلالة منذ دخوهلا إىل املدرسة بتفوقه ،احتياجاهتم

عالية حيث قدرت درجة ذكائها تكرميها عدة مرات من طرف املعلمة ومدير املدرسة، لديها قدرات عقلية 
أو سواء يف املدرسة  جيدة جتماعيةاال اعالقاهتللذكاء،  "Wechsler " "وكسلر"على حسب اختبار  (001)ب

 .ادراسي فوقهاىل تإ سامهتكل هذه العوامل ،  (األم)مع اجلريان وأفراد األسرة املمتدة 

 (:شحورية )تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

، (2330) أمدددرية: طفدددالأ مخسدددة، أجنبدددا (5076) صدددوريةمتدددزوج من( 5071) عبدددد اجلبدددار :األســـرة النوويـــة -(0
 .(2356)، بلقاسم (2352)، أم كلثوم (2338)حورية ، (2331) سعدية

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

متوسطة لقد مت النصب عليه من طرف  ته فهينفسيحسنة، أما  (عبد اجلبار) لألباجلسمية الصحة 
، يف تلك (2356)يف السنة نفسها ( بلقاسم)جمموعة من األشرار مما سبب له صدمة نفسية، مت ميالد األخ 

أن اهلل عوضهما هبذا االبن، فمرات ينسى مث يتذكر أنه مت التالعب به، تردد لألب ( منصورية)األزمة كانت األم 
، أما الصحة اجلسمية والنفسية لألطفال (2355)لديها حساسية منذ  متوسطة( منصورية)لألم  اجلسميةالصحة 
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تها،  تتميز احلالة هبدوئها وحسن خلقها وتفوقها التحصيلي من قسم السنة األوىل هذا ما أدلت به معلم .حسنة
 . على عدة شهادات منها االمتياز، والتهنئة (حورية ش)كما حتصلت احلالة 

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

متحملة مسؤولية البيت مع  (أمرية) ىألخت الكرب هناك انسجام وحمبة متبادلة بني أفراد األسرة، بالنسبة ل
هناك  (.أمرية)قريبة من الوالدين واألخت  (حورية ش)ما احلالة هلذا فهما قريبتان من بعضهما، أ( منصورية)األم 

( عبد اجلبار)إذا أخطأ الزوج ( منصورية)مودة ورمحة بني الزوجني، كما يقدران وحيرتمان بعضها، تتسامح الزوجة 
حمل معها، أما عن مستوى عالقتهما العاطفية بعد إجناب األطفال فهي حسنة، الزوج مهتم برتبية األطفال ومت

أحيانا ما يوجد خالفات بني الزوجني خاصة بعد حادثة النصب على الزوج تأثر نفسيا وأصبح يقوم  ملسؤوليتهم،
يف األمور اخلاصة، واملشاكل ( األب)بتصرفات تزعج األم، من أسباب اخلالفات أيضا تدخل األسرة املمتدة 

جأ الزوج إىل الصراخ من أجل كسب النقاش، أحيانا املادية، زد إىل ذلك الكالم اجلارح من طرف الزوج، أحيانا يل
وصلت إىل ( األب)فعندما كانت تسكن يف بيت األسرة املمتدة  اترى األم أن الطالق حال للخالف بينهم

يف أغلب  لكنها رأت يف ذلك أن مصلحة األطفال حال للخالف بينها وبني الزوج، الطالق بسبب اجلدة،
حمبوب من طرف فهو ألب ، أما االعالقات االجتماعية لألم جيدة ترضي الطرفني،األحيان حتل اخلالفات بطريقة 

 .ميعاجل

 :تنيوبن ولدين، أجنبا (5013) حوريةمتزوج من ( 5070-5040) بلقاسم (:األب)سرة الممتدة األ -(2
 .(5071) عبد اجلبار ،(5074)، راشدة (5070)خدجية ، (5075) حممد

 :(األب)سرة الممتدة األفي  السوابق واألحداث -(2-0

بكسر على ( 2356)عام ( حورية)أصيبت اجلدة  حسنة، (بلقاسم) للجد سمية والنفسيةالصحة اجل
الصحة اجلسمية والنفسية لألعمام والعمات  ،(أشهر 0)مستوى الرجل، أدى هبا إىل املكوث يف الفراش ملدة 

 .حسنة

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

( حورية)يتواصل مع اجلدة ( عبد اجلبار)األب فأفراد األسرة، أغلب وجد تقارب وترابط بني نادرا ما ي
خذ هذه األخرية، تؤ  مع يتفق( حممد)واألخ ، (حورية)قريبة من اجلدة  (حورية ش)احلالة أما ، (حممد)والعم 

 بني اإلخوة حول اك مشاكلنه ،يؤثر رأي األجداد يف اختاذ القراراتكما نصائح أفراد األسرة بعني االعتبار  
ملا   ألن والده تويف( جده)جيدة مع مربيه ( عبد اجلبار)عالقة األب كانت  ،بينهماملرياث وأثر هذا على العالقات 
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كما يوجد تقدير حسنة، هو راض عن هذه العالقة  ( حورية)، أما عالقته مع والدته (سنوات 4)كان يف عمره 
طة، متوس( بلقاسم)د عمام والعمات ضعيفة، واجلالعالقات االجتماعية لأل .ةخاص ويكن هلا حمبة بينهما واحرتام

 .أما بالنسبة للجدة فهي جيدة

 فاطمة :وبنتني ثالثة أوالد، أجنبا (5014) ميينةمتزوج من ( 5010) عبد القادر (:األم)سرة الممتدة األ -(0
 (.5070) راشد، (5077) منصور ،(5076)منصورية  ،(5070) حممد ،(5072)

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

فهي النفسية ، أما صحته أجرى عملية جراحية وكانت ناجحة اتتالربوسمن ( عبد القادر)يعاين اجلد 
كما لديها  ،(سنة 43)منذ من إعاقة على مستوى األذن ( ميينة)تعاين اجلدة  ،يتميز بروحه املرحةحيث جيدة 

التها الصحية أثرت على نفسيتها وعلى أدائها يف حياهتا اليومية، الصحة اجلسمية لإلخوة الضغط الدموي، ح
( حممد)و( راشد)، (منصور)لدى األخوال  ،(2351)منذ سنة  يعاين من البواسري( منصور)اخلال ، ما عدا حسنة

 .مشكل السكن

  (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

  (فاطمة)اخلالة مع  حسنة (منصورية)األم إال أن عالقة  ،أفراد األسرة ارب وترابط بنينادرا ما يوجد تق
تؤخذ نصائح أفراد  ،(ميينة)واجلدة ( راشد)ومن اخلال  هذه األخريةقريبة من فهي احلالة كما توجد ثقة بينهما، أما 

نف لفظي بني اجلدين لعدم رغبة اجلدة يف هناك ع العائلة بعني االعتبار، كما يؤثر رأي األجداد يف اختاذ القرارات،
 مها راضيان( منصورية)واألم ( عبد القادر)اجلد  بنيالعالقة جيدة أما  اخلروج من البيت وإقامة عالقات اجتماعية،

يتدخل  ،بعد املسافة بسبب واصلمرات ال يوجد ت ،(عبد القادر)األم بارة، تقدر وحترتم والدها  ،عن هذه العالقة
بينهما، يرى أفراد األسرة أن عالقتهم جيدة ويؤثر عليهم سلبا، األمر نفسه ينطبق سرة إذا انقطعت العالقة أفراد األ

، جيدةواألخوال واخلالة ( عبد القادر) العالقات االجتماعية للجد(. منصورية)واألم ( ميينة) ةاجلدعلى العالقة بني 
  .البيت بسبب إعاقتهافهي منطوية وتقضي أغلب وقتها يف ( ميينة)أما اجلدة 
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 (حورية ش)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 00)الشكل

مشكل السكن  3

1943 - 1979

بلقاسم

36

1950

حورية

68

1971

محمد

47

1973

خديجة

45

1974

راشدة

44

1975

عبد

الجبار

43

1953

عبد

القادر

65

1954

يمينة

64

1972

فاطمة 

46

1973

محمد

45

1976

منصورية

42

1977

منصور

41

1979

راشد

39

2003

أميرة

15

2005

سعدية

13

2008

حورية

10

2012

أم كلثوم

6

2016

بلقاسم

2
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 (حورية ش)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 06)الشكل 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج 3

الحالة المدروسة

 ضارمألا:

البروستات  1

إعاقة حسية  1

البواسير  1

الحساسية  1

إنقطاع العالقة  1

التصالح  1

القرب  21

العنف  1

اإليذاء  1

اإلهمال  5

التركيز اإليجابي  2

الخالف  2

المحبة  8

ةيعامتجإلا لكاشملا:

مشكل في السكن  3

وفاةأنثىذكر

حورية

ش
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ي تعاين فهاألم  بإستثناء ال تعاين من أي مرضألسرة النووية ا من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن نالحظ
ز حيث تكررت رمو تفاهم بني أفرادها وهناك  بينهم بالنسبة للجانب العاطفي فالعالقات جيدةساسية، احل من
يف بيت األسرة املمتدة  انيسكنا ، كانت هناك خالفات بني الوالدين عندما كان(احملبة، القرب، الرتكيز اإلجيايب)
ال  (األب)بالنسبة للجانب الصحي لألسرة املمتدة  .بالزوجنيمن أسباهبا تدخل اجلدة يف األمور اخلاصة ، (األب)

دة تريد اجلأن  نسبة للعالقات بني أفرادها حسنة، إالبالمن أي مرض كما نرى يف اخلريطة اإليكولوجية،  يعانون
 ، العالقة بني األب وإخوته حسنة يوجد تقدير واحرتام متبادلعلى األب فرض رأيهاوت، السيطرة على الوالدين

إعاقة على  لديها( ميينة)اجلدة أما ، الربوستاتمن ( عبد القادر)يعاين اجلد  ،(األم)أما األسرة املمتدة  .بينهم
لعالقات العاطفية يف ا، يعاين من البواسري( منصور)خال للبالنسبة الضغط الدموي، تعاين من مستوى األذن و 
من خلروج رغبتها يف ا دة مضطربة بسبب إنطوائها وعدمعالقة اجلد باجلأن  إالهي حسنة ( األم)األسرة املمتدة 

السكن كما  نادرا ما يوجد خالفات بينهم، لدى األخوال مشكل سرة وتكوين عالقات إجتماعية،ألالبيت مع ا
 .يف األسرة( مرات 0)تكرر هذه املشكل يف اخلريطة اإليكولوجية حيث هو موضح 
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 :(حورية ش)مسار الحياة الحالة 
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 (: حورية ش)التعليق على مسار حياة الحالة  -(4-0

تددويف اجلددد مت عددن طريددق مسددار احليدداة تبيددان أهددم األحددداث الدديت مددرت هبددا األسددرة النوويددة واملمتدددة للحالددة، 
األخدددت الكدددربى، مث مت مددديالد األخدددت ولددددت ( 2330)ملدددا كدددان يف عمدددر األب أربدددع سدددنوات، ويف سدددنة ( األب)
، التحقددت احلالددة باملدرسددة (حوريــة ش)ولدددت احلالددة ( 2338)، بعدددها بددثالث سددنوات (2331)عددام  (سددعدية)

، متيدزت منددذ دخوهلدا إىل املدرسددة مبعدددالهتا اجليددة وقددد مت تكرميهدا عدددة مددرات (2351-2354)يف العدام الدراسددي 
ة نفسددية، ويف السددنة ممددا سددبب لدده هددذا صدددم( 2356)مدن طددرف معلمتهددا ومدددير املدرسددة، نصددب علددى األب سدنة 

 (.بلقاسم)نفسها مت ميالد األخ 

 :التقرير النهائي -(0

 (حورية ش)علومات امللف املدرسي والصحي للحالة ممن خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة و 
نوغرام، فعند هذا ما أكدته أداة اجلي ابتدائي، أمجع كل من املعلمة واملدير أهنا متفوقة دراسيا الثالثةتدرس يف السنة 

كل ا  ، األب موفر هلباالستقرار والعالقة الوطيدة بني أفراده يتميز اجلو األسريحلياهتا األسرية تشخيص ال
 تكرميها عدة مرات كما متتحصيلها املرتفع  بأما اجلانب الدراسي متيزت احلالة منذ دخوهلا إىل املدرسة  ،ااحتياجاهت

فقدرت درجة ذكائها  الذكاءو لرتكيز ، ااالنتباهعالية من قدرات عقلية درسة، لديها من طرف املعلمة ومدير امل
 .تفوقها الدراسي سامهت يفكل هذه العوامل  ،للذكاء "Wechsler " "وكسلر"على حسب اختبار  (000)

 (:بثينة ب)تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

ـــة -(0  سدددامة عبدددد الدددرحيمأ :طفدددالأ أربعدددة، أجنبدددا (5070) صدددريةنمتدددزوج مدددن ( 5077) واضدددح :األســـرة النووي
 .(2355)، أشرف (2353) عبد اجمليد، (2336) بثينة، (2330)

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

حسدددنة مدددا عددددا أن لديددده حساسدددية لكدددن ال تدددؤثر علدددى حياتددده اليوميدددة،  (واضدددح)لدددألب  اجلسدددميةالصدددحة 
( عبدد املليدك)ألطفدال فصدحتهم متوسدطة، لددى األخ اجلسمية والنفسية حسنة، أما اصحتها ( نصرية)بالنسبة لألم 

وأصدبح يعداين مدن  هدذا املشدكلتضداعف  والدتده مدن احلساسدية مثيعداين مندذ ( عبدد اجمليدد)احلساسية، أمدا ( أسامة)و
العالقدات االجتماعيدة  .للوالددين الربو، أحيانا ما تؤثر هذه املخاوف الصدحية لألطفدال علدى األداء والنشداط اليدومي

العالقددات  مددن االحتكدداك بدداآلخرين،( واضددح)ضددعيفة، حيددث مت انتقاهلمددا مددن واليتهمددا فمنعهددا الددزوج ( نصددرية)لددألم 
لدى األسرة مشاكل اجتماعية املتمثلدة يف عددم ملدك سدكن فهدم يعيشدون يف بيدت اجلددة  .االجتماعية للزوج حسنة
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فغدري عملده مدن بدائع يف ( واضدح)حالقة من أجل تربية أطفاهلا، أما األب عن وظيفتها ك( نصرية)، ختلت األم (األم)
تتميددز احلالددة بتفوقهددا الدراسددي منددذ دخوهلددا إىل قسددم السددنة األوىل حيددث حصددلت  .حمددل للمددواد الغذائيددة إىل شددرطي

التحقددت احلالددة علددى عدددة شددهادات منهددا شددهادة امتيدداز يف الفصددل األول والثدداين للسددنوات الثانيددة والثالثددة والرابعددة، 
، حدددازت علدددى شدددهادة شدددرفية مدددن طدددرف رئددديس مكتدددب فيدراليدددة للجدددان (2351)مبدرسدددة قرآنيدددة سدددنة  (بثينـــة ب)

صددلى )، وذلددك إثددر فوزهددا يف مسددابقة خاصددة حبيدداة الرسددول "مسددتغامن"واليددة " ع.س"األحيدداء واجملتمددع املدددين لبلديددة 
 (.2351)سنة ( اهلل عليه وسلم

 :د األسرة النوويةالعالقات بين أفرا -(0-2

كمدددا يوجدددد ( واضدددح)قريبدددة جددددا مدددن األب  (بثينـــة ب)بالنسدددبة للحالدددة  ،هنددداك انسدددجام بدددني أفدددراد األسدددرة
( أسدامة)ميدارس األخ  ،(عبدد املليدك)األخ قريبدة مدن ( نصدرية)األم أمدا ، (عبدد املليدك)األخ  ر مدنتفاهم بينهمدا وتغدا

تتميدز العالقدة  .(بثينـة ب)مدع احلالدة  حسدنةعالقتده ( عبد اجمليد) بالنسبة لألخ ،(بثينة ب)ضد احلالة  اجسدي اعنف
، جتدد الزوجددة صدعوبة يف التعبددري عدن مشداعرها وأفكارهددا مدع زوجهددا، ، التقدددير واالحدرتامرمحدةبدداملودة، ال بدني الدزوجني 

ؤثر اهتمدام األم ندادرا مدا يد ،العالقدة العاطفيدة بعدد إجنداب األطفدال حسدنةيف بعض األحيان يغدار الدزوج علدى زوجتده، 
بينهمددا  أحيانددا مددا يوجددد خالفددات .الددزوجتتسددامح الزوجددة إذا أخطددأ معهددا  الشددديد بأطفاهلددا علددى عالقتهددا الزوجيددة،

إضددافة إىل تسددلط الددزوج يف تعاملدده معهددا وفددرض  ،يف األمددور اخلاصددة (األب)املمتدددة  تدددخل األسددرةو األطفددال ها سددبب
ق يف املستوى االجتماعي حيث كاندت تعديش األم يف أوضداع جيددة يف بيدتهم رأيه عليها، وعدم التزامه الديين، والفر 

لكدددن تغدددريت ظروفهدددا املعيشدددية عنددددما تزوجدددت، يلجدددأ الدددزوج للصدددراخ مدددن أجدددل كسدددب النقددداش، أحياندددا مدددا تكدددون 
 مصدلحة أطفاهلدا يف حلهدا، أحياندا حتدل اخلالفدات بطريقدة ترضدي( نصرية)خالفاهتم عابرة يتم حلها، حيث ترى األم 

 . الطرفني ومرة وصال إىل الطالق

 (:األب)سرة الممتدة األ -(2

، (5066)، جوهر (5062) خرية: بناتثالثة أوالد و  مثانيةأجنبا  (5040) فاطمةمتزوج من ( 5007)أمحد 
، بو عبد اهلل (5077) ، واضح(5074)، بن عيسى (5072)، حممد (5073)، أمحد (5068)جياليل 

 (.5088)، كرمية (5080)د القادر ، عب(5085)، عابد (5070)

 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

يتعدداطى املخدددرات حددىت أصددبح مدددمنا عليهددا هددذا مددا أدى إلدخالدده إىل ( عابددد)والعددم ( 2330)منددذ عددام 
سدددنة بالسدددكري  (فاطمدددة) اجلددددة تأصددديب، (2356)مصدددلحة العدددالج مدددن اإلدمدددان علدددى الكحدددول واملخددددرات يف 

 ، تددددؤثر املخدددداوف الصددددحية علددددى حياهتددددا ونشدددداطاهتا اليوميددددة، بالنسددددبة(2351) عدددداموالضددددغط الدددددموي ( 2338)
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( فاطمدة)لصحتها النفسية فهي متوسطة، كما لديها مشاكل قانونية تتعلق باملرياث، هذه املخاوف الصدحية للجددة 
 . تؤثر أحيانا على األعمام والعمات يف حياهتم اليومية( عابد)واألخ 

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

( حممددد)العددم اصددة مددن كددل إخوتدده خقريددب مددن  ( واضددح)ب فدداأل ،يوجددد تقددارب وتددرابط بددني أفددراد األسددرة
بيدنهم وعمدل األب املتعدب، بعدد املسدافة بسدبب بدني أفدراد األسدرة  االتصال هاتفيدا ، أحيانا ما يكون(جوهر)والعمة 

واجلدد ( حممدد)ومدن العدم ( جدوهر)فهدي قريبدة مدن العمدة  (بثينـة ب)أمدا احلالدة  إلديهم،حيث ال يستطيع التنقل يوميا 
العالقة وطيدة بني اإلخوة وهناك نصائح متبادلة بينهم، يدؤثر رأي األجدداد يف اختداذ القدرارات املهمدة ألفدراد  ،(أمحد)

مدع ( واضدح)عالقدة األب إخوتده،  يغدار مدن كدل( بدو عبدد اهلل)األسرة، توجد أحيانا غرية بدني أعضدائها خاصدة األخ 
والتواصدل جيدد فدإذا انقطعدت الصدلة بينهمدا يتددخل أفدراد األسدرة اآلخدرين  جيدة فهو يقددره ويعتدين بده، (أمحد)اجلد 

بار، حيدرتم والدده وحيبده، يدرى أفدراد األسدرة أن العالقدة جيددة بينهمدا ويدؤثر علديهم سدلبا، ( واضح)إلصالحها، فاالبن 
جيدة فهو يقدرها ويساعدها ماديا، التواصل حسدن بينهمدا، يتددخل أفدراد ( فاطمة)مع اجلدة ( واضح)عالقة األب 

ال يوجدد خالفدات بدني األب باجلددة، ( واضدح)األسرة إذا انقطعت صلته هبا، األمدر نفسده فيمدا يتعلدق بعالقدة األب 
هدي ف( فاطمدة) اجلددة مدنكثدر أ( أمحدد)قريب من اجلدد  (واضح)األب ، ف(فاطمة)والوالدة ( أمحد)مع اجلد ( واضح)

يوجددد كمددا والعمددات حسددنة هددم راضدديني عددن هددذه العالقددة،   عمدداممددع األ (واضددح)األب  عالقددةأمددا  .ليسددت متفهمددة
نددا يوجددد خالفددات بددني بعددض أحيا .ألجددداد إذا انقطعددت الصددلة بيددنهمتقدددير واحددرتام وتفدداهم وثقددة بيددنهم، يتدددخل ا

، والسدبب اآلخدر املدرياث، (كرمية)والعمة ( دقه)متيز كل من العم ( فاطمة)ة أفراد األسرة، سببها التمييز بينهم فاجلد
تدؤثر هدذه اخلالفدات سدلبا علدى العالقدة بدني أفدراد  بيدنهم، يوجدد عندف لفظدي ، أحياناملعنويةعدم املساعدة املادية واو 

 .حتددل بطريقددة مرضدديةمددا  أحيانددا ،نددازل أحددد األطددرافيتدددخل الوالدددان وبدداقي أفددراد األسددرة حللهددا، وذلددك بتاألسددرة، 
 .فهي جيدة( فاطمة)، األعمام والعمات حسنة، أما اجلدة (أمحد)جد لل االجتماعية العالقات

 فاطمة: بنات ستةو  يندول، أجنبا (5010) ضرةمتزوج من خ( -5001) جياليل (:األم)سرة الممتدة األ -(0
 خرية، (5085) مراد، (5070)نصرية ، (5071)، ميينة (5074) نورية، (5070) بن شرقي، (5072)
 .(5087)، ربيعة (5084)فتيحة ، (5082)

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

أثدر هدذا الدداء علدى أدائده يف حياتده اليوميدة وكدان سدببا يف ( 5006)عدام بالسدكري  (جدياليل) أصيب اجلد
ة نفسية، أحيانا تدؤثر املخداوف الصدحية علدى بسبب صدم( 2338)بالسكري سنة ( خضرة)وفاته، أصيبت اجلدة 
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بالسدكري بسدبب مشداكل يف أسدرته والديت أدت إىل ( شدرقي)أصديب األخ  (2352)حياهتا ونشاطاهتا اليومية، عام 
 (.2350)بالكولسرتول منذ سنة ( فاطمة)طالقه، تعاين اخلالة 

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

( نورية) ،(فاطمة) اخلاالت خاصة كلقريبة من  ( نصرية)األم  ،صل بني أفراد األسرةوتوا ،يوجد تقارب
واخلال ( خرية)و (فاطمة)قريبة من اخلالة  (ب بثينة)احلالة أما  ،البعض ببعضهنن على اتصال يومي فه( ربيعة)و
، (نورية)، و(خرية)واخلالة  (نصرية)األم العالقة وطيدة بينهم هناك حمبة وثقة بني  (.خضرة)من اجلدة ، و (بشرقي)
حيث يؤثر رأيهما يف اختاذ ( خضرة)واجلدة ( فاطمة)ئح اخلالة نصااصة خذ نصائح أفراد العائلة بعني االعتبار ختؤ 

نهما ، التواصل بيعنها جيدة مها راضيتان( خضرة)مع اجلدة ( نصرية)عالقة األم  املتعلقة بأفراد األسرة، القرارات
أما  .إجيابا احسنة ويؤثر عليهم مابارة تقدر وحترتم والدهتا، يرى أفراد األسرة أن عالقته يتقريبا يوميا، هجيد 

كان يف ديار ألن اجلد  قليل نوعا ما ، التواصل حسنة، مها راضيان عنها( جياليل)اجلد  مع( نصرية)عالقة األم 
ال يوجد خالفات  ،اة ويؤثر عليهما إجيابعالقتهما حسنبارة تقدر وحترتم والدها، يرى أفراد األسرة أن  الغربة، هي
 حسنةعالقة األم مع األخوال واخلاالت  (.جياليل)لجد ه بالنسبة لنفسمر ، األ(نصرية)واألم ( خضرة)بني اجلدة 

التمييز بني  هاسببهم أحيانا ما يوجد خالفات بين الوالدين إذا انقطعت الصلة بينهم،، يتدخل هي راضية عنها
بني  تؤثر هذه اخلالفات سلبا على العالقات ،عدم وجود احلوارو  ،(مراد)متيل إىل اخلال ( خضرة)فاجلدة األشقاء 

، مع تنازل أحد األطراف ا وهم الذين يتوصلون لذلكلهأفراد العائلة، يتدخل الوالدان وباقي أفراد األسرة يف ح
 .سطةمتو األخوال واخلاالت للجدين،  االجتماعيةالعالقات  .وحتل بطريقة مرضية
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 (بثينة ب)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 09)الشكل

1937

أحمد

81

1943

فاطمة

75

1962

خيرة

56

1966

جوهر

52

1968

جياللي

50

1970

أحمد

48

1972

محمد

46

1974

بن

عيسى

44

1977

واضح

41

1979

بو عبد

هللا

39

1981

عابد

37

1983

عبد

القادر

35

1988

كريمة 

30

1935 - 2015

جياللي

80

1953

خضرة

65

1972

فاطمة

46

1973

بن شرقي

45

1974

نورية

44

1975

يمينة

43

1979

نصيرة

39

1981

مراد

37

1982

خيرة

36

1984

فتيحة

34

1987

ربيعة

31

2003

أسامة 

15

2006

بثينة

12

2010

عبد

المجيد

8

2011

عبد

المليك

7
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 (بثينة ب)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 09)الشكل 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج 3

الحالة المدروسة

إنقطاع العالقة  1

التصالح  1

القرب  51

التركيز اإليجابي  3

الخالف  1

اإلنسجام  7

المحبة  7

العشق  1

ضارمألا:

اإلدمان على المخدرات  1

الحساسية  3

الكولسترول  1

السكري  1

الربو  1

السكري  1
الضغط الدموي  1

وفاةأنثىذكر

بثينة ب
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األخ ، (واضح) ألبفاالنووية من عدة أمراض،  األسرة تعاينحظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية أنه نال
احلساسية يف داء الربو، نالحظ تكرار  يعاين من( عبد اجمليد)أما  ،ساسيةاحللديهم  (أسامة)و( ليكعبد امل)

يف  والقرب ةباحمل) زينرمالسرة نالحظ تكرار د األفرابالنسبة للجانب العاطفي فالعالقات جيدة بني أ .األسرة
هناك  الزواج، يف بعض األحيان كان اصة يف السنوات األوىل منيوجد خالفات بني الوالدين خكما ،  (العالقة

النسبة للحالة فهي قريبة جدا من أبيها، ميارس ب ،(األم) العالقة ويتم إصالحها بتدخل األسرة املمتدة إنقطاع يف
من  الخترجي)إجتاهها مثال يقول هلا يريد أن يربز رجولته  ها، كذلكر منضدها العنف كما يغا( أسامة)األخ 

كما نرى يف اخلريطة  (األب)بالنسبة للجانب الصحي لألسرة املمتدة  .إخل...،(تلك البنتالبيت، ال تتكلمي مع 
لديها السكري ( فاطمة)، أما اجلدة ى املخدراتمدمن عل( عابد) فالعم ،أمراضيهم عدة اإليكولوجية أن لد

القرب يف العالقة، ة، باحمل)والضغط الدموي، بالنسبة للعالقات بني أفراد األسرة هي حسنة فتكرر يف اخلريطة رموز 
( بو عبد اهلل)، تريد اجلدة السيطرة على األب بفرض رأيها عليه، كما هناك غرية من طرف العم (الرتكيز اإلجيايبو 

اجلد  ، لدى(األم)األسرة املمتدة  يف أن هناك أمراض متكررة اخلريطة اإليكولوجيةمن خالل نرى  .اجتاه األب
بالنسبة  ،لديها الكولسرتول( فاطمة)السكري، أما اخلالة داء ( شرقي)اخلال ، و (خضرة)، اجلدة (جياليل)

بني اخلاالت هناك  اصة، خ(الرتكيز اإلجيايبو ، ةبالقرب، احمل)تكررت رموز حيث جيدة  بينهمللعالقات العاطفية 
 .البعض نتواصل يومي مع بعضه
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 (:بثينة ب)مسار حياة الحالة  -(0

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

حلالة ميالد  

(بثينة ب)  

(2336)  

 

يف شهادة امتياز  نيلها
من السنة الثانية  

 الفصل األول
(30.37)  

 السن 

5+ 

3 

0- 27- 20- 10- 75- 60- 

 

60- 

ميالد اجلد 
( األم)

(5001)  

 

 

ميالد األخ 
 (أسامة)
(2330)  

 

ميالد اجلدة 
( األب)
(5040)  

 

 

ميالد اجلدة 
( األم)

(5010)  

 

 

ميالد اجلد 
( األب)
(5007)  

 

ميالد 
(األب)  

(5077)  

 

ميالد 
(األم)  

(5070)  

 

ت األسرة غري 
ها سكنالنووية 

(2337)  

 

1+ 4+ 

ميالد األخ 
 (عبد اجمليد)
(2353)  

 

 

ميالد األخ 
 (عبد املليك)

(2355) 

 

 

7+  

على شهادة  نيلها
السنة الثانية  يف امتياز 
 الفصل الثاينمن 
(30.51)  

 

على شهادة حازت 
السنة يف امتياز 
الفصل  منالثالثة 
 (30.37)األول 
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على شهادة  حتصلها
السنة الرابعة  يف امتياز 
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(30.58) 

 

 

على شهادة حتصلها 
السنة الثالثة  يف امتياز 
الفصل الثاين من 
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حازت على شهادة شرفية 
من مكتب فيدرالية جلان 
األحياء واجملتمع املدين 
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(30.50) 
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 (:بثينة ب)التعليق مسار حياة الحالة  -(0-0

عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة النووية واملمتدة للحالة، لقد مت ميالد  مت
 ويناألخ ولد، بعدها غريت األسرة النووية سكنها، (2336) سنة، مث ميالد احلالة (2330) عاماألخ األكرب 

الة متيزت بتفوقها الدراسي حيث حازت على ، نرى من خالل خط احلياة أن احل(املليك عبد)و( عبد اجمليد)
 (.0)معدالت فاقت 

 :التقرير النهائي -(0

تدرس  (بثينة ب)من خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة ومعلومات امللف املدرسي والصحي للحالة 
عند هذا ما أكدته أداة اجلينوغرام، ف ا متفوقة دراسيادير أهنأمجع كل من املعلمة وامل لرابعة ابتدائي،يف السنة ا

أما  احتياجاهتا،كل   اموفر هل األب، تتميز باالستقرار والعالقة الوطيدة بني أفرادهاحلياهتا األسرية تشخيص ال
ف املعلمة تحصيلها املرتفع، مت تكرميها عدة مرات من طر باجلانب الدراسي متيزت احلالة منذ دخوهلا إىل املدرسة 

حسب  (001)والذي قدرت درجته ب الذكاءو الرتكيز االنتباه،  من عاليةومدير املدرسة، لديها قدرات عقلية 
 فوقهات سامهت يفكل هذه العوامل ،  جيدةجتماعية اال، أيضا عالقاهتا للذكاء "Wechsler " "وكسلر"اختبار 

 .دراسيال

 (:شأسامة )تقديم جينوغرام الحالة 

 :سرية والميزاتالتركيبة األ

، (2334) فاطمدة الزهدراء: لأطفداثالثدة  أجنبدا، (5070) نفيسدةمتزوج من ( 5072)محزة  :األسرة النووية -(0
 (.2355)هديل ، (2336) أسامة

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

، أما (2334)ذ سنة تعاين من الربو من( نفيسة)األم ، أما حسنة( محزة) لألب والنفسية اجلسميةالصحة 
عدة ( محزة)تقلد األب  ،(أشهر4)من الربو منذ أن كان يف عمرها ( فاطمة)صحتها النفسية جيدة، تعاين األخت 

 (أسامة ش)ختان احلالة مت وظائف، لقد قام بكراء مقهى، مث عمل بشركة خاصة واستقل كحارس يف املستشفى، 
، مث مت كراء (األب)رات أوال قطنت يف بيت األسرة املمتدة ، غريت األسرة النووية السكن عدة م(2330)عام 

( 57)على شهادة هتنئة مبعدل ( فاطمة)منزل، إىل أن استفادت من سكن ذو ملكية خاصة، حتصلت األخت 
بقدراته العقلية الفائقة حيث   (أسامة ش)يتميز احلالة  (.2351)سنة ( أفريل 56)ومت تكرميها مبناسبة يوم العلم 
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علمة تقوم باختباره بتقدمي له متارين يف الرياضيات اليت تفوق سنه بسنتني أو ثالث سنوات ويقوم حبلها، كانت امل
  "وكسلر"لديه تركيز وانتباه هذا ما الحظناه عندما طبقنا عليه اختبار الذكاء 

" Wechsler" يت درسته ، يتميز هبدوئه، وخجله وأدبه هو حيب معلمته ال(020)والذي قدرت درجة ذكائه ب
أن يعاقبه، ( محزة)من السنة األوىل ابتدائي حىت السنة الرابعة، عندما يأخذ نتائج ضعيفة يبكي خوفا من األب 

يف شهادة التعليم ( 0.23)حتصل احلالة على معدل  ،(0)حيث يضغط عليه إذا حتصل على معدل أقل من 
 .أسنانأن يكون طبيب االبتدائي، املهنة املستقبلية اليت يطمح هلا 

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

 ، أمدددااألختدددنيومدددن ( نفيسدددة)قريدددب مدددن األم ( أسدددامة ش)هنددداك انسدددجام وحمبدددة بدددني أفدددراد األسدددرة، احلالدددة 
مهددتم ( محددزة)، األب (أســامة ش)قريددب مددن احلالددة ( محددزة)واألب  ،(هددديل)تتفدداهم مددع األخددت ( فاطمددة)األخددت 

مددن ناحيددة الصدددالة  (أســامة ش)ؤوليتهم، أحيانددا مددا يكددون متسدددلطا خاصددة علددى احلالددة برتبيددة األطفددال وحتمددل مسدد
صددعوبة يف التعبددري يوجددد مددودة ورمحددة، تقدددير واحددرتام واهتمددام عدداطفي بددني الددزوجني، جتددد األم  .والتحصدديل الدراسددي

توجددد خالفددات بددني  مسددتوى عالقتهمددا العاطفيددة بعددد إجندداب األطفددال جيدددة، أحيانددا مددا عددن مشدداعرها اجتدداه الددزوج،
يف ( األب)إضدافة إىل ذلدك تددخل األسدرة املمتدددة ، مسدببها األطفدال عنددما يضدغط علدديهم األب ويعداقبه الدزوجني،

يلجدأ الدزوج إىل الصدراخ املسدتوى االجتمداعي وفدرض رأي الدزوج، املشاكل املاديدة، والفدرق يف األمور اخلاصة، كذلك 
، خالفدداهتم عددابرة عددادة مددا يددتم حلهددا (محددزة) إذ أخطددأ معهددا األب( نفيسددة)تتسددامح األم  مددن أجددل كسددب النقدداش،

العالقدات االجتماعيدة لدألب . حيث ترى دائما مصلحة أطفاهلما، وحتل بطريقدة ترضدي الطدرفني (نفيسة)بتنازل األم 
 .جيدة( نفيسة)متوسطة، أما بالنسبة لألم ( محزة)

: بنتنيو  ستة أوالد، أجنبا (5046) شعاعةمن متزوج ( 5070-5045) شيخ (:األب)سرة الممتدة األ -(2
، (5074) شيخ ،(5072) محزة، (5073)بد اهلل ع، (5068) محو ،(5066) توايت، (5064) عائشة
 .(5081)، وليد (5083) سامية

مث العدددددم وليدددددد ( 5083)سدددددامية : ولددددددو  سدددددتة بندددددتأجنبدددددا ،  (5083( )بدددددن شدددددريف)مدددددن ( شدددددعاعة)زواج اجلددددددة 
 (.5000) ، مث تطلقا يف(5081)

 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

( شددددعاعة)اجلددددة متوسدددطة  كدددان مددددمنا علدددى الكحدددول، لددددى ( شددديخ)الصدددحة اجلسدددمية والنفسدددية للجدددد 
 مالرومدداتيز وإصددابتها مبددرض ، ممددا ألزمهددا إىل اخلضددوع إلجددراء عمليددة جراحيددة (2336)لقلددب مشددكل علددى مسددتوى ا
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وأصديبت  كمدا تعداين مدن ضدعف يف بصدرها مندذ عددة سدنوات، قلدل خروجهدا مدن البيدت،الدذي ( 2350)منذ سنة 
الددذي ( تددوايت)الصددحة اجلسددمية لألشددقاء حسددنة، باسددتثناء العددم  ،(2356)عددام  مبددرض السددكري والضددغط الدددموي

بالنسددددبة  ،(سددددامية)، (شدددديخ)، (عبددددد اهلل)يعدددداين مددددن احلساسددددية ونقددددص يف النظددددر، األمددددر نفسدددده فيمددددا خيددددص العددددم 
توفيددت زوجتدده وتوقددف عددن اإلدمددان ( 2357)كددان مدددمن علددى الكحددول، يف ( محددوا)للمشدداكل االجتماعيددة فددالعم 

سدددنتني، مباشدددرة تزوجدددت اجلددددة ( محدددزة)ويف عمدددر األب ( شددديخ)حيدددث أحدددس بالدددذنب وتددداب إىل اهلل، تدددويف اجلدددد 
يددد مددن أبنائدده أن ينجحددوا يف وكددان هددو السددبب يف تددرك األب للدراسددة، هلددذا هددو نددادم وير ( بددن شددريف)مددع ( شددعاعة)

 . دراستهم

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

 ،(عائشة)والعمة  (توايت)و( عبد اهلل)قريب من األعمام  (محزة)األب ف، بني أفراد األسرةوطيدة العالقة 
، (عبد اهلل)، العم (ئشةعا)يوجد تواصل بني العمة  ،(توايت)فهو قريب من ابن عمه  يتعلق باحلالة ه فيمافسناألمر 

رأي العم  اصةخذ نصائح أفراد األسرة بعني االعتبار ختؤ ، (عبد اهلل)يثق يف العم ( محزة)، األب (توايت)و( محو)
العمة ، (شعاعة)اجلدة  بالتحديدكما يوجد غرية بني أفراد األسرة   ،(شيخ)والعم ( محزة)واألب  (عبد اهلل)
الصلة بوالدته يرجع  إذا انقطعت( شعاعة) حسنة مع اجلدة ( األب)، عالقة (عبد اهلل)والعم ( سامية) ،(عائشة)

 ليس قريبفهو ( سامية)، إال العمة عالقة األب حسنة مع أشقائه إليها لوحده دون تدخل أحد من أفراد األسرة،
 لدى ،(توايت)والعم متيز العمات ( شعاعة)فاجلدة  بينهم التمييز سببهاأحيانا ما يوجد خالفات بني اإلخوة  منها،
من ، اللفظي واجلسدي نفاجتاهها الع كان ميارس( وليد)العم  صةإخوهتا خا اجتاهنوع من احلقد ( سامية)العمة 

 فارق السن بينهم، تسلط األم، وعدم املساعدة املاديةالعوامل اليت تؤدي إىل النزاع املرياث، عدم وجود احلوار، و 
فراد أو ( شعاعة) السيطرة على النفس، تتدخل اجلدة ، وفقدانبينهم االحرتام تصل درجة اخلالف إىل انعدامهلا، 

تدخل يف ال ي( محزة)بالنسبة لألب بطريقة ترضي الطرفني، و ، إىل ذلكهم من يتوصلون و  األسرة يف حلها،
 .جيدة فهي( شعاعة)العالقات االجتماعية لألب، األعمام والعمات متوسطة، أما بالنسبة للجدة  .مشاكل أسرته

نصرية  :ثالثة أوالد سبعة بنات ، أجنبا(5015) عائشةمتزوج من ( 5045) أمحد (:األم)سرة الممتدة األ -(0
، (5077) بن عومر ،(5071)، حورية (5072)، مصطفى ( 5073)عمرية ، (5068) كرمية  ،(5066)

 .(5087)، يونس (5081)، خدجية (5082)، سعاد (5070)نفيسة 

 (:األم)الممتدة في األسرة  حداثالسوابق واأل -(0-0

، كما لديها حساسية وتؤثر هذه األمراض على أدائها (2331)عام  مبالروماتيز ( عائشة)أصيبت اجلدة 
، أثر هذا األنسولني ويعاجل حبقنة (2352)سنة  منذ مرض السكريمن ( أمحد)يف حياهتا اليومية، يعاين اجلد 
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سائقا لوايل حيث تعرض حلادث سري يف عمله أدى إىل فقدانه ( محدأ)كان اجلد الداء على حياته اليومية،  
من ( بن عومر)يعاين اخلال  كما لديه مشاكل مع إخوته حول املرياث، الذاكرة، وبعد مدة من الزمن استعادها،

ة واخلال( عمرية)تعاين من الربو، بالنسبة للخال ( سعاد)، أما اخلالة (2350)مشكل على مستوى ظهره منذ عام 
 .احلساسيةداء لديهما ( نصرية)

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

، (عبد القادر)اخلال قريبة من ( نفيسة) األمهناك حمبة متبادلة بينهم، ف ،العالقة وطيدة بني أفراد األسرة
 ،(كرمية)و( نصرية)واخلالة ( ةنفيس)ثقة بني األم ، توجد (نفيسة)األم مع وتتفاهم  يوميا تتواصل( كرمية)اخلالة و 

، تؤخذ نصائح أفراد األسرة (عائشة)، ومرضعته اخلالة (سعاد)واخلالة ( عبد القادر)احلالة قريب من اجلدين، اخلال 
، اجلدة (أمحد)مع اجلد ( نفيسة)عالقة األم  (.مصطفى)واخلال ( عائشة)بعني االعتبار خاصة من طرف اجلدة 

يغار من اخلال ( بن عومر)جيدة، توجد أحيانا غرية بني أفراد األسرة خاصة اخلال  تواألخوال واخلاال( عائشة)
يلوم الوالدين ويقول أهنما ال يفكران فيه، أما ( عمرية)، نادرا ما توجد خالفات بني اإلخوة، فاخلال (مصطفى)

اب اخلالف إىل الفرق يف قد ترجع أسب .حيبان الصغري والكبري وهو ال يهتمان به يقول أهنما( بن عمور)اخلال 
 .حللها، وهي من تتوصل حللها بطريقة مرضية( عائشة)املستوى الثقايف بني اإلخوة، تتدخل اجلدة 
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 (أسامة ش)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 01)الشكل

1941 - 1979

شيخ

38

1946

شعاعة

72

1964

عائشة

54

1966

تواتي

52

1968

حمو

50

1970

عبد هللا 

48

1972

حمزة

46

1974

شيخ

44

بن

شريف

1980

سامية

38

1985

وليد

33

1941

أحمد

77

1951

عائشة

67

1966

نصيرة

52

1968

كريمة

50

1970

عمرية

48

1972

مصطفى

46

1975

حورية

43

1977

بن عومر

41

1979

نفيسة

39

1982

سعاد

36

1985

خديجة

33

1987

يونس

دبع)

القادر)

31

2004

فاطمة

الزهراء

14

2006

أسامة

12

2011

هديل

7
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 (مة شأسا)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 01)الشكل 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية
الزواج  4

الحالة المدروسة

التصالح  1

القرب  81

العنف  1

التركيز اإليجابي  3

الخالف  4

اإلنسجام  6

المحبة  8

العشق  1

ضارمألا:

اإلدمان على الكحول   2

األمراض القلبية  1
الضغط الدموي  1

الروماتيزم  1
الضغف في البصر 1

السكري  1

الروماتيزم  1
الحساسية  1

السكري  1

الربو  3

الحساسية  1
الضعف في البصر  1

الحساسية  2

مشكل على مستوى الظهر  1

وفاةأنثىذكر

أسامة ش

الطالق  1
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( فاطمة)األم واألخت فأن األسرة النووية تعاين من عدة أمراض، نالحظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية 
تقارب، ال)ز و سرة نالحظ تكرار رمفراد األأبالنسبة للجانب العاطفي فالعالقات جيدة بني الربو، مصابتان بداء 

األخت  فلديه أسلوب متسلط اجتاهاألب ، أما عن عهماألم قريبة جدا من األطفال وتتحاور م ،(واحملبة ،رتابطال
كما نرى يف اخلريطة اإليكولوجية  (األب)بالنسبة للجانب الصحي لألسرة املمتدة  .(أسامة ش)واحلالة ( فاطمة)

فهي تعاين من عدة ( شعاعة)جدة األمر نفسه بالنسبة لل، متوسطة على مر السننيكانت ( شيخ)د اجل صحةأن 
لعم بالنسبة ل، ضعف يف النظر، السكري والضغط الدموي، مالقلب، الروماتيز لى مستوى مشكل ع: أمراض

بالنسبة للعالقات بني  ،على الكحول اكان مدمن  فإنه (محو)العم ر، أما ساسية ونقص يف النظمصاب باحل( توايت)
وجد رموز تدل على تكما   ،(يف العالقة احملبة والقرب) زينرمال ، تكرربني بعض أفرادهاحسنة فهي أفراد األسرة 

لديه ف، أما اجلد مالروماتيز تعاين من ( عائشة)اجلدة ف، (األم)أما عن األسرة املمتدة . (اخلالف، العنف والغرية)
من الربو، أما اخلال ( سعاد)من مشكل على مستوى الظهر، واخلالة ( بن عومر)مرض السكري، كما يعاين اخلال 

بالنسبة للعالقات العاطفية الكثري من األمراض،  تعاينأن األسرة  هما احلساسية، نرىلديف( نصرية)واخلالة ( عمرية)
 .وجد خالف وغرية بني أفرادهافإهنا جيدة ويوجد تقارب بينهم، نادرا ما ي( األم)يف األسرة املمتدة 
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 (:أسامة ش)مسار حياة الحالة  -(0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

27- 27- 04- 08- 44- 

 

11- 

 

61- 

- 

61- 

 

63- 

 

ميالد اجلد 
( األم)

(5045) 

 

بسبب ( األب)وفاة  اجلد 
حادث مرور وهو يف حالة 

 (5070)سكر 

 

ميالد 
 (األب)
(5072) 

 

ميالد اجلدة 
( األب)
(5046) 

 

ميالد اجلدة 
( األم)

(5015) 

 

 

 السن

ميالد اجلد 
( األب)
(5045) 

 (األب)زواج اجلدين 

 (5062) 

زواج اجلدين 
( األم)

(5068) 

 

إعادة زواج 
( األب)اجلدة 

(5070) 

 

0- 27- 

 (األم)ميالد 

(5070) 

 

 

زواج 
الوالدين 

(2330) 
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فاطمة )األخت  إصابة
 0بالربو بعد ( الزهراء

 أشهر من والدهتا

 

إصابة 
( األم)

بالربو 
(2334

) 

 

إصابة اجلدة 
شكل مب( األب)

على مستوى 
 (2331)القلب 

 

 احلالةميالد 

 (ة شأسام)

   (2336) 

 

 

2- 

 

3 

5+ 2- 2- 

 تميالد األخ
(فاطمة الزهراء)  

 (2334)  

 

دخوله إىل املدرسة 
(2352-2350) 

 

 

إصابة اجلد 
مبرض ( األم)

السكري 
(2352) 

إصابة اجلدة 

 مبالروماتيز ( األب)

(2350) 

 

دة اجلإصابة 

 بالروماتيزم( األم)

 (2336) 

 

دة اجلإصابة 

 باحلساسية( األم)

(2338) 

 

ختان احلالة 
(2330) 

 1+ 

1+ 

6+ 

6+ 

7+ 

7+ 

ميالد 
األخت 

   (هديل)
 (2355) ت هديلميالد األخ  (2355)

 

ميالد 
ت األخ

 هديل
(2355)  

ميالد 
ت األخ

 هديل
(2355)  

5+ 2+ 

0+ 

ت األسرة ري غ
 ها سكنالنووية 

(2351) 

 

حتصل على 
امتياز شهادة 

(2354-
2351) 

 

ة على شهاد نيله
-2356)امتياز 

2357) 

 

( محو) توقف العم
 ن اإلدمان منذع

وفاة زوجته 
(2356) 

 

0+ 

0+ 

0+ 

53+ 

0+ 

( األب)إصابة اجلدة  +8

مبرض السكري 

(2356) 

 

شهادة على  نيله
-2351) هتنئة

2356) 

 

يف انبهار املعلمة بقدراته 
السنة الثالثة ابتدائي 

(2351-2356) 

 

0+ 

درسة مب التحق
نية قرآ

(2350) 

 

حاز على 
امتياز شهادة 

(2352-
2350) 
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 (:أسامة ش)التعليق على مسار الحياة للحالة  -(0-0

تددويف اجلددد ، مت عددن طريددق مسددار احليدداة تبيددان أهددم األحددداث الدديت مددرت هبددا األسددرة النوويددة واملمتدددة للحالددة
، تزوجدا (األب)، ويف السدنة نفسدها تزوجدت اجلددة (5070)بسبب حادث مرور وهدو يف حالدة سدكر عدام ( األب)

( أشدهر 0)، لقد أصيبت هذه األخرية بدالربو بعدد (2334)مت ميالد األخت الكربى عام ، (2330)الوالدان سنة 
، ومت ختانده (2336)سدنة  (أسـامة ش)من والدهتا، يف السنة نفسها أصيبت األم بنفس الداء، لقد مت ميالد احلالة 

متيدددددز احلالدددددة ، (2352-2355)باملدرسدددددة  ، التحدددددق( 2355)سدددددنة ( هدددددديل)، ازدادت األخدددددت (2330)عدددددام 
، ومت دخولددده إىل مدرسدددة (2350-2352)بتفوقددده الدراسدددي حيدددث كدددرم بعددددة شدددهادات منهدددا شدددهادة امتيددداز سدددنة 

، (2356)عددن اإلدمددان عددام ( محددو)، وتوقددف العددم (2351)، غددريت األسددرة سددكنها سددنة (2350)قرآنيددة عددام 
ة حدازت علدى شدهادة التعلديم االبتددائي ، أمدا احلالد(57)على شدهادة هتنئدة مبعددل ( فاطمة الزهراء)حتصلت األخت 

 (. 2357-2356)يف العام الدراسي ( 0.32)مبعدل 

 :التقرير النهائي -(0

 (أسامة ش)فإن احلالة  اقابالت اليت قامت هبا الباحثة ومعلومات امللف املدرسي والصحي هلمن خالل امل
 ،وهذا ما أكدته أداة اجلينوغرام متفوق دراسيا أنه على أمجع كل من املعلمة واملدير، بتدائيادرس يف السنة الرابعة ي

كما عدة مرات من طرف املعلمة ومدير املدرسة،   كرم ، فقدخوله إىل املدرسة بتفوقه الدراسييز منذ دحيث مت
 "Wechsler " "وكسلر"حسب اختبار  (020)والذي قدرت درجته ب قدرات عقلية مرتفعة كالذكاء لديه

 .الدراسي تفوقه سامهت يف كل هذه العوامل،  للذكاء

فاطمة )األخت  حازت +53

على شهادة هتنئة ( الزهراء

 (57)مبعدل 

 

 

على شهادة  حتصل
 التعليم االبتدائي

 (0.32)مبعدل 
(2356-2357) 

 

 

53+ 
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 (:زإيمان )تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

حممددد ، (2338) إميددان: أطفددال، أجنبددا ثالثددة (5080)نعيمددة متددزوج مددن ( 5075) ناصددر :األســرة النوويــة -(0
 (.2354)أمين ، (2353) األمني

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

( إميان ز)، دخلت احلالة "مستغامن"إىل والية " وادي سوف"من والية ( 2330) سنةل األسرة مت انتقا
 هايف السنة نفسو من أجل تعلم اللغة العربية ألهنا من أصول قبائلية، ( 2353)عام إىل مجعية اإلصالح واإلرشاد 

-2355)لى شهادة هتنئة ع حصلتتمتيزت بتفوقها الدراسي ف ها،سكنبسبب موقع أصيبت احلالة باحلساسية 
 ،(0.81)حتصلت على معدل من السنة نفسها ( مارس 54) شهر ، ويفمجعية اإلرشاد واإلصالحيف  (2352

إىل ناد  (حممد)رفقة أخيها  (إيمان ز)احلالة  مث انضمت، (2354)عام  باجلمعية نفسها( حممد)األخ  التحاقمت 
، نتيجة الضغوطات اليومية أصيبت األم بنوبات عصبية( 2351) سنة، الكاراتيهرياضي من أجل ممارسة رياضة 

 (ز إيمان)احلالة  حازت، اليت تعيشها وبعد الزوج عن أسرته بسبب عمله فشهر يكون معهم وشهر بعيد عنهم
التثقيفية مثل من األلعاب احلالة ألعاب البنات و  وىهت ،(2356-2351)على شهادة هتنئة يف السنة الثانية 

ا أنه قوهلبحيث تفرض رأيها عليها  عليها، فرتة االمتحانات بسبب ضغط األم ختاف احلالة يف ،سريبح املليون
تتميز ، (بنيت تقرا وتويل طبيبة ينبغ) :على حد قوهلا وأن تكوين يف املرتبة األوىل جيب أن يكون حتصيلك جيد

حمدودة فهي قريبة جتماعية اال اعالقاهت ،(إيمان ز)املعلمة قريبة من احلالة و  يف القسم، مشاركتهاو  بنشاطها احلالة
 .يف املدرسة فقطصديقاهتا  من

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

ومدددن األخ ( حليمدددة)مدددن اجلددددة  التقدددرب (إيمـــان ز)هنددداك انسدددجام وحمبدددة بدددني أفدددراد األسدددرة، حتدددب احلالدددة 
فهمددا يعنفددان بعضددهما  ،(حممدد)ة اجتدداه أخيهددا لدديها غددري  بدده، ودائمددة االتصددال ( ناصدر)حتددب األب كددذلك  ،(أميدن)

متددارس العنددف ضددد أطفاهلددا و ، (إيمــان ز)علددى حددوار دائددم مددع احلالددة ( نعيمددة)ألم بالنسددبة لدد، عنفددا لفظيددا وجسددديا
نقدداط متدنيددة، أمددا اجلدددة  حتصددلوا علددىإذا خاصددة بسددبب عنادمهددا وتصددرفاهتما السدديئة و ( حممددد)و (إيمــان ز)خاصددة 
مودة ورمحة بني الزوجني فالزوج يقدر وحيدرتم ويهدتم بزوجتده عاطفيدا، كمدا  توجد .فان يف صفهمايق ما دائمافواألب 

هناك ثقة بينهما، غالبدا مدا جتدد الزوجدة صدعوبة يف  ته،أخطأ يف حق زوج الزوج إذا ويعتذربينهما،  انسجامهناك أن 
 يكتجندداب األطفددال حسددنة، أحيانددا مددا يشددعاطفيددة بعددد إالعالقددة بالنسددبة للالتعبددري عددن مشدداعرها وأفكارهددا اجتاهدده، 

ال حيدب ( حممدد)وجد خالفات بني الزوجني سببها األطفال مدثال األخ ت ،األطفالاهتمامها ببسبب  ا لهإمهاهلالزوج 
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إىل الصدراخ مدن أجدل كسدب ( نعيمدة)تلجدأ األم  ،ال حيبدذ هدذا األب تعاقبده األموعنددما  أن يراجع دروسده يف البيدت
، خالفداهتم عددابرة وليسددت معقدددة عددادة مددا يددتم حلهددا بتدددخل مددع الددزوج تتنددازل الزوجددة عددن حقهددا النقداش، أحيانددا ال

عالقاتددده فدددإن بالنسدددبة لدددألب . ، بطريقدددة ترضدددي الطدددرفنييف حلهدددا ، كمدددا تدددرى األم مصدددلحة األطفدددال(حليمدددة)اجلددددة 
 .حمدودة االجتماعية فإهنااألم واألطفال  عالقة االجتماعية حسنة، أما

، أجنبا سبعة أوالد (5013)متزوج من حليمة ( 5074-5002) بلقاسم (:األب)الممتدة  سرةاأل -(2
، نورية (2330-5060)، سعيد (5068)، عبد الكرمي (5067)، خمتار (5060)نسيبة : وأربعة بنات

 (.5074)، نورة (5070)، رشيد (5072)، عبد القادر (5075)، ناصر (5073)

 :(األب)رة الممتدة في األس السوابق واألحداث -(2-0

كمدا ،  (5074) عدامتده اليوميدة فتدويف أثدر هدذا املدرض علدى حياحيدث يعداين مدن الربدو ( بلقاسدم)كان اجلدد 
بصدددمة نفسددية بسددبب وفدداة ( حليمددة)أصدديبت اجلدددة ادث سددري، حلدد إثددر تعرضدده( 2330) سددنة( سددعيد)األخ  تددويف

 .(2353) عاماحلساسية باحلالة  أصيبت مما أدى إىل شرهبا للمهدئات،( دسعي)ابنها 

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(2-2

، كددان (ناصددر)واألب ( نددورة)والعمددة ( حليمددة )التواصددل جيددد بددني اجلدددة ف بددني أفددراد األسددرة، قويددةالعالقددة 
قدة جيددة بدني العالو هناك نصائح متبادلة بينهم، أن ، كما (نورة)و( مليكة)والعمتني ( سعيد)وحيب العم  ااألب قريب

يف أي قددرار يتخذوندده، ال  معهددا شدداورحيددث يددتم الترأيهددا  متعطدديههددي راضددية عندده،  ،(حليمددة)واجلدددة ( ناصددر)األب 
( حليمددة)، أمددا اجلدددة سدديارة أجددرةاجتمدداعي حبكددم عملدده كسددائق ( لقاسددمب)كددان اجلددد . خددوةيوجددد خالفددات بددني اإل

 .فعالقاهتا االجتماعية قليلة جدا

: بنات 4أوالد و 0، أجنبا (5044)متزوج من وردية ( 2330-5042)أمحد  (:األم)دة سرة الممتاأل -(0
، (5080)، نعيمة (5072)، فروجة (5060)، سعيد ( 5067)، ملخري (5061)، علي (5060)بوعالم 
 (.5004)حورية 

 (:األم)في األسرة الممتدة  السوابق واألحداث -(0-0

كدان يعداين مدن قصدور كلدوي حداد ممدا أدى إىل ف( أمحدد)اجلدد ا حسدنة، أمد( ورديدة)للجددة  اجلسدميةالصحة 
 (.5000)سنة آالم على مستوى العمود الفقري منذ فهو يعاين من ( بوعالم)اخلال  أما، (2330)عام وفاته 
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 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

ودائما ما  ،(علي)واخلال ( فاطمة)من اخلالة قريبة ( نعيمة)األم فبني أفراد األسرة، وطيدة العالقة جيدة و 
( سعيد)اخلال و ( نعيمة)، هناك تواصل بني األم (وردية)قريب جدا من اجلدة ( أمحد)اجلد أما تتصل هبما، 

 ،(ملخري)بني األم واخلالة احملبة والنصائح متبادلة ، (حليمة)باجلدة عالقتها حسنة فم احلالة أل بالنسبة ،(علي)و
بأن التواصل قليل ( ةنعيم)أحيانا ترى األم ها، هي راضية عن، (وردية)مع اجلدة ( نعيمة)بني األم  ةحسنالعالقة 

ن اال يتدخل الوالد مع إخوهتا،( نعيمة)نادرا ما تنقطع الصلة بني األم  ،بني بيتها وبيتهم سافةاملبسبب بعد 
واخلال ( نعيمة)عتبار، هناك ثقة بني األم بعني اال( صاحل)و( رشيد) أخويهاتأخذ نصائح فهي ، إلصالح العالقة

 (.صاحل)و( سعيد)
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 (إيمان ز)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 00)الشكل

1932 - 1974

بلقاسم 

42

1950

حليمة

68

1963

نسيبة

 (ةكيلم)

55

1967

مختار

51

1968

عبد

الكريم

50

1969 - 2009

سعيد

40

1970

نورية

48

1971

ناصر

47

1972

عبد

القادر

46

1973

رشيد

45

1974

نورة

44

1942 - 2003

أحمد 

61

1944

وردية

74

1963

بوعالم

55

1965

علي

53

1967

ملخير

51

1969

سعيد

49

1972

فروجة

(ةمطاف)

46

1983

نعيمة

35

1994

حورية

24

2008

إيمان 

10

2010

محمد

أمين

8

2014

أيمن

4
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 (إيمان ز)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 02)الشكل 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج 3

ةسوردملا ةلاحلا:
الحساسية  1

القرب  21

العنف  3

الخالف  2

اإلنسجام  2

المحبة    8

النوبات العصبية  1

الربو  1

مشكل في الكلى  1 

مشكل على مستوى الظهر  1 

الحساسية  1

ضارمألا:

وفاةأنثىذكر

إيمان ز
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أصيبت احلالة أمراض، إذ عدة من  شتكيسرة النووية تنالحظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن األ
 بنيبالنسبة للجانب العاطفي فالعالقات  ضغوطات احلياة، بسببباحلساسية، واألم بنوبات عصبية  (إيمان ز)

العالقة بني األب هناك قرب يف واحملبة املتبادلة بني أفرادها، باالنسجام اجلو األسري يتميز  فإن ،(النووية)األسرة 
قريب هو ( ناصر)ألب بالنسبة ل، (حليمة)اجلدة  منقريبة فهي األم  أما، (حممد)واألخ  (إيمان ز)واحلالة ( ناصر)

وجد غرية بني ت، كما (حممد)األخ و  (إيمان ز)اجتاه احلالة  العنف متارس (نعيمة)أما األم  ،(حليمة)أيضا من أمه 
نالحظ تكرار رمز  إذ هناك خالفات بني الوالدين ما تكون ناأحيا، (أمين)واألخ ( حممد)األخ ، (إيمان ز)احلالة 

اجلد فإن كما نرى يف اخلريطة اإليكولوجية  (األب)بالنسبة للجانب الصحي لألسرة املمتدة  .نهمابي( اخلالف)
د يوج اجيدة ووطيدة كمفهي لعالقات بني أفرادها أما ااحلساسية، من  (حليمة) الربو، واجلدة يعاين من (بلقاسم)

( بوعالم)على مستوى الكلى، أما اخلال أصيب ( أمحد)اجلد  فإن، (األم)سرة املمتدة لأل بالنسبة .بينهم تفاهم
فهم متفقني  ،هي جيدة( األم)لعالقات العاطفية يف األسرة املمتدة أما ا فلديه آالم على مستوى العمود الفقري،

 (.احملبة، القرب) ينتكرار رمز وهذا ما نالحظه يف اخلريطة اإليكولوجية  ،بينهم فيما
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 (:إيمان ز)مسار الحياة الحالة  -(0

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

66- 

 

64- 18- 42- 08- 07- 28- 21- 72- 

ميالد اجلد 

( األم)

(5042) 

 

ميالد 

 (ألما)

(5080) 

 

 

تأدية اجلد 

 ملناسك (األب)

 (5083)حلج ا

 

 

ميالد 

 (األب)

(5075) 

 

زواج 

اجلدين 

(5073) 

 

 

زواج 

اجلدين 

(5066) 

 

ميالد اجلدة 

( األب)

(5013) 

 

ميالد اجلدة 

( األم)

(5044) 

 

ميالد اجلد 

( األب)

(5002) 

 

 السن

1- 52- 51- 

طالق اخلالة 

 (فروجة فاطمة)

(5006) 

 

وفاة اجلد 

( األب)

(5000) 

 

 

( األم)وفاة اجلد 

(2330 ) 
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2- 

زواج 

الوالدين 

(2336) 

 

معية اإلرشاد جب التحاقها

تعلم  أجلواإلصالح من 

 (2355)اللغة العربية 

 

 4+ 

0+ 

( األب)ة إصابة اجلد +4

باكتئاب حاد بسبب وفاة 

 (2355) (عيدس) بنهاا

 

 

شهادة هتنئة يف نالت على 

ة اإلرشاد واإلصالح مجعي

(2355-2352) 

 

 0+ 

شهادة هتنئة يف حتصلت على 

مجعية اإلرشاد واإلصالح 

(2352-2350) 

 

7+ 

( األم)إصابة  +7

بنوبات عصبية 

بسبب الضغط 

 (2351)اليومي 

 

رياضي هي واألخ  إىل نادانضمت 

( 2351)عام  (منيأمد حم)

 الكاراتيهرياضة ملمارسة 

 

 ميالد احلالة

 (مان زإي)
(2338) 

 

3 

5+ 

ت األسرة غري 

ها سكن النووية

(2330) 

 

إصابة اجلدة 

باحلساسية ( األب)

(2353) 

 

 

2+ 2+ 

 األخميالد 

( حممد أمني)

(2353) 

(2355) ت هديلميالد األخ   

  (2355) ت هديلميالد األخ

  (2355) ت هديلميالد األخ

  (2355) ت هديلميالد األخ

 

سة ملدر إىل  ادخوهل

(2350-2354) 

 

ميالد األخ  +1

 (أمين)

(2354) 

 

6+ +6 

ختان األخ 

حممد )

 (أمني

(2354) 

 

2+  

 بتهاإصا

باحلساسية 

(2353) 

 

7+ 

ختان 

 األخ

 (أمين)

(2351) 

 

 مدحم)دخول األخ 

إىل القسم  (منيأ

التحضريي 

(2351-2356) 

 

8+ 

شهادة هتنئة حازت على 

(2351-2356) 

 

 يف املعلمة تري غ

 السنة الدراسية 

(2356-2357) 

 

8+ 0+  
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 : (إيمان ز) التعليق على مسار حياة الحالة -(4-0

ن الوالدا زوجالنووية واملمتدة للحالة، تمت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة 
واالنتقال من والية  همسكن، بعدها مت تغيري مقر (2338)وبعد سنتني من زواجهما أجنبا احلالة ، (2336) عام

، لقد سكنهم اجلديدواحلالة باحلساسية بسبب موقع ( األب)، لقد أصيبت اجلدة (2330)عام إىل والية أخرى 
بسبب وفاة ابنها إثر حاد ب باكتئا( األب)، أصيبت اجلدة (2353) كان سنة( حممد األمني)مت ميالد األخ 

معية اإلرشاد جباحلالة  التحاقمت  (2355)عام حالتها، ملعاجلة واملتابعة النفسية حتسنت بعد او  ،حادث سري
متيزت احلالة منذ دخوهلا إىل اجلمعية بتفوقها ألهنا من أصول قبائلية، تعلم اللغة العربية  أجلواإلصالح من 

منها شهادة هتنئة، بعدها مت دخوهلا إىل املدرسة تأقلمت مباشرة مع  الدراسي فتحصلت على عدة شهادات
حممد )انضمت احلالة وأخوها ( 2351)، سنة (2354)عام ( أمين)األجواء الدراسية، لقد مت ميالد األخ 

 والرتفيه عن النفس، حازت احلالة على عدة شهادات ومت الكاراتيهإىل ناد رياضي من أجل ممارسة رياضة ( األمني
 .تكرميها من طرف معلمتها ومدير املدرسة

 :التقرير النهائي -(0

 (إيمان ز)فإن احلالة  اقابالت اليت قامت هبا الباحثة ومعلومات امللف املدرسي والصحي هلمن خالل امل
اجلينوغرام، هذا ما أكدته أداة  ،أهنا متفوقة دراسياعلى ، أمجع كل من املعلمة واملدير بتدائيا ثالثةتدرس يف السنة ال

كل   يوفر هلم األبوطيدة بني أفرادها، الباالستقرار والعالقة  ياألسر اجلو تميز يحلياهتا األسرية تشخيص الفعند 
املدرسة بتفوقها الدراسي وحتصيلها الروضة و متيزت احلالة منذ دخوهلا إىل فقد أما اجلانب الدراسي  ،احتياجاهتم

من قدرات عقلية مرتفعة  متتلكاملعلمة، و  ،املدرسة، الروضةطرف مدير  مت تكرميها عدة مرات من، لقد املرتفع
كل هذه  ،للذكاء "Wechsler " "وكسلر"على حسب اختبار  (000)فكانت درجته لذكاء ، واالرتكيز ،االنتباه

 .تفوقها الدراسي شاركت يفالعوامل 

 (:عأحمد )تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

بددن ، (2336) أمحددد :لطفدداثالثددة أ أجنبددا، (5072) حليمددةمتددزوج مددن ( 5062)العددريب  :األســرة النوويــة -(0
 (.2352)رياض ، (2338)علي 
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 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

ففددي فهددي متوسددطة ( حليمددة)ألم لدد البدنيددة صددحةالحسددنة، أمددا ( العددريب)الصددحة اجلسددمية والنفسددية لددألب 
منددذ ذلددك احلددني وهددي تشددرب الدددواء، أمددا ، و بسددبب الضددغط الدددموي يف شددهره التاسددع اجنينددفقدددت  (2351)عددام 

لصددحة ل بالنسددبة .مددا يددؤثر علددى عملهددا وأدائهددا يف حياهتددا اليوميددةوهددذا  لددديها قلددقصددحتها النفسددية فهددي متوسددطة 
تدددده مددددن طددددرف األب ومت معاقب( 2353) سددددنة (أحمــــد ع)احلالددددة  تدددداهاجلسددددمية والنفسددددية لألطفددددال حسددددنة، لقددددد 

انظدم إىل ( 2351) سدنة ويف( 2353) عدامحلفظ القدرآن الكدرمي  مبدرسة قرآنية (أحمد ع)احلالة  التحق ،(العريب)
 أختهدداعندد ( حليمدة)ذهبدت األم  ها، ويف الفدرتة نفسدهااألسددرة سدكن غدريت (2356) عدام .نداد رياضدي لكدرة القددم

مددن  التحصدديلي اههددذه الظددروف علددى احلالددة فدداخنفض مسددتو  تر عمليددة جراحيددة، أثددائهددا لجر بعددد إمددن أجددل رعايتهددا 
االمتحانات جدراء ضدغوطات مدن طدرف والدتده، فهدي تطلدب منده  قلق يف فرتةمن احلالة  يعاين ،(8)إىل ( 0)معدل 

علددددى شددددهادة امتيدددداز يف الروضددددة  (أحمــــد ع)صددددل احلالددددة أن يكددددون يف املرتبددددة األوىل ألهنددددا واثقددددة مددددن مسددددتواه، حت
، وشدهادة هتنئدة (2351-2354)، وعلى شهادة امتيداز (2354-2350)، وشهادة هتنئة  (2353-2355)
، وحدداز املرتبددة األوىل علددى مسددتوى مدرسددته( 0.23)معدلدده يف شددهادة التعلدديم االبتدددائي ، كددان (2351-2356)

 .مشاهدة التلفاز كما أنه يهوى لعب كرة القدم (أحمد ع)حيب 

 :النوويةالعالقات بين أفراد األسرة  -(0-2

الزوج مهدددتم برتبيدددة األطفدددال ومتحمدددل ملسدددؤولياهتم، بدددني هنددداك انسدددجام وحمبدددة متبادلدددة بدددني أفدددراد األسدددرة، فددد
الدددزوجني مدددودة ورمحدددة، تقددددير واحدددرتام واهتمدددام عددداطفي، فدددالزوج يغدددار علدددى زوجتددده، تدددرى األم أن مسدددتوى العالقدددة 

ات بينهمدا سدببها األطفدال مدثال مل تقتندع األم بفكدرة العاطفية بعدد إجنداب األطفدال متوسدطة، أحياندا مدا يوجدد خالفد
انضمام احلالة إىل الندادي الرياضدي، ألن الفريدق يتنقدل إىل واليدات أخدرى للعدب املباريدات، وهدذا الدذي رفضدته األم، 
إضدافة إىل تسددلط الددزوج ،كالمدده اجلددارح، وفددرض رأيدده، دائمدا مددا يلجددأ إىل الصددراخ لكسددب النقدداش، تتسددامح الزوجددة 

أغلددب األحيددان، تددرى مصددلحة أطفاهلمددا فددوق كددل شدديء، خالفاهتمددا عددابرة عددادة مددا يددتم حلهددا، كمددا حتددل بطريقددة يف 
 .حسنة( حليمة)واألم ( العريب)العالقات االجتماعية لألب  .ترضي الطرفني

 (5062) العريب: ولد (5001) خريةمتزوج من ( 5004) أمحد (:األب)سرة الممتدة األ -(2

  .(5070) فاطمة، (5073)إمساعيل ، (5068) عبد الرمحان ،(5061) حبيب :اْلخوة من األب

 .(5083)، عبد القادر (5070)، زازة (5073)سليمة ، (5067)صليحة : اْلخوة من األم

 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0
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صدحة النفسدية ، بالنسبة للقمتوسطة لديه قلفهي النفسية  تهصححسنة أما ( أمحد) للجد اجلسميةالصحة 
مدددن داء ( حبيدددب)هدددي منطويدددة وهدددذا مدددا يدددؤثر علدددى أدائهدددا يف حياهتدددا اليوميدددة، يعددداين العدددم  متوسدددطة( خدددرية) ةللجدددد

 . من الربو، أحيانا ما تؤثر هذه األمراض على أفراد األسرة( صليحة)السكري، كما تعاين العمة 

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

الوطيدة بينهم، لكن يوجد العالقة ليست بف ،ا ما يكون هناك تقارب وتواصل بني أفراد األسرةأحيان
( فاطمة)، (لطيفة) ،(زازة)، (حبيب( )إمساعيل) تقدير واحرتام متبادل بينهم، يغار أفراد األسرة من بعضهم البعض

قدير واالحرتام، أما بالنسبة للجدة فهو يكن له كل الت( أمحد)حسنة مع اجلد ( العريب)عالقة األب ، (صليحة)و
فهو ليس قريبا منها بل قريب من زوجة أبيه ألهنا هي من ربته منذ أن كان يف عمره سنتني، مستوى ( خرية)

يؤثر يقدرها وحيرتمها وحيبها، يتدخل أفراد األسرة إذا انقطعت العالقة بينهما، فهو ( خرية)التواصل حسن باجلدة 
واإلخوة، سببها الفرق يف ( أمحد)واجلد ( العريب)، أحيانا ما توجد خالفات بني األب القراررأي األجداد يف اختاذ 

أن يستويل على كل شيء، تؤثر هذه اخلالفات سلبا على ( إمساعيل)املستوى الثقايف، واملرياث حيث يريد العم 
ن يتوصلون إىل ذلك، وحتل بطريقة العالقة بني أفراد األسرة، أحيانا ما يتدخل أفراد األسرة من أجل حلها وهم م

واجلدة، سببها الفرق يف املستوى الثقايف، انعدام ( العريب)نادرا ما توجد خالفات بني األب  .ترضي الطرفني
( إمساعيل)احلوار، تسلط األم، انعدام املساعدة املادية منها، والتمييز بني اإلخوة واألخوات، فهي متيز كل من العم 

وجد نقاش بني أفراد األسرة يف حلها وهم من يتوصلون لذلك، مرات يكون بتنازل أحد الطرفني ، ي(زازة)والعمة 
وأشقائه، قد يرجع هذا إىل فارق السن ( العريب)قليال ما يوجد خالفات بني األب  .وحتل يف األخري بالرتاضي

يتدخل الوالدين إذا انقطعت الصلة والفرق يف املستوى الثقايف، وعدم وجود احلوار واملساعدة املادية واملعنوية، 
 .بينهم، ومها من يتوصالن حللها بالتنازل وحتل بطريقة مرضية

ثالثة  ، أجنبا(2331-5004)خدجية متزوج من ( 2337-5025) بن علي (:األم)سرة الممتدة األ -(0
 ، صربية(5017)ميينة  ،(5067) بن صابر، (5063) الزوبري، (5016)حممد األمني  :مخسة بناتو  أوالد

 .(5070) كرمية،  (5072) حليمة، (5061) فاطمة، (5060)

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

 بالسددرطان (خدجيددة) أصدديبت اجلدددة، كمددا (5087)منددذ عددام  الدددموي بالضددغطمصدداب ( بددن علددي)اجلددد 
حدددىت توفيدددت  (أشدددهر 8)لفدددراش ملددددة أثدددر ذلدددك علدددى أدائهدددا يف حياهتدددا اليوميدددة، ألزمهدددا اعلددى مسدددتوى الدددرأس حيدددث 

لديدده الضددغط الدددموي، يعدداين كددل مددن ( حممددد األمددني)لألخددوال فهددي متوسددطة، فاخلددال  اجلسددميةبسددببه، أمددا الصددحة 
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بسدددبب ( أجندددة 0)فإهندددا أجهضدددت ( فاطمدددة)مدددن مدددرض السدددكري، بالنسدددبة للخالدددة ( صدددربية)واخلالدددة ( زوبدددري)اخلدددال 
 .ا تؤثر هذه األمراض على أفراد األسرةارتفاع الضغط الدموي لديها، أحيانا م

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

اخلالة  كل اخلاالت خاصةمع   (حليمة)تتواصل األم يوجد تقارب والعالقة وطيدة بني أفراد األسرة، 
واصل مع كل اخلاالت، يت( حممد األمني)، أما اخلال (كرمية)قريبة من اخلالة ( حليمة)ألم ، بالنسبة ل(فاطمة)

هناك نصائح متبادلة بني أفراد تقدير واحرتام متبادل بينهن، ، كما يوجد (حليمة)اخلاالت كلهن لديهن ثقة باألم 
العالقة حسنة  .األسرة كما يؤثر رأي األجداد يف اختاذ القرارات، هناك تشاور بني أفراد األسرة يف حل مشاكلهم

، أحيانا ما تكون هناك خالفات بني أفراد العائلة سببها (بن علي)واجلد ( ةخدجي)واجلدة ( حليمة)بني األم 
نادرا ما  .ضغوطات األخوال على اخلاالت حول املرياث، تؤثر هذه اخلالفات سلبا على العالقة بني أفراد األسرة

د حوار، يتدخل يكون سببها الفرق يف السن بينهما، عدم وجو ( بن علي)واجلد ( حليمة)توجد خالفات بني األم 
أفراد األسرة اآلخرين يف حلها، وهم من يتوصلون إىل ذلك، ومرات يكون حلها بتنازل أحد الطرفني، وتنتهي 

وأشقائها، سببه انعدام احلوار واملساعدة املادية ( حليمة)أحيانا ما يوجد خالف بني األم  .بالرتاضي بينهما
م، ما ينتج عنه العنف اللفظي بينهم، يتنازل أحد األطراف حلله واملعنوية، تصل حدة اخلالف إىل انعدام االحرتا

 .وينتهي بطريقة مرضية
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 (أحمد ع)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 00)الشكل

1934

أحمد

84

1935

خيرة

83

1962

العربي

56

1967

صليحة

51

1970

سليمة

48

1979

زازة

39

1980

عبد

القادر

38

1946

الحاجة

72

1965

حبيب

53

1970

إسماعيل

48

1973

فاطمة

45

1968

عبد

الرحمان

50

1921 - 2007

بن علي

86

1934 - 2005

خديجة

71

1956

محمد

األمين 

62

1960

الزوبير

58

1967

بن صابر

51

1957

يمينة

61

1963

صبرية

55

1965

فاطمة

53

1972

حليمة

46

1979

كريمة

39

2006

أحمد

12

2008

بن علي

10

2012

رياض

6
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 (أحمد ع)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 00)الشكل 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج 3

الحالة المدروسة التصالح  3

ال يوجد إهتمام بالعالقة  4

القرب  4

اإلهمال  1

التركيز اإليجابي  4

الخالف  5

اإلنسجام  3

المحبة  8

ضارمألا:

الربو  1

السكري  2

السرطان  1

الضغط الدموي  4

األمراض القلبية  1

وفاةأنثىذكر

أحمد ع

الطالق  1
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لديها الضغط  األمف تعاين من عدة أمراض، اخلريطة اإليكولوجية أن األسرة النووية نالحظ من خالل           
، نادرا (احملبة والقرب)ين رمز السرة نالحظ تكرار أفراد األبني حسنة بالنسبة للجانب العاطفي فالعالقات  الدموي،

انب الصحي لألسرة املمتدة بالنسبة للج .تنتهي بالتصاحل بينهما هاخالفات بني الوالدين لكن تكون هناكما 
من ( صليحة)العمة كما تعاين ،  السكريداء ( حبيب)العم كما نرى يف اخلريطة اإليكولوجية أن لدى  (األب)

 توجدبني األب واجلدة واإلخوة من األم،  اصةتباعد يف العالقة خ فهناكالربو، أما العالقات بني أفراد األسرة 
أما الضغط الدموي، يعاين من ( بن علي)اجلد ، ف(األم)أما األسرة املمتدة  .ةخالفات وغرية بني بعض أفراد األسر 

رض فهما مصابان مب( صربية)واخلالة ( زوبري)وبالنسبة للخال ، على مستوى الرأسبالسرطان  فقد أصيبت اجلدة
داءي السكري ر تكرا، واألم يعانون الضغط الدموي، نالحظ (فاطمة)، اخلالة (األمني حممد)اخلال أما السكري، 

بينهم، أحيانا ما ( تواصلالبة، و احمل، القرب)نرى تكرار رموز لعالقات العاطفية أما ا يف األسرة، والضغط الدموي
 .وجد خالفات بني أفراد األسرةت
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 (:أحمد ع)مسار حياة الحالة  -(0

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ميالد اجلد 
( األم)

(5025) 

 

 السن

ميالد اجلدة 
( األم)

(5004)  

 

زواج اجلدين 
( األب)
(5011) 

 

ميالد اجلد 
( األب)

5004 

 

زواج اجلدين 
( األب)
(5065)  

 

ميالد 
  (األب)

(5062) 

طالق اجلدين 
(  األب)
(5060) 

إعادة زواج 
( األب) اجلدة

(5068) 

 

إعادة زواج 
 (األب)اجلد 

  (5064) 

 

ميالد 
 (األم)

(5072) 

 

وفاة اجلدة 
( األم)

(2331) 

 

زواج 
 الوالدين

(2331) 

81- 60- 60- 15- 41- 46- 47- 48- 08- 04- 5- 5- 
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 احلالةميالد 

 (أحمد ع)

  (2336) 

 

   ميالد األخ
( بن علي)
(2338) 

 

وفاة اجلد 
( األم)

(2337) 

 

إىل  هدخول
الروضة 

(2330) 

 

شهادة على  حاز
امتياز يف الروضة 

(2355-2353) 

 

 التحاقه
 قرآنيةدرسة مب

(2355)  

 

ميالد األخ 
 (ياضر )

 (2355) 

إىل املدرسة  هدخول
(2352-

2350) 

 

شهادة على  نال
-2350) هتنئة 

2354) 

 

إصابة األم 
الدموي بالضغط 

(2351) 

 

األم  إجهاض
سبب ب (2351)

 الدموي الضغط

 

شهادة حاز على 
-2354)امتياز

2351)  

 

إىل انضمامه 
نادي رياضي 

(2356) 

 

ت األسرة غري 
النووية  

 هاسكن
(2356) 

 

شهادة على  حتصل
-2351)ئة هتن

2356) 

 

3 

5+ 2+ 

0+ 4+ 1+ 

1+ 

6+ 7+ 

0+ 0+ 

8+ 

53+ 

53+ 

53+ 
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 (: أحمد ع)التعليق على مسار حياة الحالة  -(0-0

لقددد تطلددق مت عددن طريددق مسددار احليدداة تبيددان أهددم األحددداث الدديت مددرت هبددا األسددرة النوويددة واملمتدددة للحالددة، 
كددان يف عمددر األب آنددذاك سددنة، ربتدده زوجددة أبيدده فهددو متعلددق هبددا أكثددر مددن أمدده، مت ( 5060)سددنة ( األب)اجلدددان 

، لقدد دخدل احلالدة (بدن علدي)د سدنتني مت مديالد األخ ازداد احلالة، بع( 2336)، سنة (2331)زواج الوالدين عام 
، حيددث متيددز بتفوقدده الدراسددي فتحصددل علددى عدددة شددهادات منهددا شددهادة امتيدداز، بعدددها (2330)إىل الروضددة سددنة 

، (رضدا)مت مديالد األخ ( 2355)التحق  مبدرسة القرآنية حلفظ القرآن الكرمي وتعلم اللغة العربية الفصدحى، يف عدام 
لقدد أصديبت . ة التحق احلالة باملدرسة فتأقلم مدع األجدواء الدراسدية، حصدل علدى عددة شدهادات مشدرفةبعدها مباشر 

األم بالضددغط الدددموي يف فددرتة محلهددا األخددري وفقدددت جنينهددا بسددبب ذلددك، لقددد دخددل احلالددة إىل ندداد رياضددي لكددرة 
 .، ومت تغيري سكنهم يف السنة نفسها(2356)القدم سنة 

 :التقرير النهائي -(0

درس ي (أحمد ع)من خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة ومعلومات امللف املدرسي والصحي للحالة 
عند فهذا ما أكدته أداة اجلينوغرام،  أنه متفوق دراسياعلى ، أمجع كل من املعلمة واملدير بتدائيايف السنة الرابعة 

وفر له كل ياألب و ر والعالقة وطيدة بني أفراده، تميز باالستقراحلياته األسرية وجدنا أن جو أسرته ي ناتشخيص
 ميتلك بتفوقه الدراسي، الروضة مث املدرسةإىل  انضمامهتميز منذ ي احلالة فإنأما اجلانب الدراسي  ،هاحتياجات

 " "وكسلر"على حسب اختبار  (021)فقدرت درجته ب الذكاءو ، االنتباه والرتكيزمن قدرات عقلية مرتفعة 

Wechsler" تفوقه الدراسي سامهت يفكل هذه العوامل ،  اءللذك. 

 (:كهديل )تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

هددديل ، (2334) أسدامة: لأطفددا سدتة ، أجنبددا (5076) نرميدانمتدزوج مددن ( 5070)عمدر  :األسـرة النوويــة -(0
 (.2352) حممد علي، (2337)

  :ويةفي األسرة النو  السوابق واألحداث -(0-0

مددع ( عمددر)تشدداجر األب ( 2351)، عددام (سددنوات4) يبلددغعندددما كددان  باحلساسددية (أسددامة)األخ  أصدديب
نفسدديا مددن هددذه األحددداث، حيددث كددانوا يوميددا حتددت وقددع ( أسددامة)ألندده اعتدددي عليدده يف منزلدده، تددأثر األخ هم جددار 

حبيدث ( 2352-2355)رسدة سدنة مت دخدول احلالدة إىل املد .التهديدات، عندها اضطرت األسرة إىل تغيري سكنها
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هددي حتددب  ،(2356-2351)انددجمت سددريعا مددع احملدديط املدرسدي، فحددازت علددى شددهادة امتيداز يف العددام الدراسددي 
 . معلمتها، لكن لديها قلق وارتباك يف فرتة االمتحانات بسبب ضغط أمها عليها

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

، (حممدد علدي)فهدي قريبدة مدن األخ ( نرميدان)بدني أفدراد األسدرة، بالنسدبة لدألم  هناك انسجام والعالقة وطيددة
أن هنددداك اهتمدددام عددداطفي يف  ، توجدددد مدددودة ورمحدددة بدددني الدددزوجني كمدددا(هـــديل ك)واألب قريدددب ويتفددداهم مدددع احلالدددة 

لكدددن حتمدددل  العالقدددة بينهمدددا، بالنسدددبة للدددزوج لددديس اجتماعيدددا وعالقاتددده حمددددودة، هدددو مهدددتم برتبيدددة األطفدددال عاطفيدددا،
مسددؤوليتهم تكددون يف أغلددب األحيددان علددى عدداتق األم، أحيانددا يددؤثر اهتمامهددا بأطفاهلددا سددلبا علددى عالقتهددا الزوجيددة 

نادرا ما توجد خالفات بينهما سببها عدم حتمدل الدزوج للمسدؤولية واملشداكل  حيث يشتكي زوجها من هذا الشأن،
زوجدة إىل الصدراخ لكسدب النقداش، خالفداهتم عدابرة وسدرعان مدا يدتم املادية وعدم التزامده بالصدالة، أحياندا مدا تلجدأ ال

فهدددو يتمدددرد عليهمدددا، ألنددده يف فدددرتة مع لكدددالم الوالددددين فإنددده ال يسددد( أسدددامة)بالنسدددبة لدددألخ  .حلهدددا برتاضدددي الطدددرفني
، كدم يغدار مدن أخيدده (هـديل ك)واحلالدة ( أسدامة)هنداك عندف لفظدي وجسددي بددني األخ  املراهقدة وأمده تدتفهم ذلدك،

( األم)، تقضددي احلالددة معظددم وقتهددا يف بيددت اجلدددة (حممددد علددي)مددع األخ  (هــديل ك)تتفدداهم احلالددة  ،(حممددد علددي)
 .بسبب قربه من املدرسة، وحبكم عمل أمها فتساعدها اجلدة يف تربيتها ورعايتها

سة مخو  ستة أوالد، أجنبا (5041) فاطمةمتزوج من ( 2338-5006) حممد (:األب)سرة الممتدة األ -(2
 عبد القادر ،(5077) مجيلة ،(5076) ، مغنية(5070)عمر ، (5067) محيد، (5061) عبد اهلل: بنات

 .(5087)، فايزة (5088)، بنت عمر (5080) خبوصة، (5084)شارف ، (5083) ذهبية، (5070)

 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

بالضدغط الددموي  تأصديبفإهندا ( فاطمدة)ة اجلددحسدنة، أمدا  كاندت(حممد)والنفسية للجد  اجلسميةالصحة 
 .مع تقدم سنها

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

قريبة من  فهي ( ذهبية) ةالعمقريب من كل العمات، أما ( اهلل عبد)العم العالقة وطيدة بني أفراد األسرة، ف
( مغنية)تني العمو  (محيد)و (عبد اهلل) نيالعم قريبة من (هديل ك)ألعمام والعمات، بالنسبة للحالة كل ا

 األماجتاه ( فايزة)العمة بني أفراد األسرة، خاصة هناك غرية ، (محيد)قريب من العم ( عمر)، األب (ةذهبي)و
سببها انعدام احلوار، تسلطها، وفارق ( فاطمة)مع اجلدة ( عمر)أحيانا ما يوجد خالفات بني األب  ،(نرميان)

أحيانا ما يسبب املرياث خالفات بني اإلخوة وتؤثر هذه األخرية  لكنها حتل بتدخل أفراد األسرة،السن بينهما، 
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على العالقة بينهم، يوجد نقاش بني أفراد األسرة يف حل مشاكلها، يف أغلب األحيان يتوصل الوالدين إىل حلها 
 .   بالرتاضي

 نرميان: سبعة بناتو  ولدين، أجنبا (5010)خرية متزوج من ( 5013)أمني  (:األم)سرة الممتدة األ -(0
، (5080) (فاطمة)، مغازية (5084)، رقية (5083)، محيد (5070)، صاحلة (5077) حمفوظ، (5076)

 .(5005) أمساء ،(5003) أمينة

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

، أصديب (احلداج)الزواج مدن ( خرية)جلدة ، أعادت ا(أمني)من اجلد ( خرية)طالق اجلدة ( 5077)مت عام 
تعدداين كددل مددن  ،أصدديب بالسددكري مثالقلددب والضددغط الدددموي مبشددكل علددى مسددتوى ( 2335)سددنة ( أمددني)اجلددد 
 .من داء الربو( أمينة)واخلالة ( خرية)اجلدة 

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

أمددا  ألندده هددو مددن رباهددا،( احلدداج)زوج أمهددا قريبددة وحتددب ( ميدداننر )األم فددالعالقددة وطيدددة بددني أفددراد األسددرة، 
، (هدددديل ك)مهتمدددة كثدددريا باحلالدددة ( خدددرية)اجلددددة ، (أميندددة) و( مغازيدددة)خالتيهدددا فهدددي قريبدددة مدددن  (هـــديل ك)احلالدددة 

( فاطمددة)لددة اخلا، أمددا (نرميددان)هددي قريبدة مددن األم ( أمسدداء)لخالددة بالنسددبة ل، (نرميدان)هددا وبددني ابنتهددا بين جيدددةعالقدة وال
خوهتددا، إلح ائصددن (نرميددان)م األ تقدددم، و (نرميددان)واألم ( خددرية)وجددد ثقددة بددني اجلدددة ت ،(أمينددة)قريبددة مددن اخلالددة فهددي 

اجلددة متييدز اهبا أسدبمدن ، (فاطمدة)اخلالدة و ( أمساء)اخلالة  خاصة بني خالفات بني أفراد األسرةتكون هناك أحيانا ما 
أحياندا مدا حتدل و ، هدان حللالوالددا ، يتددخلبيدنهم يف السدن ارقفدعدم وجدود حدوار، و  ،(أمساء) اخلالةخاصة  بناهتابني 

بالنسدبة للجدد  .ألنده ال يتفهمهدا (أمدني)خالفدات مدع اجلدد ( نرميدان)األم لددى  ،بتنازل أحد الطرفني وبطريقة مرضدية
 .حمدودة اجتماعية ماعالقاهت( األم)واجلدة  (أمني)
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 (هديل ك)ة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة يوضح الخريط(: 00)الشكل

1936 - 2008

محمد

72

1945

فاطمة

73

1965

عبد هللا

53

1967

حميد

51

1973

عمر

45

1976

مغنية

42

1977

جميلة

41

1979

عبد

القادر

39

1980

ذهبية

38

1984

شارف

34

1987

فايزة

31

1988

بنت عمر

30

1989

بخوصة

29

1950

أمين

68

1953

خيرة

65

1953

نريمان

65

الحاج

1977

محفوظ

41

1979

صالحة

39

1980

حميد

38

1984

رقية

34

1989

مغازية

(ةمطاف)

29

1990

أمينة

28

1991

أسماء

27

2004

أسامة

14

2007

هديل

11

2012

محمد

علي

6
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 (هديل ك)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 06)الشكل 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج 3

الحالة المدروسة
التصالح  3

ال يوجد إهتمام بالعالقة  1

القرب  72

العدائية  2

اإلهمال  1

التركيز اإليجابي  3

الخالف  4

اإلنسجام  2

المحبة  3

ضارمألا:

الربو  2

الضغط الدموي  1

الحساسية  1

األمراض القلبية  1
السكري  1

الضغط الدموي  1

وفاةأنثىذكر

هديل ك

الطالق  1
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 ألخاما عدا أن ، مرض أينالحظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن األسرة النووية ال تعاين من          
احملبة )ين رمز الفرادها، نالحظ تكرار أبني  حسنةاطفي فالعالقات بالنسبة للجانب العاحلساسية، مصاب ب( أسامة)

الوالدين بسبب املرحلة العمرية اليت مير هبا وضغوطات الوالدين  اجتاه( أسامة)األخ  عناد منوجد ي، كما (ربوالق
بالنسبة للجانب  .ما تنتهي بالتصاحل بينهمابني الوالدين بسبب املشاكل اليومية ودائما ( اخلالف)، هناك رمز عليه

من الضغط الدموي، أما  تعايناجلدة كما نرى يف اخلريطة اإليكولوجية أن  (األب)الصحي لألسرة املمتدة 
أما األسرة  .تنتهي بالتصاحلو  هناك تواصل، وترابط بينهم، نادرا ما تكون خالفاتفلعالقات بني أفراد األسرة ا

( خرية)اجلدة  اينتعكما الضغط الدموي والسكري،  لب، الق مشكل على مستوى ، لدى اجلد(األم)املمتدة 
هناك  ،(األم)بالنسبة للعالقات العاطفية يف األسرة املمتدة  من الربو نالحظ هنا تكرار املرض،( أمينة)واخلالة 
 .يف اخلريطة اإليكولوجيةالحظه هذا ما نو  بينهم خالفات وغرية نادرا ما تكونتواصل بينهم، و تقارب، 
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 (:هديل ك)مسار حياة الحالة  -(0
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 (: هديل ك)التعليق على مسار حياة الحالة  -(4-0

لقد تزوج  مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة النووية واملمتدة للحالة،
اجلدة  دث الطالق بينهما، أعادتسنة نفسها حيف الو  (5076)، ولدت األم سنة (5071) عام( األم)ن اجلدا

ها وكان يعاملها معاملة األنه هو من رب ،قريبة من زوج األم أكثر من أبيها( نرميان)األم  ،(5088) عامالزواج 
( 2352) سنة، (2337) عام، بعده مت ميالد احلالة (2334) سنة( أسامة)ميالد األخ األكرب  كان جيدة،  

كما حتصلت على عدة   ،األوىل من الدراسة تسنواذ الالة بتفوقها الدراسي من، متيزت احل(حممد علي)األخ  ولد
 مشاكل بني األسرة كانت هناكومت تكرميها من طرف معلمتها ومدير املدرسة،   ،شهادات منها شهادة امتياز

 (.2351)عام  هاسكنإىل تغيري  أدىوهذا ما يف العمارة  جرياهناوأحد  النووية

 :التقرير النهائي -(0

تدرس يف السنة  (هديل ك)علومات امللف املدرسي والصحي للحالة مابالت اليت قامت هبا الباحثة و من خالل املق
تشخيص الهذا ما أكدته أداة اجلينوغرام، فعند  أهنا متفوقة دراسياعلى ، أمجع كل من املعلمة واملدير بتدائياالرابعة 

أما اجلانب  ا،حتياجاهتاكل توفر   م، األوطيدة بني أفرادهالوالعالقة رار باالستق ياألسر اجلو تميز ي سريةحلياهتا األ
، لديها قدرات عقلية مرتفعة تفوقها الدراسي وحتصيلها املرتفعمتيزت احلالة منذ دخوهلا إىل املدرسة بفلقد الدراسي 

كل  ة،جيد االجتماعية عالقاهتاو ، "Wechsler ""وكسلر"على حسب اختبار  (001)ئها ذكاانت درجة كف
 .تفوقها الدراسي شاركت يفهذه العوامل 

 (:بيحيى )تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

 سدددالف ،(2337) حيدددىي: طفلدددني، أجنبدددا (5078) أمدددال متدددزوج مدددن( 5076)العجدددال  :األســـرة النوويـــة -(0
(2352). 

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0

متوسددطة بسددبب عملدده البعيددد فهددي جيدددة، أمددا بالنسددبة لصددحته النفسددية ( عجددالال)ب لددأل اجلسددميةالصددحة 
متوسدطة لدديها قلدق ( أمدال) والنفسدية لدألمسدمية لزوجتده وأوالده، الصدحة اجلدومدا  فهدو يشدتاق ،عن مسكنه وأسرته

يف احلالدددة اصدددة تفكدددر كثدددريا يف األطفدددال خ إضدددافة إىل ذلدددك أهنددداضدددغوطات اليوميدددة ومسدددؤولية البيدددت، ويائسدددة مدددن ال
خدالل  خاصدةالضدغط الددموي تعداين األم مدن االرتفداع يف عليده،  خوفداحيدث تأخدذه يوميدا إىل املدرسدة  (يحيى ب)

عددددام  النوويددددة انتقددددال األسددددرةمددددن أجددددل تربيددددة أطفاهلددددا، لقددددد مت ( 2331) عدددداملقددددد تركددددت وظيفتهددددا  ،فددددرتات محلهددددا
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 عدددام( إيدددالف)عندددد مددديالد األخدددت  خدددرىمدددرة أ تتوقفددد، و (2337)سدددنة عمدددل آخدددر حصدددلت علدددى ، (2337)
 (بيحيــى )أن احلالددة  مددا عددداوالنفسددية لألطفددال حسددنة،  ةسددميالصددحة اجل. هدداامل جتددد مددن يرعحيددث ( 2352)

إىل  (بيحيـــى )مت دخدددول احلالدددة  ،ويتدددابع عندددد الطبيدددب إىل يومندددا هدددذا (2330)سدددنة يعددداين مدددن احلساسدددية مندددذ 
لديده فدرط يف احلركدة هدذا مدا أدلدت بده األم ، بطاقدة اسدتحقاقع و حصدل علدى بطاقدة تشدجيفت( 2355)سنة الروضة 

حددداز  علدددى شدددهادة هتنئدددة يف العدددامني الدراسددديني  والحظتددده أيضدددا معلمتددده، يطدددرح الكثدددري مدددن األسدددئلة ويطدددالع كثدددريا،
، ال تسددمح لدده األم بدداخلروج مددن البيددت للعددب، (2356-2351)وعلددى شددهادة امتيدداز عددام  (2350-2354)

 ترقيدددة األب، ويف السدددنة نفسدددها مت (2351)اجتماعيدددا، لقدددد مت تسدددجيله يف ندددادي الفروسدددية سدددنة لددديس هلدددذا فهدددو 
 .إىل قائد الوحدة العسكرية( العجال)

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(0-2

وحيدب أختده ( أمدال)قريدب جددا مدن األم  (يحيى ب)هناك انسجام وحمبة متبادلة بني أفراد األسرة، فاحلالة 
، فهددو ال يعاقددب أوالده (العجددال)وهددي قريبددة مددن األب  (يحيــى ب)، هددذا األخددرية تغددار جدددا مددن احلالددة (يددالفإ)

عددددن حددددب ( 2331)، كددددان زواج الوالدددددين عددددام (يحيــــى ب)عنددددد معدددداقبتهم خاصددددة احلالددددة ( أمددددال)ويعاتددددب األم 
كمدا يوجدد تكامدل بينهمدا فهمدا يتقامسدان وتراضي الطرفني، بينهما مودة ورمحة إضافة إىل التقدير واالحرتام املتبادل،  

، أحياندددا مدددا جتدددد الزوجدددة (أمدددال)علدددى األم ( العجدددال)يغدددار األب  روح املسدددؤولية، فكدددل واحدددد منهمدددا يقدددوم بواجبددده،
صعوبة يف التعبري عن مشاعرها وأفكارها اجتاه الزوج، العالقة العاطفية بعد إجنداب األطفدال حسدنة، يف بعدض املدرات 

وجدد خالفدات تأحياندا مدا  .أطفاهلا على عالقتها، يعتذر الزوجني إذا أخطآ يف حق بعضدهما الدبعضيؤثر اهتمامها ب
خاصدددة عنددددما يعكدددس األب تصدددرفات األم أمدددامهم، ومدددن أسدددباهبا تددددخل األسدددرة املمتددددة  األطفدددال بينهمدددا، سدددببها

متسددلطا وفارضددا رأيدده علددى يف األمددور الشخصددية خاصددة يف العددام األول مددن الددزواج، قلمددا مددا يكددون الددزوج ( األب)
بطريقددة ترضددي  األم، وقددد يلجددأ إىل الصددراخ مددن أجددل كسددب النقدداش، خالفددات الوالدددين عددابرة عددادة مددا يددتم حلهددا

 عالقدات االجتماعيدة لدألمبالنسدبة لل. مصلحة األطفال فوق اجلميع هلذا تتنازل عن حقهدا( أمال)الطرفني، ترى األم 
 .جيدة (العجال)واألب ( أمال)

العريب : بنتنيأوالد و  ستة، أجنبا (5042)عربية متزوج من ( 5043) شارف (:األب)سرة الممتدة ألا -(2
، (5081)، فرحية (5070)زوليخة  ،(5077)نور الدين  ،(5076)العجال  ،(5071) عمر، (5072)

 (.5005)حكيم  ،(5088) شريف
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 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

سددنة وجددد لديدده مشدداكل اجتماعيددة حددول املددرياث منددذ تحسددنة، ( شددارف)والنفسددية للجددد  سددميةاجلالصددحة 
 بالنسدبة، يعاين من داء الربدو( العريب)العم أما فصحتها البدنية والنفسية حسنة، ( عربية)، بالنسبة للجدة (2350)

 . يتمتعون بصحة حسنة فإهنم اآلخرونلألفراد 

  :(األب) العالقات بين أفراد األسرة -(2-2

قريددب ( العجددال)، واألب (شددارف)قريددب مددن اجلددد  (يحيــى ب)العالقددة وطيدددة بددني أفددراد األسددرة، فاحلالددة 
 مددع العمددات( العجددال)هندداك تواصددل بددني األب  (.زوليخددة)والعمددة ( نددور الدددين)و( العددريب)والعددم ( عربيددة)اجلدددة  مدن

، بالنسددبة للعددم (فرحيددة)و( زوليخددة)والعمددات ( حكدديم)و( العددريب)قريبددة مددن العددم ( عربيددة)أمددا اجلدددة  ،(عربيددة)واجلدددة 
تؤخدددذ نصدددائح أفدددراد األسدددرة بعدددني االعتبدددار، وأحياندددا مدددا يدددؤثر رأي  ،(العجدددال)ال يتواصدددل كثدددريا مدددع األب ( العدددريب)

مدة األجداد يف اختاذ القرارات، يتشداور أفدراد العائلدة يف حدل مشداكلهم، كمدا توجدد غدرية بدني أفدراد األسدرة حتديددا الع
العالقدة والتواصدل جيددان بدني األب  .خاصدة يف املسدتوى الدراسدي (يحيـى ب)فهي تقارن أطفاهلا باحلالة ( زوليخة)
، مهددا راضدديان عنهددا، يتدددخل أفددراد األسددرة إذا انقطعددت الصددلة بينهمددا، االبددن بددار، يقدددر (شددارف)واجلددد  (العجددال)

( عجددال)مضددطربة بددني األب العالقددة . ا ويددؤثر علدديهم إجيابدداوحيددرتم والددده، يددرى أفددراد األسددرة أن العالقددة جيدددة بينهمدد
معها االبدن يوميدا وهدو راض عدن هدذا التواصدل، هدو بدار، يقددر تواصل ، يمتسلطةفهي تفرض رأيها و ( عربية)دة اجلو 

عددن ون راضدد بددني األشددقاء هددم جيددد والتواصددللعالقددة ا .وحيددرتم أمدده، يتدددخل أفددراد األسددرة إذا انقطعددت الصددلة بينهمددا
ويدؤثر ذلدك علديهم إجيابدا،   ،حسدنة همعالقدتيدرى الوالددان أن  ، فهدم يقددرون وحيرتمدون بعضدهم الدبعض،ه العالقةهذ

سددببها ( عربيددة)واجلدددة ( العجددال)بددني األب وجددد خالفددات تمددا  نددادرا الصددلة بيددنهم، إذا انقطعددت نيتدددخال كمددا ال
د األسددرة أثندداء اخلددالف وحيددل بالنقدداش، وبتنددازل تسددلطها ولومهددا لالبددن بعدددم مسدداعدهتا ماديددا ومعنويددا، يتدددخل أفددرا

يتدددخل ( العددريب)مددع العددم ( العجددال)قلمددا مددا توجددد خالفددات بددني أفددراد األسددرة خاصددة بددني األب  (.العجددال)األب 
العالقددات االجتماعيددة للجددد  .الوالدددان وبدداقي أفددراد العائلددة حللهددا، ويددتم ذلددك بتنددازل أحددد األطددراف وبطريقددة مرضددية

 . وعالقاهتا جيدة مع اآلخرين فهي اجتماعية( عربية)، أما بالنسبة للجدة حسنةعمام والعمات ، األ(شارف)

، (5062) رشيدة: ستة بنات، أجنبا (5043)زهرة متزوج من ( 5021) حممد (:األم)سرة الممتدة األ -(0
 .(5078)أمال ، (5072) وردة، (5073) شهرة ،(5060) منرية ، (5061) رتيبة

 (.5012)، هاليل (5040)عقيلة : مع الزوجة األوىل( حممد) أوالد اجلد
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 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

، (5000)وبعدددد ثدددالث سدددنوات عدددادت إليددده أي سدددنة ، انفصدددلت اخلالدددة عدددن زوجهدددا( 5006)يف سدددنة 
 سدددنةي والضدددغط الددددموي أصددديبت بالسدددكر ( عقيلدددة)الصدددحة اجلسدددمية لألخدددوال واخلددداالت ضدددعيفة، بالنسدددبة للخالدددة 

بسدرطان الثددي كمدا أصديبت حيدث مت سدرقته وضدربه بالسدكني  ( هداليل)بسبب صدمة نفسية علدى األخ ( 2333)
( شدددهرة)أجهضدددت جنينهدددا يف الشدددهر التاسدددع بسدددبب الضدددغط الددددموي، أمدددا اخلالدددة  إضدددافة إىل أهندددا( 2351) عدددام

قامددددت حيددددث الضددددغط الدددددموي ( رشدددديدة)الددددة ، لدددددى اخل(2331)سددددنة يف الدددددم والسددددكري منددددذ  ملددددديها رومدددداتيز ف
، هدددذاإىل يومندددا  ممدددن الرومددداتيز ( 2355)عدددام مندددذ ( حممدددد)، يعددداين اجلدددد بسدددبب الدددداءجهددداض ثدددالث مدددرات اإلب
هدددذه مدددا تددؤثر  حسددنة، غالبددا( زهدددرة)سدددمية والنفسددية للجدددة الصددحة اجلأمدددا جيدددة، فإهنددا بالنسددبة لصددحته النفسدددية و 

  .ة النفسية لألخوال واخلاالت حسنةالصح، اليومي مونشاطه على أدائهماملخاوف الصحية ألفراد األسرة 

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

العالقة وطيدة بني أفراد األسرة، كما تؤخذ نصائح أفراد العائلة بعني االعتبار ويؤثر رأي األجداد يف اختاذ 
مها راضيان ( حممد)واجلد ( أمال)جيد بني األم  العالقة والتواصل م،القرارات، يتشاورن فيما بينهم يف حل مشاكله

عن هذه العالقة، هي بارة تقدر وحترتم أباها، يتدخل أفراد األسرة إذا انقطعت الصلة بينهما، يرى أفراد األسرة أن 
العالقة (. زهرة)ة مع اجلد( أمال)األمر نفسه بالنسبة لعالقة األم . ويؤثر عليهم إجيابا االعالقة جيدة بينهم

هن راضيات عن هذه  ،(منرية)و( وردة)، (عتيقة)حتب كل من اخلالة ( أمال)والتواصل جيدان بني اإلخوة، األم 
وتفاهم ام كما يتبادالن النصائح، بينهما تقدير واحرت ( عتيقة) واخلالة( أمال)األم  العالقة، يوجد تواصل يومي بني
ويؤثر  ،حسنة اهتمعالقأن ن ايرى الوالد خل الوالدان إذا انقطعت الصلة بينهم،يتد أما مستوى الثقة جيدة بينهما،

نادرا ما ، (زهرة)واجلدة ( حممد)واجلد ( أمال)ال يوجد خالفات بني األم  .إجيابا وأشقائها( أمال)ذلك على األم 
واخلالة ( أمال)األم  حتديدا بنيوعدم املساعدة املادية واملعنوية،  سببها التمييز بينهم،توجد خالفات بني األشقاء 

يتدخل الوالدان وباقي أفراد العائلة حللها، كما يوجد نقاش من أجل الصلح، وهم من يتوصلون ، (شهرة)و (منرية)
 .، األخوال واخلاالت حسنة(زهرة)واجلدة  (حممد) العالقات االجتماعية للجد .لذلك، وحتل بطريقة مرضية
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 (يحيى ب)ة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة يوضح الخريط(: 09)الشكل

1940

شارف 

78

1942

عربية

76

1972

العربي

46

1975

عمر

43

1976

العجال

42

1977

نور

الدين 

41

1979

زوليخة

39

1985

فريحة 

33

1988

شريف

30

1991

حكيم

27

1925

محمد

93

1940

زهرة

78

1962

رشيدة

56

1965

رتيبة

53

1969

منيرة

49

1970

شهرة

48

1972

وردة

46

1978

آمال

40

1927 - 1960

حورية

33

1949

عقيلة

69

1952

هاللي

66

2007

يحيى

11

2012

سالف

6
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 (يحيى ب)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 09)الشكل 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات األسرية

أسطورة العالقات العاطفية

الزواج 4

ةسوردملا ةلاحلا:
الحساسية  1

التصالح  1

ال يوجد إهتمام بالعالقة  1

القرب  31

العدائية  1

التركيز اإليجابي  31

الخالف  4

المحبة  41

العشق  1

ضارمألا:

الضغط الدموي  1
السكري 1

الربو  1

السكري  1
الضغط الدموي  1

السرطان  1

الروماتيزم  1

الضغط الدموي  1

وفاةأنثىذكر

يحيى غ
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 الضغط الدموي، تعاين مناألم فنالحظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن لدى األسرة النووية أمراض          
للجانب العاطفي فالعالقات حسنة  بالنسبة، مؤثرة عليه ها غريلكنساسية فإنه يعاين من احل (يحيى ب)حلالة أما ا

يف بعض األحيان هناك خالفات بني  ،(، الرتكيز اإلجيايبةبب، احملالقر )ز و نالحظ تكرار رمبني أفراد األسرة النووية 
ا عماهتلسمة تتميز هبا وهذه ا (يحيى ب)من احلالة ( إيالف)األخت ر االتصاحل بينهما، تغب تنتهي هاالوالدين لكن

األم قريبة جدا من أما إحتياجاهتم، كامل وفر هلم  يسؤولية األطفال و ملمتحمل حيث لديهن غرية مرضية، األب 
( األب)بالنسبة لألسرة املمتدة . ، أما األخت متيل أكثر إىل األبله حمبة خاصة فتعتربه صديقا هلا احلالة وتكن
 ،هناك تقارب، تواصلفيعاين من الربو، أما العالقات العاطفية ( العريب)العم  أن ما عدابصحة حسنة،  فهي تتمتع
اجلدة تسيطر على و ، األب قريب من اجلدين، الدالة على ذلكرموز التكررت حيث  بني أفراد األسرة، حمبة، وثقة

لألسرة . األسرة حسنة بني أفراداألم، على العموم العالقة  يغرن منالعمات  كما أناألب وتفرض عليه رأيها،  
ن وباقي أفراد األسرة اجلدا مل يرضو أثر هذا على أعضاء األسرة حيث ( العريب)اجتماعية وهي طالق العم مشاكل 

خلالة تعاين منه ا هاملرض نفس ،مالروماتيز ( حممد)لدى اجلد ف( األم)أما األسرة املمتدة  .القرار الذي اختذهذا هب
كما أصيبت السكري والضغط الدموي  فلديها ( عقيلة)الة ء السكري، أما اخلإضافة إىل ذلك إصابتها بدا( شهرة)

أن ، نالحظ من الضغط الدمويتعاين فإهنا ( رشيدة)لخالة بالنسبة لالثدي،  على مستوى سرطانمؤخرا ب
 إجهاضيف  اسببكان الضغط الدموي فهو متكرر أربع مرات و بني أفراد األسرة، أما لسكري تكرر وا الروماتيزم
 بنيلعالقات العاطفية أما ا .اليت أجهضت ثالث مرات( رشيدة)للخالة  حتديدا بالنسبةعدة مرات ل اخلاالت

 نادرا ما تكون هناكوتواصل يومي بني األم واجلدين واخلاالت، بة بني أفرادها، احمل تسود( األم)األسرة املمتدة 
ء العائلة حىت مع ستقرار وحمبة بني أعضااهناك  ، على العمومتنتهي بالتصاحلخالفات بني األم واخلاالت لكن 

 .اإلخوة من األب
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 (:يحيى ب)مسار الحياة الحالة  -(0
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 : (يحيى غ)  التعليق على مسار حياة الحالة -(0-0

لقددد مت زواج حالدة، مت عدن طريدق مسددار احليداة تبيددان أهدم األحددداث الديت مددرت هبدا األسددرة النوويدة واملمتدددة لل
محلدت األم ( 2337) عدامفتهدا، يوظل حيث غريت األم مكدان إقامتهدا ممدا أدى إىل فقدداهنا( 2331)الوالدين سنة 
بعمليددة قيصددرية، يف السددنة األوىل مددن مدديالد احلالددة  والدتدده تومتدد مددل بددهاحليف فددرتة الدددموي  هاضددغط باحلالددة فددارتفع

 فرط يف احلركدة مدن خدالل التصدرفات الديت كدان كتشفت األم أن لديه، بعد ذلك ا (2330)احلساسية سنة أصيب ب
 عدام، مت دخدول احلالدة إىل الروضدة ه الصدغري ال يسدتطيع البقداء ولدو لددقائق يف مكاندهسدنيقوم هبا حيث أدلت أنه يف 

 هدالكن( 2355)سدنة  أخدرى صل على عددة شدهادات، وجددت األم وظيفدةحتمتيز بتفوقه الدراسي و وقد  (2353)
( إيدالف) تاألخد ولددت مث ،(2352)عدام مت دخدول احلالدة إىل املدرسدة  بعددها تخصصدها  اجلدامعي،ل مناسدبة غري

، لقدددد اأطفاهلدددمدددرة أخدددرى مدددن أجدددل رعايدددة بعمليدددة قيصدددرية، بعددددها مباشدددرة توقفدددت األم عدددن العمدددل ( 2352)سدددنة 
األسدددرة النوويدددة  غدددريت( 2354) عدددامصدددل احلالدددة علدددى عددددة شدددهادات يف املدرسدددة منهدددا شدددهادة هتنئدددة وامتيددداز، حت

 احلالدة إىل نداد رياضدي للفروسدية انضدم، (2351)سدنة  قائدد الوحددة العسدكرية عملده إىل يف، مت ترقيدة األب سكنها
 (.2356)عام 

 :التقرير النهائي -(0

يحيى )امللف املدرسي والصحي للحالة اليت مجعتها من من خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة واملعلومات 
هذا ما أكدته أداة اجلينوغرام، و  متفوق دراسيا أنه ةأمجع كل من املعلمة واملدير  الثالثة ابتدائي،درس يف السنة ي (ب
أما اجلانب  ،احتياجاتهموفر له كل  ، األبواالهتمام فجوها يتميز باالستقرارحلياته األسرية تشخيص العند ف

عالية حيث ، لديه قدرات عقلية بتفوقه الدراسي وحتصيله املرتفع روضةالدراسي متيز احلالة منذ أن كان يدرس يف ال
ىل إأدت كل هذه العوامل ،  "Wechsler " "وكسلر"على حسب اختبار الذكاء  (021)قدرت درجة ذكائه ب

 .دراسيال فوقهت

 (:قجبريل )تقديم جينوغرام الحالة 

 :التركيبة األسرية والميزات

 آيددة، (5000) شدهيناز: لأطفدا سدتة ، أجنبدا (5071) خددريةمتدزوج مدن ( 5075)اهلدواري  :األسـرة النوويـة -(0
 .(2353)، فاحتة (2330)، ياسر (2337)، جربيل (2330) حممد األمني، (2335)

 :في األسرة النووية السوابق واألحداث -(0-0
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مجعية  إىل األب ، انضم(5000) سنة( شهيناز)األخت أجنبا  لقد، (5008)عام زواج الوالدين كان 
 ازداد( 2330)ويف عام  ،(2335)سنة ( آية)ميالد األخت مث مت ، (2333)عام مالت التربع بالدم خاصة حب

لقد عانت األم من مشاكل مع األسرة  ،(2337) فقد ولد سنة (ق جبريل)احلالة أما ، (األمنيحممد )األخ 
عام  (ياسر)ميالد األخ مت ، رية يف حياهتاكل صغرية وكبتدخل يف  خاصة مع اجلدة اليت كانت ت( األب)املمتدة 

ومنذ ذلك احلني  ،(فاحتة)األخت  متت والدة (2353)يف عام  ،(2330) احلالة سنة ختانوكان  ،(2330)
اجتاهها  ارسكان مي،  (2353) منذ سنةاألخرية من الزواج ( نواتس 4)ها ملدة عاشر ي ته باألم وملعالقاألب  عقط

ومتت  (2353) عاموزتني للعلى مستوى اعملية جراحية ( شهيناز)خت األ رتأج ،اللفظي واجلسدي العنف
وبعدها مباشرة مت ، ةاملدرسه إىل دخولمت  (2350-2352)ويف عام ، (2355)سنة ضياع احلالة مت  ،بنجاح

طالقهما فأصيبا بصدمة نفسية حىت ( ياسر)األخ و  (جبريل ق)احلالة  ، مل يتقبل(2354)سنة طالق الوالدين 
ذلك فرضت عليه دة من بل اجلاالنفصال عنها  مل يردلقد أدلت أنه ، عند أخصائية نفسيةحيث مت توجيهها  ألما

( ياسر)، األخ (جبريل ق)لألطفال الذين تكلفت هبم األم بعد طالقها مها احلالة  بالنسبة وهو يطيع أوامرها،
 قبليت ومل، (2351-2354)يف  املدرسةحلالة اري غ .نفسها يف السنةزواج الاألب لقد أعاد  ،(فاحتة)واألخت 

لألسرة النووية  تغيريات يف احلالة املالية لقد حصلت ،ذلك إال مع الوقت ومبساعدة املعلم اندمج مع اجلو الدراسي
النفقة على  عائلي وعدمالمهال بسبب اإل حيث قامت األم برفع دعوى قضائية اجتاه األب ،الزوجني انفصالبعد 

 " "وكسلر"د متيز احلالة بتفوقه العقلي، هذا ما أدىل به املعلم وتأكدنا من خالل اختبار الذكاء لق .األطفال

Wechsler"  شهادة ، و (2354-2350)شهادة هتنئة ، لقد حتصل على (020)حيث جتاوزت درجة ذكائه
 يراجع ، رغم أنه الشهادة هتنئة حتصل على( 2356-2351)ويف العام الدراسي  ،(2351-2354) امتياز
ثقة كما لديه ،  ه، وأمه غري مهتمة مبتابعته يف البيت، لكن قدراته العقلية املرتفعة ساعدته على فهمه السريعدروس

حتمل بآالم على مستوى الظهر، والسبب حسبما أدلت أهنا كانت ( 2351) سنة (خرية)عانت األم  .يف النفس
 عام قرآنيةدرسة لقد التحق احلالة مب ،يهاشاكل مع زوجة أخامل الريف لتفادي مواد البناء من أجل إقامة سكن يف

 .(2356)سنة  التايكواندومارسة رياضة وإىل ناد رياضي مل، (2351)

 :العالقات بين أفراد األسرة النووية -(1-2

ا أم، (خرية) ن األمفهما حيبا(  فاحتة)و( آية)بالنسبة لألختني ، أفراد األسرةبني متبادلة حمبة  هناك كانت
حممد )بالنسبة لألخ األب،  (ياسر)األخ و كما حيب هو ( فاحتة)فإنه يغار من األخت  (جبريل ق)عن احلالة 

بالنسبة لألخت  ،(فاحتة)واألخت  (جبريل ق)فهو يتفاهم مع احلالة ( ياسر)أما  ،الوالدينحيب فهو ( األمني
كانت هناك حمبة بني  عليها، والعمات (ألبا) تأثريات اجلدةبسبب ( خرية)من األم  فهي ليست قريبة( شهيناز)

يف أمورهم اخلاصة وسيطرهتا على األب  ( األب)الزوجني يف بداية عالقتهما الزوجية، لكن تدخل األسرة املمتدة 
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مع مرور الوقت  كان يسبب خالفات بني الوالدين، دائما ما تتنازل األم عن حقها من أجل مصلحة األطفال،
كان ميارس ضدها  ،(سنوات 4)ية بني الزوجني حيث توقف الزوج عن معاشرة زوجته ملدة تدهورت العالقة العاطف

، لقد منح القاضي (2354)أمام األطفال، حىت وصل هذا الوضع إىل انفصاهلما سنة اللفظي واجلسدي  العنف
، (األم)املمتدة لكنهن مل يردن الذهاب معها إىل بيت األسرة سن الرشد يبلغن حىت  البناتالشرعية لألم ألخذ 

، كل عطلة هناية األسبوع األب على اتصال دائم مع أبنائهكان   ،لقد تأزمت احلالة النفسية لألم بعد الطالق
بعدها أصبح ال يأيت لرؤية أطفاله مرة يف الشهر، يفرح احلالة واإلخوة عند رؤيته خاصة احلالة فهو يتكلم كثريا عنه 

  .وينتظره بفارغ الصرب

 هواري: بناتستة و  ولدين، أجنبا (5014) فتيحةمتزوج من ( 5047) أمحد (:األب)الممتدة سرة األ -(2
، (5082) نادية، (5083) نادية، (5070) مسرية ،(5074) حممد األمني، (5072) شهرزاد، (5075)

 .(5086) خبتة، (5084)آمنة 

 :(األب)األسرة الممتدة في  السوابق واألحداث -(2-0

سنة بسبب تدهور الظروف األمنية يف اجلزائر  (األمنيحممد ) عمال تويف ،(5073) عام زواج اجلدينكان 
لقد تقدم ، (5000)عام القلب على مستوى  ، ومشكلالدموي بالضغط( األب)اجلدة  أصيبت، (5002)

 تهما فانفصال عن بعضهما، بعدها مباشرة متت خطوبةطوبخ يف فرتةهناك مشاكل  تكانو  هعمبنت األب خلطبة 
لقد عاشت األم منذ  ،(األب)األسرة املمتدة بيت  يف اسكنو ( 5008)هما سنة زواجلقد مت  ،(خرية) أم احلالة

ومل تتخلص الطابق العلوي  إىل فانتقلت، مل تتحمل األم هذا (األب)بداية زواجها يف املشاكل مع األسرة املمتدة 
( آمنة)العمة  بعدها قامتبسبب مرض السرطان، ( ريةمس) العمة يتوفلقد ت، من املشاكل مع اجلدة والعمات

 (.2354)الوالدين سنة  طالقلقد مت ، (2330)عام بعملية إجهاض 

 :(األب)العالقات بين أفراد األسرة  -(2-2

خياف  لكن هذا األخري ،(أمحد) قريبة من اجلد (فتيحة) اجلدةالعالقة وطيدة بني أغلب أفراد األسرة، 
قريبة من فهي ( فتيحة)اجلدة أما ، (نوال)العمة  اصةخ عماتقريب من كل ال جلد فهوأما ا ،ها وتسيطر عليهمن

األمر نفسه بالنسبة للعمات  يف األمور اخلاصة لزوجة ابنها،تدخل كما ت،  هاتسلطب اجلدة، تتميز (أمينة)العمة 
كل  يتواصل مع  ال( هواري)بالنسبة لألب  حىت نفرت من أمها،( شهيناز) فإهنن يتدخلن بني األم واألخت

فمثال عندما ، ، تغار اجلدة من األم(نادية)، و(أمينة)األخت  هو قريب منيفرضن عليه رأيهن،  عمات ألهننال
العالقة بني  ما يريد إصالحجلد دائما أما ا شراء نفسها، هطلب منهدية ت( خرية)لألم ( هواري)يشرتي األب 
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يطلب  د، كان اجل(أمينة)و (نادية)أفراد األسرة خاصة بني العمة هناك غرية بني ، جلدة ترفض ذلكلكن االوالدين، 
 .، ألنه كان يعيش يف الطابق العلوي من البيتاملاء والكهرباء مساعدته ماديا وتسديد فاتوريتمن االبن 

: بنات 4وأوالد  4، أجنبا (5040)فاطمة متزوج من ( -50412016)احلاج  (:األم)سرة الممتدة األ -(0
 ليلى، (5070) حبيب، (5071) خرية، (5077) حممود ،(5070) دليلة، (5072) ناجي، (5073) زينة

 .(5080)، حممد عبد احلكيم (5085)

 (:األم)الممتدة في األسرة  السوابق واألحداث -(0-0

ة سنزواج بطريقة غري شرعية اجتاه اجلدة، أعاد ال سدياجلعنف ، كان اجلد ميارس ال(5060)عام زواج اجلدين مت 
، (2333)لقد توفيت اخلالة مبرض احلصبة عام  ،(بجني)و( فريوز: )مهاطفلني مع زوجته الثانية  أجنب( 5000)

اجلدة  أصيبت( 2336)عام ، (2333)سنة  الورم الليفي عملية جراحية الستئصال( فاطمة)اجلدة  بعدها أجرت
إىل إسبانيا بسبب طرده من ( ناجي)خلال ا لقد ذهب، (احلاج)مع اجلد  املشاكل اليوميةجراء بالضغط الدموي 

كان مدمنا على الكحول ،  (سنوات 7)دة ملد إىل السجن اجلدخول مت ، (2337)سنة  (احلاج)د طرف اجل
اجلد  ، أصيب(2351)سنة  الورم الليفي الة زينة عملية جراحية الستئصالاخل ، أجرت(2354)عام  عنه وتوقف

 اإلدمانمن ( عبد احلاكم)يعاين اخلال ، (2356) عام وتويف (2351)السرطان على مستوى الكبد ب( احلاج)
 .على الكحول

 (:األم)العالقات بين أفراد األسرة الممتدة  -(0-2

اجتاه األخوال  (اجلد)ليس هناك اهتمام من طرف العالقة ليست وطيدة بني أغلب أفراد األسرة، 
عبد )واخلال  (ليلى)هناك قرب يف العالقة بني اخلالة  ،هاوالديب ةر فهي ليست با (خرية)بالنسبة لألم  ،واخلاالت

، بينهننصائح ال اخلاالتتتبادل  ،(دليلة)، (ليلى)واخلالتني جد ثقة بني أم احلالة تو  ، كما(خرية) األمو  (احلكيم
 ،(ليلى)و (دليلة)اخلالتني بني هناك انقطاع يف العالقة ، يف األمور األسرية ليس هلا رأي (فاطمة)جدة لبالنسبة ل

اخلالة و ( خرية)األم يوجد نوع من احلقد بني ، ها عليهمتفرض رأييف املشاكل داخل األسرة و ( زينة)تتسبب اخلالة 
( زينة)بني اخلالة  متبادل لفظيعنف  هناك، هابعد طالق (فاطمة) اجلدةو  (خرية)م األبني  عالقةال ت، تدهور (زينة)

كثريا مع ( ناجي)كما ال يتواصل اخلال ،  (ماكعبد احل)اخلال يف  تثق ال (خرية)واألم  ،(دليلة)واخلالة ( خرية)م واأل
 .األطفال من األمنفقة  كان اجلد يأخذ،(فاحتة)واألخت ( ياسر)اجلدان ال يباليان باحلالة واألخ ، العائلة أفراد
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 (جبريل ق)يوضح الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 01)الشكل

1947

أحمد

71

1954

فتيحة

64

1971

هواري

47

1972

شهرزاد

46

1974 - 1992

محمد

أمين 

18

1979

سميرة 

1980

نادية

38

1984

آمنة

34

1986

بختة

32

1945 - 2016

الحاج

71

1949

فاطمة

69

1970

زينة 

48

1972

ناجي

46

1973

دليلة

45

1977

محمود

41

1975

خيرة

43

1979

حبيب

39

1981

ليلى

37

1989

عبد

الحكيم

29

1999

شهيناز

19

2001

آية

17

2003

محمد

أمين 

15

2007

جبريل

11

2009

ياسر

9

2010

فاتحة

8
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 (جبريل ق)يبين مفاتيح رموز الخريطة اْليكولوجية لجينوغرام الحالة (: 61)الشكل 

رموز الجينوغرام 

أسطورة العالقات العاطفية

 ضارمألا:

أسطورة العالقات األسرية

الحالة المدروسة

إنقطاع العالقة  8

ال يوجد إهتمام بالعالقة  2

القرب  7

العنف  3

اإلساءة  1

اإلهمال  01

التركيز اإليجابي  5

الخالف  7

الكره  1

اإلنسجام  6

المحبة  31

اإلدمان على الكحول  1

الضغط الدموي  1
األمراض القلبية  1

إلتهاب اللوزتين  1

السرطان  1

الورم الليفي  1

مشكل على مستوى الظهر  1

الضغط الدموي  1
الورم الليفي  1

اإلدمان على الكحول  1

الزواج 3

وفاةأنثىذكر

جبريل ق

معترب  1

الطالق  1
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حيث أجرت األسرة النووية تعاين من عدة أمراض،  للحالة أن نالحظ من خالل اخلريطة اإليكولوجية
بالنسبة للجانب  ،آالم على مستوى الظهر( خرية)ألم ، لوزتنيللعلى مستوى اعملية جراحية ( شهيناز)األخت 

 ،احملبة)ز و نالحظ تكرار رمحيث  بني البعض اآلخر مضطربةو  سرةبعض أفراد األ حسنة بنيالعالقات اطفي فالع
بالنسبة  ،(السيطرةو العنف، اإلمهال، )من ناحية أخرى نرى رموز و  ،هذا من ناحية (القرب، والرتكيز اإلجيايب

لضغط الدموي ا( األب)اجلدة وجية أن لدى كما نرى يف اخلريطة اإليكول (األب)للجانب الصحي لألسرة املمتدة 
نسبة للعالقات فهي بال، وأدى إىل وفاهتا السرطانب أصيبتفإهنا ( ريةمس) العمةأما ، القلبمشكل على مستوى و 

السيطرة، )، بينما جند رموز (احملبة، القرب، الرتكيز اإلجيايب)تكرار رموز حسنة بني بعض أفراد األسرة، إذ نالحظ 
أجرت و  ليفيورم اجلدة من تعاين  (األم)أما األسرة املمتدة  .ذلك يعود إىل اجلدة ي يف سببوال، (فوراخلالف، الن

اخلالة ، أجرت وتوقف عنهعلى الكحول  اعملية جراحية الستئصاله، كما لديها الضغط الدموي، كان اجلد مدمن
ض، أصيب اجلد بالسرطان على مستوى ، نالحظ هنا تكرار نفس املر الورم الليفي ستئصالزينة عملية جراحية ال

اخلال يعاين ، طان تكرر مع عمها وابنهسر هذا النوع من ال أن( خرية)حيث أدلت لنا األم ، وأدى إىل وفاته الكبد
بني هي مضطربة ( األم)بالنسبة للعالقات العاطفية يف األسرة املمتدة  دمان على الكحول،من اإل( عبد احلاكم)

ومن ، هذا من ناحية( القرب يف العالقةو احملبة، )زين رمني البعض اآلخر نالحظ تكرار أغلب أفرادها وحسنة ب
 .(اإلساءة، اإلمهال، الغرية، السيطرةو اخلالف )طغت رموز ناحية أخرى 
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 : (جبريل ق) مسار حياة الحالة -(0

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

54- 02- 06- 07- 10- 08- 18- 63- 62- 

زواج اجلد  إعادة
بطريقة  (ماأل)

غري شرعية 
(5000) 

 

 ميالد

(األم)  

(5071)  

 

 

ميالد 
( األب)
(5075)  

 

زواج 
اجلدين 

( األب)
(5073)  

 

زواج اجلدين 
( األم)

(5060)  

 

ميالد 
اجلدة 

 (األم)
(5040)  

 

 

 

ميالد اجلد 
 (األم)

(5041)  

 

ميالد 
اجلدة 

( األب)
(5014)  

 

 

 السن

عم ال وفاة
حممد )

( األمني
(5002)  

 

 

8- 57- 

زواج 
الوالدين 

(5008)  

 

( األب)إصابة اجلدة 
مشكل بالضغط الدموي و 

القلب  على مستوى
(5000)  

 

ميالد اجلد 
( األب)
(5047)  

 

0- 
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8- 

ميالد 
األخت 

( شهيناز)
(5000)  

 

7- 7- 

د اجلدخول 
إىل ( األم)

السجن 
(2333) 

 

( األم)إجراء اجلدة 
عملية جراحية 
الستئصال الورم 

(2333)في اللي  

 

7- 5- 

ميالد األخ 
حممد )

 (األمني
(2330)  

 

5+ 

3 

6- 

ميالد األخ 
 (ياسر)
(2330) 

 

 احلالة ختان
(2330)  

 

 

 األبانضمام 
إىل محالت 
التربع بالدم 

(2333)  

 

إصابة اجلدة 
بالضغط ( األم)

الدموي 
(2336)  

 

ميالد األخت 
 (آية)

(2335) 

 

 

4- 

 ميالد احلالة

  (جبريل ق)

(2337)  

 

( ناجي)هجرة اخلال 
إىل إسبانيا بسبب 
طرده من طرف 

(2337)األب   

 

 

2+ 

ميالد  +2
األخت 

 (فاحتة)
(2353) 

 

0+ 4+ 6+ 

7+ 7+ 

7+ 

0+ 

( شهيناز)خت األإجراء 
على عملية جراحية 

لوزتني مستوى ا
(2353) 

 

( األم)إصابة 
على  بآالم

مستوى الظهر 
(2355) 

 

إمهال عائلي 
طرف من 

األب 
(2350) 

 

بصدمة ته إصاب
نفسية بعد طالق 

 (2354)الوالدين 

 

تغيري 
املدرسة 

(2354)  

 

طالق 
الوالدين 

(2354)  

 

إعادة زواج  +7
األب 

(2354)  

 

 (األم)إصابة اجلد  +8
بسرطان على 

 الكبد مستوى
(2351)  

 

املتابعة عند 
أخصائية 
نفسية 

(2354) 

 

7+ 

حاز على 
 امتيازشهادة 

(2354-
2351)  

 

8+ 

تغيري السكن من 
( األب)بيت اجلد 

إىل بيت اجلد 
 (2354( )األم)

 

7+ 
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 : (يل قجبر ) التعليق على مسار حياة الحالة -(0-0

عم ال مت قتل مت عن طريق مسار احلياة تبيان أهم األحداث اليت مرت هبا األسرة النووية واملمتدة للحالة،
عام زواج بطريقة غري شرعية ال( األم)اجلد  لقد أعاد ،يف العشرية السوداء (5002)سنة ( األمنيحممد )
( األم)، لقد دخل اجلد (شهيناز)الكربى  األخت ولدت ، بعد سنة(5008) سنةكان زواج الوالدين ،  (5000)

عام إىل محالت التربع بالدم  األبانضم إىل السجن بسبب مشاكل يف عمله مث أصدر عليه احلكم برباءته، 
عام  (األمنيحممد )ميالد األخ مث ( 2335)سنة( آية)ميالد األخت حبكم طبيعة عمله كممرض، مت  (2333)
بسبب طرده  إىل إسبانيا( ناجي)اخلال  هاجر ها، يف السنة نفس(جبريل ق)احلالة  ولد( 2337) سنة، (2330)

، تفاقمت املشاكل بني (2353) عام، مث ميالد األخت فاحتة (ياسر)بعد سنتني مت ميالد األخ د، من طرف اجل
 إمهال من طرف األب اجتاه هناكأصبح و يف األمور اخلاصة، ( األب)بسبب تدخل اجلدة ( 2350) سنةالزوجني 

انتقلت ، لقد األطفالهذا احلدث أثر نفسيا على األم و ( 2354) عام، مت الطالق بني الوالدين األم وأطفاله
في ف، مل تتقبل احلالة هذا (األم)ا من بينهم احلالة إىل بيت األسرة املمتدة بنائهمن أ ةاألم وثالثاملتكونة من  األسرة

جتاوز لكن قول لألم أنه يريد الذهاب عند أبيه وإخوته وإىل مدرسته، الفرتة األوىل انعزل وأصبح كثري البكاء وكان ي
 إال بضعة أشهر فطلق زوجتهلكن الرابطة مل تدم ( 2354)، لقد أعاد األب الزواج يف مع الوقت هذا الوضع

على مستوى الظهر ألهنا كانت ترغب يف بناء سكن خاص هبا فهي من كانت حتمل مبشكل الثانية، أصيبت األم 
على  حيث حتصلوالدراسي  يتحصلال ، لقد متيز احلالة بتفوقهساءت حالتها الصحيةعندما  توقفتو اد البناء، مو 

 .بعد سنة بسببهوتويف ( 2351) عامبالسرطان ( األم)عدة شهادات منها شهادة امتياز وهتنئة، أصيب اجلد 

 

 

نال على  
 شهادة هتنئة

(2351-
2356) 

 

0+ 

( األم)وفاة اجلد 
بسبب السرطان 

(2356)  

 

 

0+ 
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 :التقرير النهائي -(0

املعلومات اليت مجعتها من امللف املدرسي والصحي للحالة من خالل املقابالت اليت قامت هبا الباحثة و 
وهذا ما أكدته  أنه متفوق دراسياعلى واملدير  ابتدائي، أمجع كل من املعلم الثالثةيدرس يف السنة فهو  (جبريل ق)

خوة واإلعيش مع األم ذهب للحيث  الوالدينبني  فهناك انفصالحلياته األسرية، تشخيص الأداة اجلينوغرام، فعند 
، فيما مهال من طرف األماجلو األسري بالعالقات السلبية بني أفراده، وهناك إتميز ي، (األم)األسرة املمتدة يف بيت 

والذي قدرت درجته لذكاء من ا املرتفعةعقلية ال هقدراتفمتيز احلالة بتفوقه الدراسي وحتصيله املرتفع،  رغم هذه
 .إىل تفوقه دراسيا أدت ،للذكاء "Wechsler " "وكسلر"على حسب اختبار  (020)ب

 :ولىاألالعامة الفرضية نتائج مناقشة  -(0-2

 المتأخرين دراسيا: أوال

  (:بالل ب)األولى  الحالة 

أحيانا ما يكون  مضطربة،فيها  أن البيئة األسرية اليت يعيش (بالل ب) نالحظ من خالل جينوغرام احلالة
وجد ت .، أما اإلخوة فالعالقة حسنة بينهمبينهما ونة باخلالفاتمشحتكون مرات و والدين البني  تفاهمهناك 

 للجانب الدراسيفهم يعيشون يف بيت قدمي مت إعارته من العم، أما بالنسبة املتمثلة يف السكن مشاكل اجتماعية 
رجته وجدنا دف "Wechsler " "وكسلر"كما طبقنا عليه اختبار الذكاء  ،ادراسي اأدلت لنا معلمته أن لديه تأخر 

وضحت أن أاليت ( 2102) دراسة إخالص علي حسينهذا ما أكدته  ،ه منخفضءأن ذكاأي ( 61)من أقل 
 " "وكسلر"الذكاء  اختبارأيضا من خالل تطبيق عليه  الحظنا، و الذكاء املنخفض يؤدي إىل التأخر الدراسي

Wechsler" مفسون"دراسة   نتائج بينته هذا ما ،أن مستوى تركيزه ضعيف ""Mfsson" (0191)  مها و
هذا ما نصت و، نتباهتشتت يف اال ملديهو  دراسيا أقل قدرة على الرتكيزين املتأخر  نياملتعلم أن (2110) حماد
أن املتعلم املتأخر دراسيا لديه ضعف يف العمليات  (0111) نظمي أبو مصطفىنتائج دراسة  أيضا عليه

هذا ما انطبق مع نتائج دراسة  ،يعاين من فقر يف الدم ذإمتدهور فهو  لديه للجانب الصحي، بالنسبة العقلية
اليت أشارت إىل أن من بني العوامل الصحية املؤدية إىل التأخر الدراسي هو الفقر ( 2102) إخالص علي حسين

من هنا نستنتج أن  .يتم إدخاله إىل املستشفى ملدة أسبوع وهذا ما يؤدي إىل غيابه عن املدرسة أحيانا، يف الدم
ضعيفة إذ يعاين سمية فبنيته اجل العامل الصحييعود إىل  (بالل ب)أسباب التأخر الدراسي للحالة املدروسة من 

معه لكن دون نتيجة، ألن قدراته العقلية  ااهتجمهود تبذلفاملعلمة  المدرسيجانب للبالنسبة  ،من فقر يف الدم
،  " Wechsler " "وكسلر"ليه اختبار الذكاء الحظناه عند تطبيق عما و  هذه األخريةمنخفضة هذا ما أدلت به 

ما تطلب منه معلمته أن عندعن أصدقائه يف القسم،  ومنعزال ا عن املدرسةكما يكون يف أغلب األحيان غائب
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املتعلم  وهو أن (0111) نظمي أبو مصطفى دراسة بينته نتائجما هذا لإلدالء هبا،  ايقدم إجابته يكون مرتدد
. على إبداء رأيه ةقدر  ليس لديهوالالصفية، و  بعدم مشاركته يف األنشطة املدرسية الصفيةاملتأخر دراسيا يتميز 

أي أن  ( 2330-2338)منذ العام الدراسي وزارة الرتبية نصت عليه  ذيال الحظنا أيضا انتقاله آليا وفق القانون
مل يكتسب  أسباب تأخره دراسيا ألنهن مأيضا يعترب هذا  ،كل تالميذ السنة األوىل ابتدائي ينتقلون إىل الثانية آليا

أن  (0111) نتائج دراسة نظمي أبو مصطفى مع اتفق هذا ما املوالية،السنة القاعدة يف السنة أوىل وانتقل إىل 
دراسة إبراهيم نتائج كذلك  هأكدتما  وهو ،(%85)نظام الرتفيع اآليل يؤدي إىل التأخر الدراسي بنسبة 

ما تكون العالقة مضطربة بني الوالدين حيث يسودها اخلالف  أحيانا امل األسريللعبالنسبة  .(2110)الترتير
هذا ما نصت عليه وجد متابعة دراسية من طرف الوالدين، ت ال، ما يؤثر سلبا على احلالة وإخوهتاهذا والعنف 

أخر رقابة من قبل األهل من مؤشرات تالأن عدم وجود  وهو (2102)في  دراسة إخالص علي حسيننتائج 
هذا ما  ،املدرسةلتحق بأما األم مل ت ،بنظرا لضعف املستوى الدراسي لألهتمام بواجباته وعدم اال ،املتعلم دراسيا

أما ، أن نسب التأخر الدراسي تزيد بني أبناء األميني (0191)أكدته دراسة عماد الدين سلطان وآخرون 
هذا ما خرجت به  ،مع إخوتهإال لديه عالقات منطوي، ليس ( بالل ب)فاحلالة  لعامل االجتماعيلبالنسبة 

دراسة إخالص علي ، و (0111)وسليمان الستاوي ، (0191)عماد الدين سلطان وآخرون  ةدراسنتائج 
 .أن املتعلم املتأخر دراسيا لديه ضعف يف التكيف مع اآلخرين أي غري اجتماعي، (2102) حسين

 (:عرضوان ) الثانية الحالة 

فاألب دائما  ليست مستقرة( رضوان ع)رام أن البيئة األسرية اليت يعيش فيها احلالة نالحظ من خالل جينوغ
أن من  وآخرون عصام توفيق قمر بين هذا حيث، بني الوالدينما يكون غائبا عن بيته، هذا ما يسبب خالف 

عصام توفيق قمر )قهما وطالبني الوالدين اهلجر كاملتصلة بالبيت   هي العوامل اليت تؤدي إىل التأخر الدراسي
، األم قريبة جدا من أطفاهلا وتليب بينهم حسنةفالعالقات أما باقي أفراد األسرة  ،(64 :2330وآخرون، 

، هناك إمهال من طرف األب ألسرته من الناحية املادية وأحيانا مالم على حسب ما يرتكه هلا األب من حاجاهت
احلرمان املادي واالجتماعي  أن (2101) بد الرحيم نصر اهللعمر ع حيث بين، يف الفرتة األخرية اصةاملعنوية خ

عمر عبد الرحيم نصر اهلل، ) والعاطفي يساهم يف انشغال ذهن الطالب بأحالم اليقظة تعويضا هلذه الثغرات
يف )تأخر دراسي كلي  صائية اليت تتابع احلالة أن لديهبالنسبة للجانب الدراسي أدلت لنا األخ ،(00: 2353
دليل أن  هذا (60)وجدنا درجته ف "Wechsler " "وكسلر"طبقنا عليه اختبار الذكاء  كما،  (واد الدراسيةمجيع امل
 Mfsson" (0191)"" مفسون"دراسة أدلت به نتائج هذا ما  ،تركيزه ضعيفو كما أن انتباهه ،  حمدودذكاءه 

يعترب هذا أيضا سببا يف  يف إطار العالج دى احلالة اضطراب الصرع وهول، ملتأخر دراسيا أقل قدرة على الرتكيزا اأن
اجلانب الصحي للحالة متدهور فهو يعاين من الصرع   .ضعف العمليات العقلية لديه مما أدى إىل تأخره دراسيا
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إىل املستشفى إلدخاله تلجأ األم  حيثلديه رارة ترتفع درجة احلبعض األحيان كما ذكرنا سابقا، واحلساسية ويف 
ي عند أخصائية نفسانية يف الفرتة املسائية وهذا ما يؤد  يتابعفهو  .الة صعوبات يف النطقمن أجل خفضها، للح

رضوان )التأخر الدراسي للحالة املدروسة  من هنا نستنتج أن من أسباب .هدروسإىل غيابه عن املدرسة وإضاعة 
الذاكرة، النتباه، الرتكيز، و لديه الصرع الذي أدى إىل ضعف عملياته العقلية من ا العامل الصحييعود إىل  (ع

حيث بني أن  (2110) محمد سالمة محمد غباري وما أكده ،هذا ما أدلت به معلمته واألخصائية النفسية
على الرتكيز، اخنفاض نسبة عدم الرتكيز، أو ضعف القدرة من العوامل العقلية املؤدية إىل التأخر الدراسي هو 

فاملعلمة  العامل المدرسي، أما عن (580 :2330حممد غباري، حممد سالمة ) اضطراب التفكريو ، الذكاء
أن  (0190)خالد الطلحان  دراسة بينتههذا ما ، وتضربه عندما خيطأ فنفرته من املدرسة، وتسخر منه هتمله

زمالئه يتميز احلالة باالنعزال عن  ،خوف املتعلم من سخرية املعلم ومن العقاب يعترب من أسباب التأخر الدراسي
 تدينإذ أن ( 2110) محمد علي كامل وضحهأهذا ما ، ال حيب مراجعة دروسه يف البيت كما ،القسم يف

فهو ، (532: 2331 حممد علي كامل،) من خصائص املتعلمني املتأخرين دراسيا هو للدراسة مستوى الطموح
فكانت  للعامل األسريبالنسبة  .كما لديه فرط يف احلركة ة،يسدر امل حل واجباته يتمرد على أمه ويتهرب من

بعيد عنه نظرا  األبالعالقة حسنة بني الوالدين لكن يف الفرتة األخرية كثرت اخلالفات بينهما، زيادة على هذا ف
ما  هذا، فهو منطوي العامل االجتماعيأما ، وال يهتم باجلانب الدراسي والصحي البنه ،لبعد مسافة عمله

غري عادي  أن نسبة مرتفعة من السلوك  (0191)رون دراسة عماد الدين سلطان وآخ أيضا أكدته
أن  (2102)دراسة إخالص علي حسين  ما خرجت بهو ، كانت بني املتعلمني املتأخرين دراسيا  كاالنسحاب

 .نسحاباالو  للمتأخرين دراسيا هو االنطواء، من املميزات االنفعالية

  (:بسعدية ) ثالثةالالحالة جينوغرام 

حيث  ،ليست مستقرة أن البيئة األسرية اليت تعيش فيها احلالة (سعدية ب) نالحظ من خالل جينوغرام
تفرغ غضبها على احلالة من خالل ضرهبا  خريةيوجد خالفات وعنف لفظي وجسدي ميارسه األب ضد األم، واأل

 (بسعدية )ه احلالة هناك إمهال عاطفي ومادي اجتاكما كانت منذ زواج الوالدين،   أو شتمها، هذه اخلالفات
بالنسبة للجانب الدراسي أدلت لنا األخصائية اليت . من يليب حاجاهتا األساسيةمل جتد ( األم)األسرة املمتدة لوال ف

 " "وكسلر"تتابع احلالة أن لديها نسبة متوسطة من الذكاء، وهذا ما الحظناه عند تطبيق عليها اختبار 

Wechsler"  لديها تشتت يف االنتباه وهذا نتيجةفاحلالة وسط، يف املستوى املت (11)وجدنا درجتها فللذكاء 
ها، هذا ما أدلت به يأحيانا تسهى وكأهنا حاملة مشاكل الدنيا على كتف همبيتللمشاكل اليومية اليت حتصل يف 

ة إذ متدهور  صحتها فهي أما ،(2356-2351)أيضا األخصائية النفسانية، لقد كررت احلالة السنة الدراسية 
مبمارسة األم  لكن ،كانت ناجحةف ى األذنأجرت عملية جراحية على مستو حيث  السمع تعاين من ضعف يف
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مضاعفات أخرى على مستواها، كما تعاين من صعوبات يف النطق  هلا سبببصفعها العنف اجتاهها وذلك 
بني  خالفاتهناك عندما تكون  خالتها أنهلنا أدلت ف ،بني والديهااليومية واخلالفات  ،بسبب مشكل السمع

أحد إىل غياهبا عن املدرسة كل يوم  األخصائية النفسانية وهذا ما يؤدي د، تتابع احلالة عنصامتةوالديها تبقى 
لدى األسرة أيضا مشاكل اجتماعية فهم يعيشون يف بيت فيه غرفة واحدة أي مجيع أفراد األسرة ينامون . صباحا

يعود إىل  (سعدية ب)الدراسي للحالة املدروسة من هنا نستنتج أن من أسباب التأخر  .مع بعضهم البعض
أن  (2110)عصام توفيق قمر وآخرون  بينههذا ما  ،فلديها مشكل على مستوى األذن العامل الصحي

عصام توفيق قمر وآخرون، )من العوامل املؤدية إىل التأخر الدراسي  العاهات اجلسمية املختلفة كضعف السمع
 دراسة إخالص علي حسينت حيث أوضح ،للحالة راب يف النطقهذا ما أدى إىل اضط ،(64 :2330

غري مفهومة لكلمات أحيانا تتلفظ ببعض ا أن هناك عالقة سببية بني الضعف يف السمع والنطق، (2102)
فأصبحت تكره الذهاب إىل املدرسة،  فاملعلم يهملها ويقوم بضرهبا للعامل المدرسي، بالنسبة ذلكوختجل من 

كما هناك ،  أن من مميزات املتأخرين دراسيا هو كراهية اجلو الدراسي (2110)براهيم الترتيردراسة إ بينتحيث 
ذا كان أنه إ (2119)رائدة خليل سالم وضحته دراسة أ هذا ما، استهزاء من طرف زمالئها عندما تتكلم

رائدة ) الثقة بنفسهالطفل مصابا بعاهة ما قد تسبب له السخرية من زمالئه فيتولد لديه الشعور بالنقص وضعف 
األخصائية النفسانية والحظناه عند  قدراهتا العقلية متوسطة هذا ما أدلت به .(10_12 :2337خليل سامل، 

وهذا بسبب املشاكل األسرية اليت تعيشها  ،الرتكيزيف وقلة ، لديها تشتت يف االنتباهف. تطبيق عليها اختبار الذكاء
-2351)يف العام الدراسي ( 2)خر يف القسم حيث حتصلت على معدل تعترب من املتعلمني األوا .يف البيت
ال حتب مراجعة دروسها يف البيت فهي ، لديها ضعف يف السمع رغم أن جتلس يف الطاولة األخريةهي ، (2356

العالقة سيئة بني الوالدين  للعامل األسريبالنسبة ، (األم)عندما تكون يف بيت اجلدة  صةتتهرب من ذلك خا
أن  (2112)دراسة عبد الوهاب محمد كامل أدلت حيث  ائما يف نزاع بينهما وأمام األطفال،فهم د

أصال كان  املشكالت واالضطرابات االنفعالية تعترب من أسباب اخنفاض مستوى التحصيل الدراسي للمتعلم،
باجلانب  هو غري مبالف، ها إىل الضرب املربح من طرف األبوتعرضت األم يف فرتة محل، احلمل هبا غري مرغوب به

هي ( حسنية)ساعدهتا على تصحيح نطقها، واخلالة مل أرطوفوينأخصائي أخذها عند ب أقنعتهلحالة حىت لالصحي 
ال يوجد متابعة للحالة من طرف الوالدين باجلانب الدراسي، نظرا أيضا عند األخصائية النفسانية،  صاحبهاتمن 

 (0191)عماد الدين سلطان وآخرون  دراسة خرجت به نتائج هذا ما، املستوى الثقايف لديهماض اخنفال
األلعاب ب معظم وقتها يف اللعباحلالة تقضي  ،أنه كلما زاد مستوى تعليم األبوين زاد حتصيل األبناء فأوضحت
ن دراسيا ينشغلون بأعمال أن الطلبة املتأخرو  (2102) حسينإخالص علي  دراسة بينتههذا ما  ،اإللكرتونية
تماعية وحتب أن تكون عالقات مع فهي اج العامل االجتماعيأما  .الدراسة كاأللعاب اإللكرتونية أخرى غري

 .ب اللعب مع بنت خاهلاحت كما، صدقاء لكن يف املدرسة يتجاهلوهنا هلذا أحيانا تبقى لوحدهااأل
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 (:إبراهيم ق)الرابعة الحالة 

نادرا ما توجد  ،اليت يعيش فيها مستقرة أن البيئة األسرية (إبراهيم ق) من خالل جينوغرام نالحظ
 اصةه أن مستوى قدراته العقلية ضعيفة ختلجانب الدراسي لقد أدلت لنا معلمخالفات بني الوالدين، بالنسبة ل

 "Wechsler " "وكسلر"اختبار  عليهفيما يتعلق بالذكاء، الذاكرة، االنتباه والرتكيز، وهذا ما الحظناه عند تطبيق 
راسية، هو خياف من يعين يف املستوى الضعيف، لقد كرر عدة مرات السنوات الد( 91)درجته  للذكاء فوجدنا

إىل ذهاب األب لل دفعمرة ضربته على مستوى رأسه مما  هأنبوالدته  فقد أخربتنا، اسديج تعنفه معلمته ألهنا
ة فهو جيد ال يعاين من أي ملدرسة ليتكلم معها على املعاملة السيئة ضد ولده، بالنسبة للجانب الصحي للحالا

ت ضحأو  ،حمدود الذكاء أنه (إبراهيم ق)أسباب التأخر الدراسي للحالة املدروسة  من هنا نستنتج أن من .مرض
اخنفاض مستوى الذكاء قد  أن( 2106)دراسة هدى سعيد عيظة الغامدي، وبدرية سعيد عيظة الغامدي  هذا

كما لديه  ،(2110) دراسة مها حماد هذا ما أكدته، ة الرتكيزوقل يف تأخر الطلبة يف حتصيلهم العلمي، يسهم
ن يأن املتعلمني املتأخر  (2102) دراسة إخالص علي حسين هذا ما خرجت به نتائج، االنتباهيف تشتت 

فقد  م،إىل ضعف العمليات العقلية لديه ومنه يعود التأخر يف التحصيل دراسيا يعانون من تشتت يف االنتباه،
تساهم االنتباه، اإلدراك، التذكر "الضعف يف العمليات العقلية أن  (0111)نظمي أبو مصطفى  دراسة أكدت
ال حيب فاملعلمة هتمله وتقوم بضربه فأصبح  بالنسبة للعامل المدرسي ،يف التأخر الدراسي (% 76)بنسبة 

ملتأخر دراسيا لديه كراهية علم اأن املت (2110) دراسة إبراهيم الترتير نصت عليههذا ما الذهاب إىل املدرسة، 
دلت به نتائج هذا ما أكما لديه خجل عندما يتكلم أمام زمالئه خوفا من وقوعه يف اخلطأ،  ،سيادر للجو ال

كما ،  والالصفية الصفية يف األنشطةاملتأخر دراسيا  املتعلم شاركةعدم مأن  (0111)دراسة نظمي أبو مصطفى 
ال يوجد اهتمام أو متابعة للجانب الدراسي للحالة من طرف  ريللعامل األسبالنسبة  .تحدث بصوت خافتي

د كلما زا أن (0191)عماد الدين سلطان وآخرون  دراسةأقرت  نظرا ملستواهم الثقايف املنخفض،الوالدين، 
عمر عبد بين  يهدده ويعاقبه إذا أخذ نقاط سيئة،فهو أما عن األب  ،األبناء مستوى تعليم األبوين زاد حتصيل

اخلوف من االمتحان بسبب إحلاح األسرة املستمر وضغطها على االبن لبذل أن  (2101)يم نصر اهلل الرح
 جهده خاصة لرفع مستوى اإلجناز والتحصيل املعريف دون األخذ باالعتبار قدراته العقلية ورغباته وميوله الشخصية

ليس  للعامل االجتماعيبالنسبة  (.00: 2353عمر عبد الرحيم نصر اهلل، ) مما يؤدي إىل نتيجة عكسية لديه
 هذا ما خرجت به نتائج، ، كما حيب اللعب مع أخته فقطخرينلديه أصدقاء وال حيب أن يكون عالقات مع اآل

من مشاعر النقص، واإلحساس بالعجز عن مسايرة يعانون دراسيا  يناملتأخر  أن (2119) رائدة خليل سالم
، أو االنعزال، باالنطواءعن هذه املشاعر السلبية بالسلوك العدواين أو غريهم، وغالبا ما حياول هؤالء التعبري 
 .(10_12 :2337رائدة خليل سامل، )اهلروب من املدرسة، أو من اجملتمع ككل 
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  (:قأحمد )الخامسة  الحالة 

مستقرة،  (أحمد ق)من خالل اخلريطة اإليكولوجية أن البيئة األسرية اليت يعيش فيها احلالة  نالحظ
اختبار  ناهذا ما الحظناه عند تطبيق، نسبة للجانب الدراسي أدلت املعلمة أنه ليس لديه دافعية ورغبة يف التعلمبال
 ا، وكذلك كان يتغيب كثري ة للذكاءاملتوسط الدرجة قريبة من (11)وجدنا درجته ف للذكاء "Wechsler " "وكسلر"

مع و للجانب االجتماعي لديه عالقات يف املدرسة ، بالنسبة الذي عاىن منه عن املدرسة بسبب املشكل الصحي
العامل يعود إىل  (أحمد ق)من هنا نستنتج أن من أسباب التأخر الدراسي للحالة املدروسة  .واألقاربأبناء احلي 

الغياب بسبب الظروف الصحية  إغماء يف القسم والبيت، كان كثريفكان يعاين من ورم ليفي يسبب له  الصحي
ما تطرق إليه و ، دافعية للتعلم هذا ما أدلت به معلمته وأمهالليس لديه  للعامل المدرسيالنسبة اليت مر هبا، ب

حممد علي  )يؤدي إىل التأخر الدراسي  مستوى الطموح، ودافع اإلجناز تدينأن  (2110) حمد علي كاملأ
عيظة الغامدي  دراسة هدى سعيد عيظة الغامدي، وبدرية سعيد وما اتفق مع نتائج، (532: 2331 كامل،

ال يوجد  للعامل األسريبالنسبة  ،أن عدم اهتمام الطالب بالواجبات املدرسية يؤدي إىل تأخره دراسيا (2106)
دلت هذا ما أ، ال حياسب من طرف الوالدين ويقضي معظم وقته يف اللعبفهو  ،اهتمام باجلانب الدراسي للحالة

ال الطلبة مبجاالت أخرى للهو تؤدي إىل تأخرهم أن انشغ (2102)دراسة إخالص علي حسين  به نتائج
عماد الدين سلطان أكدته دراسة هذا ما ، للوالدين املنخفضتعليمي الى ستو إىل امل أيضا يرجع هذاقد  ،دراسيا

التأخر الدراسي  قد يكون السبب يف  ،األبناء د مستوى تعليم األبوين زاد حتصيلكلما زا أنه (0191)وآخرون 
 .إخوته باعتباره الصغري يف األسرةمن طرف الوالدين و  ل املفرطالتدليللحالة 

  (:مإسالم )السادسة الحالة 

عيش فيها ليست مستقرة حيث يوجد ياليت  أن البيئة األسرية (إسالم م)نالحظ من خالل جينوغرام 
ألسرة من عدم خالفات وعنف متبادل بني الوالدين، نشأت بسبب املشاكل االجتماعية اليت كانت تعاين منها ا

األب، بعدما وجد األب وظيفة أصبح كل ما يدخره يف السنة يذهب إىل فرنسا وينفقه هناك،  وبطالةملك سكن 
هذا ما كان يغضب األم مرات تقطع العالقة معه لعدة أشهر، مل يكن هناك اهتمام عاطفي لألب اجتاه األطفال 

أدلت لنا األخصائية اليت  للجانب الدراسي، بالنسبة له ادرسكانت   (إسالم م)للحالة  حىت عندما وقعت احلادثة
 "Wechsler " "وكسلر"اختبار تتابع احلالة أن لديه نسبة متوسطة من الذكاء، هذا ما الحظناه عند تطبيق عليه 

أي يف املستوى املتوسط، لديه تشتت يف االنتباه وهذا نتيجة للحادث الذي وقع له  (11)جدنا درجته فو  للذكاء
عليه  ناطبقها، فعندما ومازال يتذكر  من احلادث( سنوات0)بعد اليت يسكنون فيها، سقوطه من نافدة العمارة  وهو

ليس ، كما ةمل ينس احلادث ة املكتب هذا دليل أنهذغلق نافأهنض مسرعا و للذكاء  "Wechsler " "وكسلر"اختبار 
للحالة حسن، فقط لديه تشوه  اجلانب الصحي عن .لديه دافعية للدراسة بسبب التدليل املفرط من طرف الوالدين
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على مستوى العني اليسرى لكن ليس مؤثرا على نظره، أما من الناحية النفسية فهو يتابع عند األخصائية النفسانية 
بالنسبة للناحية االجتماعية . منذ أن وقع له احلادث وهو يف حتسن مستمر هذا ما أدلت به األخصائية ووالديه

الذهاب إىل بيت األسرة املمتدة  فضلكي يلعب مع أصدقائه، ويالبيت  ارج خأن يقضي معظم وقته  حيب احلالة
يعود  (إسالم م)من هنا نستنتج أن من أسباب التأخر الدراسي للحالة املدروسة . للعب مع أبناء أخواله( األم)

 ليس لديه دافعية للتعلم، دراسيللعامل الفرط يف احلركة، بالنسبة ديه ضعف يف النظر و فل العامل الصحيإىل 
ولديهم ملدرسة ا بكراهية ونيتميز دراسيا ن املتأخريأن   Banreti" (1978)"" بانريتي"دراسة هذا ما أكدته 

 انعدام الدافعية أن هو (2102) إخالص علي حسيندراسة  أكدت هذا أيضامن الطموح، تدين مستوى م
هذا  ه،مالئه بسبب التشوه على مستوى عيناك استهزاء من طرف ز كما هن ،لدى املتعلم من أسباب تأخره دراسيا

رائدة ) كان الطفل مصابا بعاهة ما قد تسبب له السخرية من زمالئهذا  إ (2119) رائدة خليل سالمما أوضحته 
 دراسة إخالص علي حسين هذا ما أكدته، كما لديه تشتت يف االنتباه ،(10_12 :2337خليل سامل، 

دراسة بينته ما هذا و، تؤدي إىل التأخر الدراسي وقلة الرتكيز ،منها االنتباه لعمليات العقليةضعف ا أن (2102)
أقل قدرة على املتعلم املتأخر دراسيا هو أنه  (2110) دراسة مها حمادو  Mfsson" (0191)"" مفسون"

 هذا ،دراسيرفهم للجانب المن ط تهمتابع كما ال يوجد، خالفات بني الوالدينهناك  العامل األسريأما  .الرتكيز
 نظرا للمستوى التعليمي ،(2106)هدى سعيد عيظة الغامدي، وبدرية سعيد عيظة الغامدي دراسة  ما أكدته

التلميذ الذي ينشأ يف أسرة جاهلة ال هتتم مبواظبته  أن محمد مصطفى زيدان وضح هذاأفلديهما، املنخفض 
عدم الرقابة يؤثر سلبا و ، يأ له جو صاحلا يساعد على استذكار دروسهبأدائه لواجباته وال هت ينتتععلى املدرسة وال 

 (.586_581 :حممد مصطفى زيدان)ه على حتصيل

  (:غأمين )السابعة الحالة 

وجد خالفات بني تاليت يعيش فيها مستقرة أحيانا  البيئة األسريةأن  (أمين غ)نالحظ من خالل جينوغرام 
للجانب من الناحية املادية، بالنسبة  اصةاألب ألطفاله خمن طرف وجد إمهال الوالدين لكنها حتل مباشرة، كما ي

تشتت يف  من لديه ما أثر على العمليات العقليةذا ة شلل نصفي على مستوى الدماغ وهلدى احلال الدراسي
ا ما الحظناه هذو أن مستوى ذكائه منخفض،  تهعلمملنا أدلت  كمااالنتباه والرتكيز واليت تعرقل استيعابه للدروس،  

ديه يف املستوى احملدود، كما لأي  (61)وجدنا درجته فللذكاء  "Wechsler " "وكسلر"عليه اختبار  ناقطب ماعند
احلركية هذا ما جيعله دائما متأخرا يف كتابة دروسه مقارنة بزمالئه، بالنسبة لتحصيله  إلعاقتهيف الكتابة نتيجة  بطء

نتقال االنظام لوال و ( 2.05)أما السنة الثانية ( 2.65)على معدل وىل يف السنة أ حتصلفهو ضعيف جدا حيث 
بالنسبة . ةملا انتقل إىل السنة املوالي( 2330-2338)منذ اآليل الذي تعمل به وزارة الرتبية والتعليم يف اجلزائر 

ركية على يعاين من شلل نصفي على مستوى الدماغ، كما لديه إعاقة حو للحالة فهو متدهور  للجانب الصحي
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يف  قرانهع أتكوين عالقات اجتماعية محيب احلالة . رارة لديهمستوى اليدين، ويف بعض املرات ترتفع درجة احل
من هنا نستنتج أن من أسباب التأخر . املدرسة ومع أبناء أخواله وخاالته فهو حيبهم ويقضي معظم وقته معهم

إعاقة و فلديه شلل نصفي على مستوى الدماغ  الصحيالعامل يعود إىل  (أمين غ)الدراسي للحالة املدروسة 
 الضعف الصحي العام أن( 2110) محمد سالمة محمد غباري وضح هذارارة، أارتفاع يف درجة احلمع حركية 

والنقص العام يف احليوية الذي يقلل من  ،(584 :2330حممد سالمة حممد غباري، )يؤدي إىل التأخر الدراسي 
قدراته العقلية ضعيفة هذا ما أدلت به املعلمة واألم  للعامل المدرسيبالنسبة  اجلهد،مقدرة التلميذ على بذل 

نظمي أبو  هذا ما أكدته دراسة ،االنتباه لديه تشتت يف ،اختبار الذكاء لوكسلر عليه ناطبق ماوالحظناه عند
شتت االنتباه بني تارتباطية عالقة بأن هناك اليت أوضحت  (2110) دراسة مها حمادو  ،(0111) مصطفى

حيث أن  (2102) إخالص علي حسين هذا ما بينته دراسة الرتكيز، ضعفيعاين أيضا من  والتأخر الدراسي،
ال يوجد اهتمام أو متابعة من طرف األب  للعامل األسريبالنسبة  .هناك عالقة بني قلة الرتكيز والتأخر الدراسي

دراسة هدى سعيد عيظة و ،(2102) علي حسيندراسة إخالص هذا ما أكدته ، للجانب الدراسي للحالة
هتمام بني عدم اال وضحت أن هناك عالقة ارتباطيهأحيث  (2106)الغامدي، وبدرية سعيد عيظة الغامدي 

بطرس حافظ  بينحيث املنخفض،  تعليمينظرا ملستواه ال ،تدينامل الدراسي باجلانب الدراسي للمتعلم والتحصيل
ينشأ يف أسرة جاهلة ال هتتم مبواظبته على املدرسة وال تعىن بأدائه خر دراسيا املتأالتلميذ  أن( 2101) بطرس

 .(412 :2353بطرس حافظ بطرس، ) على استذكار دروسه هصاحلا يساعد الواجباته وال هتيأ له جو 

  (:عبلقاسم )الثامنة الحالة 

الة ليست مستقرة غالبا ما أن البيئة األسرية اليت يعيش فيها احل (بلقاسم ع) نالحظ من خالل جينوغرام
من  قريبةيوجد خالفات بني الوالدين فاألب يسيطر ويتحكم يف األم وأحيانا يوجد انقطاع يف العالقة بينهما، األم 

 ةاملادي ناحيةفيما يتعلق باجلانب الصحي، أما األب فهو قريب منه لكنه يهمله من ال صةاحلالة ومهتمة به خا
منها ومدلل من طرف مجيع فهو قريب ( األم)األحيان ما يذهب احلالة عند اجلدة  ، يف أغلبةوالدراسي ةوالصحي

 التدليل بني ارتباطيةأن هناك عالقة  (0190)خالد الطلحان  هذا ما أكدته دراسة، (األم)أفراد األسرة املمتدة 
الدراسية  لم مع األجواءمنذ بداية دخوله إىل املدرسة مل يتأق للجانب الدراسيبالنسبة  ،املفرط وتدين التحصيل

كراهية املتعلمني  هو 1978))دراسة بانريتي  هذا ما أكدته ،الدراسة واملعلمةال حيب  هحيث كان يقول ألمه أن
 ،وكان يسقط هذا الكره بتصرفاته العدوانية اجتاه زمالئه، الطموح لديهم ىلمدرسة وتدين مستو املتأخرين دراسيا ل

من مشاعر النقص، واإلحساس  ونيعانن دراسيا ياملتأخر  أن (2119)م رائدة خليل سالحيث أوضحت هذا 
رائدة خليل ) بالعجز عن مسايرة غريهم، وغالبا ما حياول هؤالء التعبري عن هذه املشاعر السلبية بالسلوك العدواين

دراسة  خرجت به نتائجهذا ما  ،لتعلمالديه دافعية ورغبة يف مة أن ليس أدلت املعل ،(10_12 :2337سامل، 
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ضعف يف ى احلالة لد .أن هناك انعدام الدافعية للتعلم عند املتأخرين دراسيا (2102) إخالص علي حسين
 (91)وجدنا درجته فللذكاء  "Wechsler " "وكسلر"عليه اختبار قنا طب ماحظناه عندهذا ما ال العمليات العقلية

عند األخصائية النفسانية صباحا وعند  هذهاببسبب لة عن املدرسة كل يوم أحد يف املستوى احملدود، وتغيب احلا
احلالة من اضطراب الصرع وهو السبب يف ضعف  يعاين ، عن اجلانب الصحياألخصائية األرطوفونية مساءا

فهو اجتماعي، وحيب أن  للخاصية االجتماعيةبالنسبة  .رابات يف النطقالعمليات العقلية لديه، كما لديه اضط
من هنا نستنتج أن من  .(األم)األسرة املمتدة أقربائه يف املدرسة أو مع أبناء احلي أو يكون عالقات سواء يف 

، الصرعفهو يعاين من اضطراب  العامل الصحييعود إىل  (بلقاسم ع)أسباب التأخر الدراسي للحالة املدروسة 
ية اليت تصيب أن مرض الصرع من األمراض النورولوجية أو العصب (2102)وضحت دراسة محمد زهير أحيث 

كما لديه  ،جيداألطفال يف مرحلة الطفولة، فالطفل الذي يعاين منه جتده غري قادر على حتقيق حتصيل دراسي 
أن من خصائص املتأخرين دراسيا  (2102) دراسة إخالص علي حسينهذا ما أكدته اضطرابات يف النطق، 

اضطرابات الكالم كانت من أكثر أن ( 2100)كما بينت دراسة عبسي هدى لديهم صعوبة يف النطق، 
للعامل بالنسبة . تخفيف من هذه الظاهرةالعالج املبكر والفعال لل املشاكل اليت تؤثر على حياة املتعلم، هلذا جيب

دافعية للتعلم هذا ما أدلت به معلمته وأمه وقد يكون السبب يف ذلك التدليل املفرط من الليس لديه  المدرسي
من احلماية الزائدة  (%66)أن نسبة  (0190)ما نصت عليه دراسة خالد الطلحان  هذا، (األم)طرف اجلدة 

التغيب و ، ذكاء، االنتباه، الرتكيزالمن لديه ضعف العمليات العقلية  ، كذلكهي اليت تؤدي إىل التأخر الدراسي
 األسري للعاملبالنسبة ، أثرت على حتصيله الدراسي بسبب الظرف الصحي الذي يعاين منهعن املدرسة 

 أحمد عبد اللطيف أبو سعدهذا وضح أ، يوجد خالفات بني الوالدينحيث فاألجواء ليست مستقرة 
من شأنه أن يساهم يف التأخر  سرةاألاملشاحنات واخلالفات بني أفراد ككثرة  عدم التوافق األسريأن  (2111)

هذا ما  ،باجلانب الدراسي للحالة، كما ال يوجد اهتمام (208: 2330 أمحد عبد اللطيف أبو سعد،)الدراسي 
األطفال الذين يعيشون يف أسر ال هتتم بواجبات األطفال املدرسية  أن (0191)دراسة هيوسن  أكدته

ال حياسب من طرف األب ويقضي أغلب وقته يف هو  ،تكيف يف املدرسةالوحتصيلهم يواجهون مشكلة سوء 
عماد الدين سلطان وآخرون هذا ما أكدته دراسة إىل مستواه الثقايف املنخفض، قد يعود هذا اللعب، 

احلالة يف  استقرارعدم قد يكون  .ستوى التحصيلي للمتعلماملعلى  يؤثر املستوى الثقايف للوالدين أن (0191)
حيث ال  سببا يف تأخره دراسيا، (األم)بيت واحد أحيانا يكون يف بيتهم وأحيانا أخرى يف بيت األسرة املمتدة 

عدم وجود الرقابة من  أن (2102) هذا ما أكدته دراسة إخالص علي حسين يف بيت اجلدة،توجد مراقبة 
 .من احلرية ويستغلها حبكم سنه انوعالطفل فيجد  ،يؤدي إىل التأخر الدراسي طرف األهل
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 (:حدوش ب) التاسعة الحالة 

حيث يوجد مضطربة ة األسرية اليت يعيش فيها أن البيئ (حدوش ب)نالحظ من خالل جينوغرام 
، إضافة اجلريانحىت و  ماأطفاهلم، كما يهينها ويسيء هلا أمام ميارسه األب ضد األ  اوجسدي الفظي اخالفات وعنف

من يقدمون هلم املساعدة املادية، هم أن عمة األب وبعض اجلريان  غري، هواملادي من طرف اإلمهال العاطفي إىل
يأخذهم إىل املدرسة، كما يشرتي ألمه لوازم البيت، بالنسبة زيادة على هذا فاحلالة متحمل مسؤولية إخوته و 

لتعلم، وهذا ادافعية  ال ميلك هحمدود بل هو متوسط الذكاء، لكن غريللجانب الدراسي أدلت لنا املعلمة أن احلالة 
سط، يف املستوى املتو  (10)للذكاء فوجدنا أن درجته  "Wechsler " "وكسلر"ختبار ال ناما الحظناه عند تطبيق

، بالنسبة للجانب الصحي (2356-2351)وعام ، (2351-2354)سنة لقد كرر احلالة السنة الثالثة مرتني 
كون يبة للجانب االجتماعي فهو حيب أن أما بالنس. حلالة من أي مرض فصحته اجلسمية جيدةاال يعاين 

من هنا  (.األم)ألسرة املمتدة عالقات اجتماعية، ويقضي معظم وقته خارج البيت، كما حيبذ الذهاب إىل بيت ا
فالعالقة سيئة بني  العامل األسرييعود إىل  (حدوش ب)نستنتج أن من أسباب التأخر الدراسي للحالة املدروسة 

سيطرة املشكالت األسرية أن  (2110) أحمد عبادةبين هذا ، ماأطفاهل دائما يف خالفات وأمام االوالدين فهم
تؤدي  كار وخاصة إذا كانت هذه املشكالت هتدد أمن واستقرار الطالب واألسرةعلى تفكري الطالب أثناء االستذ 

كما ،  إمهال األب للحالة من الناحية املادية واملعنوية إضافة إىل، (14: 2335  أمحد عبادة،)إىل تأخره دراسيا 
 ة إخالص علي حسيندراسبينته هذا ما ال يوجد اهتمام أو متابعة باجلانب الدراسي للحالة من طرف الوالدين، 

خالد ودراسة ، (0191)عماد الدين سلطان وآخرون  هذا ما أكدته دراسةنظرا ألهنما أميني،  ،(2102)
 ،قضي معظم وقته يف اللعب خارج البيتفاحلالة يرقابة الوجود غياب األب وعدم  أيضا ،(0190)الطلحان 

تؤدي إىل  جود الرقابة من طرف األبعدم و أن ، (2102) إخالص علي حسين دراسةبينته نتائج هذا ما 
حمل للمسؤولية من مت احلالة .يف أوقات متأخرة من الليلإىل البيت  أحيانا يدخلو  ،التأخر الدراسي للمتعلم

أن  (2101) عمر عبد الرحيم نصر اهللهذا ضح أحيث و  خوته،إ أكربصغره نظرا لغياب األب ألنه هو 
منها تؤدي إىل تأثري مباشر على حتصيل الطالب حبيث يبدأ بالتسرب والتغيب الظروف اليت متر هبا األسرة أو تعاين 

عن املدرسة لكي يساعد األهل لتحسني وضعهم االقتصادي واملادي أو لكي يوفر ألسرة املصروف الذي يأخذه 
كدته ما أو  ،(08: 2353عمر عبد الرحيم نصر اهلل، ) وطبيعي أن يؤدي هذا الوضع إىل تدين اإلجناز املدرسي

أن انشغال الطلبة بأعمال أخرى غري الدراسة ملساعدة ذويهم تؤدي إىل  (2102) دراسة إخالص علي حسين
ليس لديه بالنسبة للعامل الدراسي  ،عقله باملشاكل اليومية اليت تكرب عن سنه النشغال إضافة ،دراسيا متأخره

أن املتعلم املتأخر دراسيا لديه كراهية  (2110)دراسة إبراهيم الترتير هذا ما نصت عليه  دافعية للدراسة،ال
 .عندما يلبس ثياب قدمية وهذا ما ينقص ثقته بنفسه استهزاء زمالئه مع ،للجو الدراسي
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  (:حياة م)العاشرة  الحالة 

وجد خالفات بني تالبيئة األسرية اليت تعيش فيها مستقرة، أحيانا أن  (حياة م)نالحظ من خالل اجلينوغرام 
يف يدلل األب احلالة باعتبارها األخرية كما ن برتبية األطفال،  ان مهتمااإلخوة لكنها حتل مباشرة، الوالدالوالدين و 

بالنسبة للجانب الدراسي أدلت . بسبب حتصيلها الدراسي املنخفض هاأطفاله، أحيانا ما متارس األم العنف اجتاه
 عليها توسطة من الذكاء، وهذا ما الحظناه عند تطبيقأن لديها نسبة م( إمسهان)لنا املعلمة واألم وأختها الكربى 

، كما لديها فرط يف احلركة يف املستوى املتوسط (11) للذكاء فوجدنا درجتها "Wechsler" "وكسلر"اختبار 
وتشتتا يف االنتباه، هي ال تراجع دروسها بل حتب قضاء كل وقتها يف اللعب، لقد كررت احلالة السنة الثانية 

لديها  ما عدا أناجلانب الصحي للحالة حسن عن اهتمامها بالدراسة، بسبب إمهاهلا وعدم  (2351-2356)
  .بالنسبة للجانب االجتماعي لديها أصدقاء يف املدرسة ومع أبناء احلي. ضعف يف النظر لكن تتابعها األم طبيا

ليس لديها  العامل المدرسي إىليعود  (حياة م)من هنا نستنتج أن من أسباب التأخر الدراسي للحالة املدروسة 
مستوى الطموح، ودافع  تدينأن ( 2110) محمد علي كاملدراسة ه توضحأهذا ما  ،الرغبة يف الدراسة

ال حتب مراجعة دروسها يف كما  (532: 2331 حممد علي كامل،) الدراسي ؤثر بشدة على التحصيلياإلجناز، 
ني املتأخرين عدم قيام املتعلم أن (0111)ن كاشف دراسة إيماهذا ما بينته  البيت فهي تتهرب من ذلك،

عدم قيام املتأخرين دراسيا  هو (0111)دراسة سليمان الستاوي وما أكدته  سية،دراسيا بواجباهتم املدر 
 كما، (2110)دراسة مها حماد هذا أيضا  توأكد ،بواجباهتم الدراسية وقلة مشاركتهم باألنشطة املدرسية

دراسة إخالص علي  نصت عليههذا ما  ويف املنزل تقضي وقتها يف األلعاب اإللكرتونية،خترج يوميا إىل الشارع 
يساهم يف تأخرهم  كاأللعاب االلكرتونيةانشغال الطلبة بأعمال أخرى غري الدراسة للهو  ( 2102) حسين
 األبف ،اسيلحالة من طرف األب باجلانب الدر لال يوجد اهتمام أو متابعة  للعامل األسريبالنسبة  .دراسيا

 .يدللها تدليال مفرطا نظرا لرتتيبها يف األسرة

  (:أشواق ر)الحادية عشرالحالة 

وجد تأحيانا ما  ،مستقرةعيش فيها تأن البيئة األسرية اليت  (أشواق ر)من خالل جينوغرام  نالحظ
لفظي العنف لفيمارس اجتاه األم ا هطبيعة عملفقد أعصابه وهذا بسبب ي جتعل األب بني الوالدين خالفات

من الناحية املادية، أما األم فهي قريبة من مجيع اصة سؤوليتهم خمل، األب مهتم برتبية األطفال ومتحمل سدياجلو 
حلالة نسبة ضعيفة من لدى انب الدراسي أدلت لنا املعلمة أن تقوم بواجبها اجتاههم، بالنسبة للجاو أطفاهلا 

يف أي  (61)وجدنا درجتها فللذكاء  "Wechsler" "وكسلر"اختبار تطبيق عليها الالذكاء، هذا ما الحظناه عند 
-2354)لدروس مقارنة بزمالئها، لقد كررت احلالة السنة الدراسية افهم يف ء بطاملستوى احملدود، كما لديها 

للجانب لديها حساسية بسبب موقع سكنهم، بالنسبة  إال أنحسن فهو جلانب الصحي ا عن، (2351
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كما يف املدرسة أو يف احلي  سواء وحمبوبة من طرف اجلميع ، الكثري من العالقات االجتماعية لديهافاالجتماعي 
أشواق )هنا نستنتج أن من أسباب التأخر الدراسي للحالة املدروسة من  .ب أن تقضي أغلب أوقاهتا يف اللعبحت
أن املتأخر  (0111) مصطفىنظمي أبو  هذا ما أكدته دراسة ،دودةاحمل يعود إىل مستوى قدراهتا العقلية (ر

 "وكسلر" اختبار الذكاء نااملعلمة وما الحظناه عند تطبيق به أدلتو  ،دراسيا لديه ضعف يف العمليات العقلية
"Wechsler" . دراسة إخالص علي حسين نصت عليههذا ما ، دذكاء حمدو مستوى فوجدنا أن لديها 
ال يوجد  للعامل األسريبالنسبة  .إىل التأخر الدراسيتؤدي  العمليات العقليةو  لذكاءيف اضعف ال أن (2102)

هذا ما خرجت ، الدراسي املنخفض امهاستو نظرا مل، اهتمام أو متابعة للحالة من طرف الوالدين باجلانب الدراسي
أن الطفل املنتمي إىل أسر  (2106)دراسة هدى سعيد عيظة الغامدي، وبدرية سعيد عيظة الغامدي  به نتائج

 .منخفض قد ال جيد التشجيع الكايف، وال يتلقى املساعدة يف الدراسة وتنظيم الوقتذات مستوى 

  (:يوسف ق)الثانية عشرالحالة 

قرة واألب مهتم برتبية األطفال عيش فيها مستيالبيئة األسرية اليت  أن (يوسف ق)نالحظ من خالل جينوغرام 
لنا املعلمة أن نسبة ذكائه ضعيفة، هذا ما الحظناه أدلت فقد وفر هلم احتياجاهتم، بالنسبة للجانب الدراسي يو 

أما جلانب أي يف املستوى احملدود، ( 61)وجدنا درجته فللذكاء  "Wechsler" "وكسلر"اختبار  عليه ناعند تطبيق
من  .مهتمة به كما أهناألنه ترىب عندها  ( األم)حيب الذهاب فقط إىل بيت اجلدة و  اليس اجتماعي االجتماعي فهو

يعود إىل مستوى قدراته العقلية  (يوسف ق)ستنتج أن من أسباب التأخر الدراسي للحالة املدروسة هنا ن
، دراسة إخالص (2110) ، دراسة مها حماد(0111) نظمي أبو مصطفى هذا ما أكدته دراسةنخفضة، امل

 ثحي ،(2106)، دراسة هدى سعيد عيظة الغامدي، وبدرية سعيد عيظة الغامدي (2102) علي حسين
 .القدرات العقلية تؤثر على التحصيل الدراسيمستوى بينت أن 

 (:أحمد ل) الثالثة عشر الحالة 

يعاين من عدة أمراض لديه شلل على مستوى الدماغ، ه أن (أحمد ع) نالحظ من خالل جينوغرام
غط الدموي ضلوإعاقة على مستوى الرجل اليمىن، وقد يكون السبب يف ذلك االرتفاع املتكرر ل ،اضطراب الصرع
إضافة إىل  .األدوية الالزمة يف فرتة محلها باحلالة تناولبه، حيث مل تكن تعلم مبرضها ومل ت هامحللألم أثناء فرتة 

أن لدى  (2102) دراسة إخالص علي حسين هذا ما أكدتهذلك فاحلالة يعاين من اضطرابات يف النطق، 
ائدة ر  وضحتأحيث ، عدم املشاركة داخل القسمج و مما يسبب له إحرا  ،مشاكل يف النطقدراسيا املتأخرين 

اإلحساس بالعجز عن مسايرة غريهم، وغالبا ما حياول  من ونن دراسيا يعانياملتأخر أن  (2119)خليل سالم 
 :2337رائدة خليل سامل، )هؤالء التعبري عن هذه املشاعر السلبية بالسلوك العدواين أو اهلروب من املدرسة 
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" مفسون"دراسة  هذا ما أدلت به ،اإلعاقة اليت تظهر عليهبسبب  ،احلالة بالنقص يشعرأيضا  (.10_12
"Mfsson" (0191) إذا  اصةخ ن اقل دقة يف تصوراهتم أو مفهومهم حول أنفسهم وأعماهلم،أن املتأخري

انا وأحي ،(2119)رائدة خليل سالم أكدت هذا ، عدوانيةفعله  ةكون ردته ففي بعض األحيان ؤ زمال أ بهاستهز 
أكدته دراسة  هذا ما، االمتحانات يف فرتةخوف وقلق ورهبة  لدى احلالة أيضا ،ألمولأخرى يشتكي للمعلمة 

ميكن إرجاع و  ،أن من خصائص املتأخرين دراسيا اخلوف من صعوبة االمتحانات تبين( 0190)الطلحان  خالد
أن املتأخرين  Mfsson"(0191)"" مفسون"هذا ما نصت عليه دراسة ، ثقة احلالة بنفسه نقصذلك إىل 

إذا حتصل على نتائج  يهأب من طرف تلقاهأو بسبب العقاب الذي ي، دراسيا يتسمون بأهنم اقل ثقة بأنفسهم
كن إرجاع سبب تأخر احلالة دراسيا إىل ومي (.0110)سامح محافظة  دراسةخرجت به نتائج هذا ما سيئة، 

التلميذ الذي ينشأ يف أسرة جاهلة ال أن  حمد مصطفى زيدانم وضح هذاأالضعيف للوالدين،  تعليمياملستوى ال
يؤدي إىل  هتتم مبواظبته على املدرسة وال تعىن بأدائه لواجباته وال هتيأ له جو صاحلا يساعد على استذكار دروسه

ن نسبة أ( 0192)حان لالطكما أكدت هذا دراسة ،  (586_581 :حممد مصطفى زيدان) تأخره دراسيا
عماد الدين سلطان  دراسةبينت هذا و  ،مستوى ثقايف منخفض وأخرين دراسيا ينتمون ألسر ذعالية من املت

لكن ال يتابعه فهو حياسب احلالة على التحصيل  ،اغلب أوقاته خارج البيتمتر فاألب ، (0191)وآخرون 
رة املستمر اخلوف من االمتحان بسبب إحلاح األسأن  (2101) عمر عبد الرحيم نصر اهللوضح هذا أدراسيا، 

دون األخذ باالعتبار قدراته  لديه لرفع مستوى اإلجناز والتحصيل املعريف وضغطها على االبن لبذل جهده خاصة
أما  (.00: 2353عمر عبد الرحيم نصر اهلل، ) العقلية ورغباته وميوله الشخصية يؤدي إىل نتيجة عكسية لديه

كما يفضل اللعب خارج البيت،  وهو  ،على تنظيم وقته هال تفرض رأيها عليه، كما تساعدفهي م بالنسبة لأل
بدل لكرتونية األلعاب اإليلعب ب وأيشاهد التلفاز إما أن ألعمال اليدوية، وعندما يكون يف البيت ا هوىي

نستنتج أن سبب تأخر احلالة دراسيا  هنامن  .Banreti" (1978)"" بانريتي" هذا ما أكدته دراسة ،الدراسة
على الوظائف العقلية لديه،  واضطراب الصرع أثر ،لشلل النصفي على مستوى الدماغفا ،ةألسباب صحييعود 

أن أكثر العوامل املرتبطة بالتأخر الدراسي شيوعا لدى أطفال ( 0111)دراسة نظمي أبو مصطفى هذا ما أكدته
وهذا ما انطبق مع نتائج ، "ياناالنتباه، اإلدراك، التذكر، النس"هي الضعف يف العمليات العقلية  االبتدائيةاملرحلة 

 دراسة إخالص علي حسينو  ،(0111)نظمي أبو مصطفىدراسة و  ،(0111)دراسة سليمان الستاوي 
 .أي يف املستوى احملدود( 61)جدنا درجته و ف "Wechsler" "وكسلر" ذكاءال فعند تطبيق اختبار، (2102)

 (:وليد ب) الرابعة عشر الحالة 

وجد تاليت يعيش فيها ليست مستقرة حيث  البيئة األسريةأن  (ليد بو )نالحظ من خالل جينوغرام 
بالنسبة . إمهال من طرف األب اجتاه احلالة خالفات وعنف لفظي وجسدي ميارسه األب ضد األم، هناك
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إىل  أدىهذا ما و العمري،  همنو منوه العقلي أقل من أن ه أدلت لنا األخصائية اليت تتابعفقد  للجانب الدراسي
 "وكسلر"اختبار  ناعند تطبيقهذا الحظنا و والرتكيز،   العمليات العقلية لديه من الذكاء واالنتباهضعف يف

"Wechsler"  يف املستوى احملدود، بالنسبة لتحصيله فهو ضعيف جدا مقارنة مع أي  (01)وجدنا درجته فللذكاء
أيضا مشكل على مستوى و نظر، الربو، وضعف يف ال هلديمتدهور فهو زمالئه، أما اجلانب الصحي للحالة 

 ااجتماعيليس فهو  يلجانب االجتماعبالنسبة ل .واضطرابات يف النطق رارة درجة احلأعضائه التناسلية، وارتفاع يف
من هنا نستنتج  .ية اليت يتابع عندهاانهذا ما الحظناه وما أدلت به األخصائية النفس يرفض التواصل مع الغري،و 

 اجلسميةفهو ضعيف يف بنيته  العامل الصحي هو (وليد ب)اسي للحالة املدروسة أن من أسباب التأخر الدر 
ضعف و الربو، كما يعاين من  ،(0111)دراسة سليمان الستاوي  جاءت بههذا ما  ،مشاكل يف التغذية يعاينو 

ذا ما هواضطرابات يف النطق،  رارةارتفاع يف درجة احلمع مشكل على مستوى أعضائه التناسلية، و نظر، ال يف
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال الذين يعانون من  (2110)أكدته دراسة رنا فهد الدبوس 

هذا دراسة  تأكد صعوبة يف النطق مقارنة باألطفال العاديني يف التحصيل الدراسي لصاحل األطفال العاديني،
دراسة  بينتهما  هذا ه،له وتقوم بضربفاملعلمة هتم للعامل المدرسيبالنسبة  ،(2102) إخالص علي حسين

هناك كما  ،العوامل املؤدية للتأخر الدراسييعترب من أن اخلوف من عقاب املعلم  (0190)خالد الطلحان 
دراسة هدى سعيد عيظة الغامدي، وبدرية سعيد عيظة نصت عليه نتائج ما هذا استهزاء من طرف زمالئه، 

قدراته  أيضا ،من طرف أقرانه يزيد من تأخره الدراسياملتأخر دراسيا  تلميذأن االستهزاء بال (2106)الغامدي 
 ،(2102) دراسة إخالص علي حسينو ، (0111) أبو مصطفىنظمي ما أكدته دراسة هذا ، العقلية حمدودة

الحظناه عند ما ية و اناألخصائية النفسبه هذا ما أدلت ، أن ضعف العمليات العقلية يؤدي إىل التأخر الدراسي
 دراسةبينت هذا ، ال حيب مراجعة دروسه يف البيتكما أنه ،  "Wechsler" "وكسلر" اختبار الذكاء نايقتطب

 وهو (2106)بدرية سعيد عيظة الغامدي ودراسة هدى سعيد عيظة الغامدي،  ،(0111)إيمان كاشف 
جد خالفات بني فتو  ريالعامل األسأما . من شأنه أن يساهم يف التأخر الدراسي عدم القيام بالوجبات املدرسية

للمتعلم  ناخ األسرياملأن  (2110) محمد علي كاملوضح أحيث  ،دائما يف نزاع وأمام األطفال االوالدين مه
، كما ال (532: 2331 حممد علي كامل،)الظروف املالئمة لعملية االستذكار على وفر تقد ال ي املتأخر دراسيا

 . مبستواه الدراسيال يبايلو يوجد اهتمام باحلالة من طرف األب 

  (:زفاطمة )الخامسة عشر الحالة 

تتميز أحيانا باالستقرار، ويف أن البيئة األسرية اليت تعيش فيها  (فاطمة ز)نالحظ من خالل جينوغرام 
، بالنسبة للجانب الدراسي األسرة الفات بني الوالدين بسبب املشاكل االجتماعية اليت تعاين منهابعض املرات باخل

الحظناه عند و حمدودة الذكاء، هذا ما أكدته لنا األخصائية النفسانية اليت تتابعها،  احلالةعلمة أن ت لنا املأدلفقد 
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ت السنة حمدودة الذكاء، لقد كرر أهنا أي  (61)وجدنا درجتها فللذكاء  "Wechsler" "وكسلر"ختبار ال ناتطبيق
رغيفا  ون حىتدجييف بعض املرات ال و ، العمل عاطل عنألسرة مشاكل اجتماعية فاألب ل .الدراسية عدة مرات

، ئهاإىل ضعف يف ذكا راجع (فاطمة ز)من هنا نستنتج أن من أسباب التأخر الدراسي للحالة املدروسة  .ألكله
دراسة هدى سعيد عيظة الغامدي، وبدرية سعيد عيظة  ،(0110) طارق دغيشدراسة هذا ما أكدته 

بالنسبة  ،الدراسي اء قد يسهم يف تأخر الطلبة يف مستواهموى الذكبينت أن اخنفاض مست (2106)الغامدي 
 أحمد عبد اللطيف أبو سعدحيث بين  أحيانا ما تكون هناك خالفات بني الوالدين، ،للعامل األسري

ها ككثرة املشاحنات واخلالفات بني أفراد التوافق األسري أنه تتميز أسرة املتعلم املتأخر دراسيا بعدم( 2111)
لحالة من طرف الوالدين لكما ال يوجد اهتمام أو متابعة  (.208: 2330 د عبد اللطيف أبو سعد،أمح)

عدم وجود الرقابة من قبل أهل  (2102)دراسة إخالص علي حسين  هذا ما نصت عليه باجلانب الدراسي،
دراسة هدى سعيد  هذا ما خرجت به نتائجملستوامها الدراسي املنخفض،  نظرا وهذا، املتعلم املتأخر دراسيا

سر ذات مستوى ثقايف بينت أن الطفل املنتمي إىل أ (2106)عيظة الغامدي، وبدرية سعيد عيظة الغامدي 
سلبا على منخفض قد ال جيد التشجيع الكايف، وال جيد اإلجابة على العديد من استفساراته كل ذلك ينعكس 

، (0191)عماد الدين سلطان وآخرون  دراسة هذا أيضا أكدتو  الطالب وحتصيله ويؤدي إىل تأخره دراسيا،
باألمور املنزلية  اانشغاهل اليت أدت إىل تأخر احلالة دراسيا هو ومن األسباب، (0190)خالد الطلحان ودراسة 

املتأخرين انشغال الطلبة  (2102) دراسة إخالص علي حسينبينته هذا ما فهي اليت ترعى أخاها الصغري، 
 .من شأنه أن يؤخرهم دراسيا الدراسة كمساعدهتم لذويهمبأعمال أخرى غري دراسيا 

 المتفوقين دراسيا: ثانيا

  (:بمروه ) األولى الحالة 

بني  اإلجيابيةأن البيئة األسرية اليت تعيش فيها تتسم بالعالقات  (مروه ب)نالحظ من خالل جينوغرام             
، (مروه ب)يوجد أي مشاكل اجتماعية داخل أسرة احلالة أفرادها، فاألب مهتم هبا واألم قريبة منها، أيضا ال 

أي تتميز بذكاء  (000)وجدنا درجتها تفوق ف "Wechsler" "وكسلر"طبقنا عليها اختبار الذكاء  فبعد أن
يف ارتفاع  أن هناك (0169)فيليب صابر  عبد السالم عبد الغفار ومحمد نسيم هذا ما أكدته دراسة، مرتفع

بني أن املتقدمني دراسيا  (0191)ودراسة عماد الدين سلطان وآخرون  ، دراسياملتفوقنيمستوى الذكاء لدى ا
 ،، هذا دليل أن لديها قدرات عقلية عالية جعلتها متفوقة دراسياأعلى يف مستوى ذكائهم من املتأخرين دراسيا

كثر قدرة على احملادثة أ أن املتعلم املتفوق دراسيا Terman" (0120)" "تيرمان"دراسة  هذا ما أكدته نتائج
، عائلة األب صةرتفع خام ذكاءستوى مبالعائلتني ما مييز وهذا  ،وعلى اجناز األعمال العقلية الصعبة الذكية،

أول من أكد هو " Galton" "جالتون" أن (2110) تيسير مفلح كوافحة وعمر فواز عبد العزيزوضح هذا 
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ته بن العوامل الوراثية تساهم مبا نسيف دراسته أ " Jensen " "جنسن"على دور الوراثة يف تشكيل التفوق وأشار 
هلذا نستنتج أن من  . (06: 2330 تيسري مفلح كوافحة وعمر فواز عبد العزيز،) ءذكااليف  (%83) حوايل 

بين هذا ، قوية سميةفبنيتها اجل العامل الصحييعود إىل  (مروه ب)أسباب التفوق الدراسي للحالة املدروسة 
رفعت ) من األمراض املزمنة ة جيدة ختلوحيتمتعون بص أن املتفوقني دراسيا (2110) حمود بهجاترفعت م

، للحالة نقص يف النظر لكن ليس مؤثر عليها ألهنا جتلس يف الطاولة األوىل واألم (07: 2334حممود هبجات، 
تدرس معهم منذ دخوهلا إىل هي قريبة وحتب معلمتها، بالنسبة لزمالئها  عن العامل المدرسيتتابعها طبيا، 

حيث بني  (0190)هذا ما أكدته دراسة عطا محمود حسين ، املدرسة يعين لديها تأقلم مع األجواء الدراسية
املميزة حتثه على الدراسة اجلادة وجتعله  ابية حنو املدرسة، إذ أن العالقاتبأن الطالب املتفوق لديه اجتاهات اجي

ن أ (2119) محمد فندي العبد اهللوضح أحيث  ،مرتفعةيز بقدرات عقلية ، كما تتمأكثر قدرة على التعلم
قدرة على ألطفال العاديني، وتكون لديهم التوصف بالسرعة، واملنطقية، مقارنة مع اعملية التفكري عند املتفوقني 

: 2337 هلل،حممد فندي العبد ا) طرح التساؤالت، والفهم اجليد للعالقات بني السبب والنتيجة، وحل املشكالت
أكدت هذا ما ، "Wechsler" "وكسلر" اختبار الذكاء نابه معلمتها والحظناه عند تطبيق هذا ما أدلت، (02

، أيضا تعترب من لديهم ارتفاع يف درجة الذكاء  دراسياأن املتفوقني( 0111)عليه دراسة صالح الدين أبو ناهية 
 خرجت به نتائجهذا ما يف القسم،  أقراهنالها مرتفع مقارنة باملتعلمني األوائل يف مدرستها ودائما ما يكون حتصي

 دراسيا يظهرون قدرهتم يف التحصيل الدراسي منذ أيامهم بأن املتفوقني "Hollingworth" "ثر هولنجو "دراسة 
حيث  Terman" (0120)" "تيرمان"دراسة  هذا ما أكدته ،تتميز احلالة مبثابرهتاكما ،  األوىل يف املدرسة

هذا  ،يتميزون مبجموعة من السمات اإلرادية مثل قوة العزمية واملثابرة والرغبة يف التفوقاملتفوقني دراسيا  بينت أن
أكده الغفيلي ، و (0169)عبد السالم عبد الغفار ومحمد نسيم، فيليب صابرفضت به نتائج دراسة ما أ

هذا ما روح املنافسة،  الة أيضالدى احل (.التحصيل والتحمل)لديهم حاجيت دراسيا  بأن املتفوقني( 0111)
 دراسيا أن من خصائص املتفوقني (2110)نتائج دراسة عبد الرحمان سيد سليمان وآخرون  خرجت به

لدى احلالة نوع من األنانية وحتب أن تكون دائما يف املرتبة  ،التحكم الذايت والقدرة على التحمل واالستمرار
عماد الدين سلطان وآخرون دراسة  هذا ما أكدته نتائجاالستقرار، يتميز ب للعامل األسريبالنسبة . األوىل

كما هناك اهتمام عاطفي باحلالة   ،ن دراسياسرية وثيقة الصلة مبستوى املتأخريأن متوسط املشكالت األ( 0191)
دراسة أديب خرجت به أيضا نتائج هذا ما Halstead" (0190 )" "هالستيد" من طرف األب،اصة خ

كما يوجد متابعة من   ،هأن املتعلم املتفوق دراسيا يشعر باالنتماء إىل أسرته فيتمتع حبب والدي (2110)الخالدي 
 "هالستيد"دراسة به  دلتأ هذا ما وتشجعها على املنافسة وأن تكون دائما يف املرتبة األوىل، طرف األم

"Halstead "(0190) أكدت هذا  ،سةائهن على املنافأكثر تشجيعا ألبن  حتصيلياأن أمهات التالميذ املتفوقني
هذا ما  ،باعتمادها على نفسهاكما تراجع دروسها يوميا   ،(0191)عماد الدين سلطان وآخرون دراسة أيضا 
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يف إجناز  دراسيا يعتمدون على أنفسهم املتفوقنيأن فئة  kai" (0199)"" كاي"دراسة  خرجت به نتائج
 دراسيا وشعورهم بالقدرة على حرص املتفوقني (0190) ينمحمود عطا محمود حسوما بينته دراسة ، أعماهلم

أن املتعلم املتفوق دراسيا  (2110) وآخروندراسة أديب الخالدي وضحت أكما  ،أداء واجباهتم املدرسية
من جهة أخرى لديها روح املسؤولية يف البيت هذا ما  ،يعتمد على نفسه يف اجناز أعماله دون االستعانة بغريه

 عبد الرحمان سالمةدراسة هذا  توضحأو  ،نزلمد عليها عندما تكون غائبة عن املحيث تعت أدلت به أمها
عبد الرمحان سالمة ) يتحمل املسؤولية وميتلك القدرة على قيادة اآلخرين أن املتعلم املتفوق دراسيا (2112)

هذا ما  ،احلي، و سةفهي اجتماعية لديها زميالهتا يف املدر  العامل االجتماعيأما  .(50: 2332 وآخرون،
أن  (0191)دراسة حنفي محمود إمام وعلي محمد صبرة وعماد الدين سلطان وآخرون خرجت به 

أكد هذا كل من دراسة عماد الدين و  ، دراسيا أكثر توافقا يف مجيع أبعاد التوافق الشخصي واالجتماعياملتفوقني
 .(2110)ن دراسة عبد الرحمان سيد سليمان وآخرو ، و (0191)سلطان وآخرون 

  (:قفردوس )الثانية الحالة 

أن البيئة األسرية اليت تعيش فيها تتسم باالستقرار أما  (فردوس ق) نالحظ من خالل جينوغرام
تنتهي بالتصاحل، ال لكنها يف بعض األحيان تكون هناك خالفات بني الوالدين  ،العالقات حسنة بني أفرادها

وجدنا ف "Wechsler" "وكسلر"اختبار الذكاء  لى احلالةطبقنا ع ة،لمشاكل اجتماعية داخل أسرة احلا يوجد أي
عماد الدين سلطان وآخرون  هذا ما أكدته دراسةهذا ما يدل أن لديها ذكاء مرتفع، ( 001)درجتها تفوق 

ها قدرات يلدكما  أن املتفوقني دراسيا أعلى يف مستوى ذكائهم من املتأخرين دراسيا، توضحأحيث ( 0191)
محمد  ته دراسةأكدو ، Terman" (0120)" " تيرمان" دراسة نصت عليهما هذا  درجات مرتفعة،ب عقلية

حممد فندي العبد ) الرتكيز، والذاكرةيف قوة الهو أن من خصائص املتفوقون دراسيا ( 2119) فندي العبد اهلل
العامل عود إىل ي (فردوس ق)للحالة  نستنتج أن من أسباب التفوق الدراسيمن هنا  .(02: 2337 اهلل،

هي حتب معلمها، بالنسبة لزمالئها تدرس معهم منذ دخوهلا إىل املدرسة  العامل المدرسي ، أمافهو جيد الصحي
دراسة عماد الدين سلطان  خرجت به نتائجهذا ما هم، يعين لديها صداقات وعالقة قريبة وقوية بينها وبين

، كما لديها قدرات حسنة سواء بأقراهنم أو مدرسيهمأن العالقات االجتماعية للمتفوقني ( 0191)وآخرون 
 "Wechsler" "وكسلر" به معلمها وما الحظناه عندما طبقنا عليها اختبار الذكاء عقلية عالية هذا ما أدىل

دراسة  هذا ما أكدتهأيضا تعترب دائما من األوائل يف قسمها،  .فالحظنا أن لديها تركيز، انتباه، وذاكرة قوية
دراسيا على التحصيل اجليد منذ أيامهم األوىل يف  قدرة املتعلم املتفوقهو  "Hollingworth" "ثر هولنجو "

محمد دراسة ه توضحأو  ،(2110)دراسة عبد الرحمان سيد سليمان وآخرون أيضا هذا  بينوما املدرسة، 
حممد فندي ) تعلم واملثابرةعن أقراهنم بالدافعية القوية لل يتميزونأن املتفوقون دراسيا  (2119) فندي العبد اهلل
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أن  (2112) عبد الرحمان سالمة وآخرونهذا ما بينه لديها روح املنافسة، احلالة  .(02: 2337 العبد اهلل،
بالنسبة ، (58: 2332 عبد الرمحان سالمة وآخرون،) ى أقرانهرغبة قوية يف التفوق عل املتفوق دراسيا لديه

أسر الطفل املتفوق  أن (2100) عبيد ماجدة السيدوضح هذا أ ،رادهنسجام بني أفيتميز باالاألسري  جانبلل
من  اصةخ باملتعلم داخل أسرته، واالهتمام ،(208 :2355عبيد ماجدة السيد، ) تتمتع بتوافق أسري جيد

أن منط التنشئة االجتماعية السائدة يف األسرة يتسم ( 2110)دراسة األمير ما أدلت به هذا  ،طرف األب
دراسة هذا أكدت كما ، يساهم يف تفوق الدراسي للمتعلم وتوفري للحالة مجيع احتياجاهتا والرعاية، باالجيابية

قيام األسرة بإشباع حاجات األبناء كتوفري أغلب متطلباهتم الدراسية من أدوات ووسائل  أنعليوات ملحة 
كما يوجد متابعة من طرف األم  ،يحديثة، إضافة إىل حاجاهتم املعنوية من العوامل املؤدية إىل التفوق الدراس

أن املتفوقون  (0191)عماد الدين سلطان وآخرون هذا ما خرجت به دراسة  ،(كوثر)واألخت الكربى 
تلعب و  ،فهي اجتماعية لديها زميالهتا يف املدرسة العامل االجتماعيعن أما  ،دراسيا حيظون مبتابعة منزلية يومية

دراسة حنفي محمود إمام وعلي محمد صبرة وعماد الدين ذا ما خرجت به ه ،اومع أقربائه، مع أبناء اجلريان
 .أن املتفوقني دراسيا لديهم توافق شخصي واجتماعي (0191)سلطان وآخرون 

 (:آالء ب) الثالثة الحالة

طبقنا عليها اختبار الذكاء حيث مستوى قدراها املعرفية مرتفعة،  أن (آالء ب) نالحظ من خالل جينوغرام
اليت ساعدهتا من عالية هذا دليل أهنا لديها قدرات عقلية  (021)وجدنا درجتها تفوق ف "Wechsler" "وكسلر"

يتمتع بقدرة عقلية أن املتفوق دراسيا  (2110) تيسير مفلح كوافحةهذا ما أكدته  ،أن تكون متفوقة دراسيا
 تيسري مفلح كوافحة،)ليت ينتمي إليها عالية تظهر على شكل أداء متفوق يف املدرسة مقارنة باجملموعة العمرية ا

منذ دخوهلا إىل املدرسة،  ن األوائلهي م( حليمة)، وهذا ما يتميز به مجيع أخواهتا فاألخت (04: 2330
حصلت على املرتبة األوىل يف شهادة التعليم كما ،  (0)حصلت على شهادة التعليم االبتدائي بامتياز مبعدل فاق 

متيزت أيضا بتفوقها منذ دخوهلا إىل املدرسة حصلت على ( روميساء)بة لألخت ، بالنس(56)املتوسط مبعدل 
، بالنسبة (57)يف شهادة التعليم االبتدائي، أما شهادة التعليم املتوسط حصلت على معدل فاق ( 0)معدل فاق 

تعليم بة لتحصيلها يف اليف شهادة التعليم االبتدائي، وبالنس( 0)حصلت على معدل فاق ( أمساء)لألخت 
 تيسير مفلح كوافحة وعمر فواز عبد العزيز هذا ما أكده .هي دائما مع األوائلإذ ( 58) هواملتوسط 

يف ( %83)ته حوايل بيف دراسته أن العوامل الوراثية تساهم مبا نس "Jensen " "جنسن"أشار  حيث (2110)
بيئة األسرية اليت تعيش فيها تتسم للبالنسبة  (.06: 2330 تيسري مفلح كوافحة وعمر فواز عبد العزيز،)ذكاء 

باحملبة بني أفرادها والعالقات جيدة بينهم، هناك اهتمام من طرف األم واألب موفر هلم كافة احتياجاهتم، أيضا ال 
 حالة يعود إىلللتفوق الدراسي الهلذا نستنتج أن من أسباب  .يوجد أي مشاكل اجتماعية داخل أسرة احلالة
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يتمتعون أن املتفوقون ( 2110) رفعت محمود بهجاتوضح  حيث ،متع بصحة جيدةفهي تتالعامل الصحي 
لديها حساسية لكن ليس هلا تأثري  ،(07: 2334حممود هبجات،  رفعت)ة جيدة ختلوا من األمراض املزمنة حبص

دراسة  نصت عليه ما هذا ،اليت تعيش فيها احلالة تتميز باحملبة بني أفرادهافالبيئة  بالنسبة للعامل األسري عليها،
ويؤكدون أهنم حمبوبون يف ، يتمتعون بعالقات أسرية أفضل من املتخلفنيحيث أكد أن املتفوقون ( 0190)جابر 

كما أكدت هذا دراسة أديب ، أسرهم، وأن آباءهم وأمهاهتم حيرصون على معاملتهم بالتسامح والدميقراطية
يشعر باالنتماء إىل أسرته  دراسيا ملتفوقا أن( 2119) حسن موسى عيسى، ودراسة (2110)الخالدي 

على احلب  أفراد األسرة تقوم العالقة بني هأن (2119) حسن موسى عيسىأكد هذا فيتمتع حبب والديه، 
وليس هناك مشاكل أسرية اليت تؤثر عليها، األب موفر للحالة ، (00: 2338 حسن موسى عيسى،) والقبول

هذا ما أدلت به  تشجعها عند حصوهلا على املرتبة األوىل،كما احلالة،   األم قريبة جدا منو  ،مجيع احتياجاهتا
أنه تتميز أمهات التالميذ املتفوقون حتصيليا بأهنن أكثر تشجيعا  Halstead" (0190)" "هالستيد"دراسة 
محمود عطا محمود حسين  هذا ما أكدته دراسة، أخواهتاتراجع احلالة يوميا دروسها مبساعدة  ،ألبنائهن

 الظروف العامل المدرسيعن  .املدرسية يف مواعيدها مواجباهتن املتفوقون دراسيا يقومون حبل أ( 0190)
عماد الدين سلطان هذا ما أكدته دراسة  ،لحالةل درسيامل نجاحال على ساعدتجيدة  درسةالفيزيقية للم

هذا ، تتميز احلالة مبثابرهتا ،اسيأن هناك عالقة اجيابية بني اإلمكانيات املادية والتحصيل الدر  (0191)وآخرون 
عبد الرحمان سيد سليمان وآخرون ، و Terman" (0120)" " تيرمان"دراسة  خرجت به نتائجما 

، كذا حتب معلمتها اليت درستها من السنة أوىل إىل السنة الرابعة، أن املثابرة من مميزات املتفوقون دراسيا( 2110)
أن املتعلم املتفوق دراسيا جيد متعة كبرية يف العمل مع  (2110) هذا ما دلت عليه دراسة أديب الخالدي

كما لديها تركيز   هو رضا املتعلم عن معلمه، (0111)دراسة صالح الدين أبو ناهية وأكدته  زمالئه ومدرسيه،
أن القدرات العقلية للمتفوقني  Terman" (0120)""  تيرمان" هذا ما أكدته دراسة ،وانتباه وذاكرة قوية

إدراك بعض النقائص يف  علىيف اللغة الفرنسية واليت ساعدهتا  تدرس الدروس اخلصوصية أهنا كما. تفعةمر 
 .خواهتاألديها صديقة يف املدرسة، أو تلعب مع  عن الجانب االجتماعي، ،املدرسة

 (:بفريدة ) الرابعة الحالة 

سرة، فالوالدان مهتمان برتبية األعالقات وثيقة بني أفراد نالحظ أن ال (فريدة ب)من خالل جينوغرام 
عليها طبقنا  .(فريدة ب)األطفال اهتماما ماديا وعاطفيا، أيضا ال يوجد أي مشاكل اجتماعية داخل أسرة احلالة 

ها يلدأيضا  أي لديها درجة ذكاء مرتفعة،( 001)وجدنا درجتها تفوق ف "Wechsler" "وكسلر"اختبار الذكاء 
 خولة أحمد يحيىدراسة و ، Terman" (0120)" "تيرمان"كدته دراسة هذا ما أ ،قدرات عقلية مرتفعة

األفراد الذين يظهرون قدرات أدائية عالية ومتميزة يف اجملاالت املعرفية املتفوقون دراسيا هم  بينت أن (2110)
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 "Terman" " تيرمان"دراسة  هذا ما أكدته، ، تتميز احلالة مبثابرهتا(568 :2330خولة أمحد حيىي، )
عبد وأكد هذا في دراسة  ،أن من بني السمات اإلدارية اليت يتميز هبا املتفوقون دراسيا هي املثابرة (0120)

هلذا نستنتج أن من أسباب التفوق الدراسي يعود  .(0169)فيليب صابرو محمد نسيم، ، السالم عبد الغفار
كما املدرسة قريبة من البيت،  ف العامل المدرسي عناجليد حيث ال تعاين من أي مرض،  العامل الصحيإىل 

هي حتب جيد مع املتعلمني،  تعامل، و لتدريساتتوفر على ظروف فيزيقية جيدة، املعلمة لديها طريقة خاصة يف 
 "Henry" "هنري"و "Rustberg " "روستبرج"أكدت هذا دراسة  عالقتها جيدة مع زمالئها،و ، معلمتها

بني التحصيل الدراسي ( 3.35)عند مستوى الداللة  وجود ارتباط موجب ذات داللة إحصائية( 0162)
مصطفى نوري القمش، خليل وضح هذا أ ،تتميز احلالة بنشاطها ومشاركتها يف القسموالعالقات املدرسية، كما 

مييلون إىل طرح أسئلة كثرية، ولديهم قدرة عالية على القراءة أن املتفوقون  (2119) عبد الرحمن المعاطية
باملوضوعات اليت يهتم هبا من هم أكرب سنا، وسرعتهم كبرية يف حل املشكالت التعليمية اليت  تمامواالهوالكتابة، 

مصطفى نوري القمش، خليل عبد الرمحن ) تعرتضهم، وتتسم إجاباهتم عن األسئلة املطروحة عليهم بالدقة
الحظناه عندما طبقنا عليها ، لديها قدرات عقلية مرتفعة هذا ما أدلت به معلمتها وما (277: 2337املعاطية، 

نفس  الثقة يف حالة لل. قويةالذاكرة النتباه، و االرتكيز، ال كما تتميز بقوة يف ،"Wechsler" "وكسلر" اختبار الذكاء
ما أكدته دراسة حنفي محمود إمام وعلي محمد صبرة  هذاكما لديها إصرار لتحقيق حتصيل دراسي جيد، 

أن املتعلم  (2110)وبينت دراسة أديب الخالدي ون بالثقة يف النفس، أن الطلبة املتفوقني يتميز  (0191)
، (2110)أديب الخالدي  هذا ما أكدته دراسة، نبساطيةتتميز احلالة باالو  .املتفوق دراسيا يشعر بقيمته الذاتية

دراسة حنفي محمود إمام وعلي محمد  ، أما عن(2110)ودراسة عبد الرحمان سيد سليمان وآخرون 
من خصائص املتعلمني املتفوقني  قوة يف الشخصيةال، و مجعت كل من الثقة بالنفس واالنبساطية (0191)صبرة 
واحملبة بني ، (2110)هذا ما أكدته دراسة األمير جيابية بني أفراده، يتميز باال للعامل األسريبالنسبة  .دراسيا

قات العائلية للمتفوقني جيدة بني أن العال (0112)هذا ما نصت عليه دراسة داوود المعاطية  ،هاأفراد
 ،باحلمن للمتفوقني دراسيا لحاجات املعنوية أن هناك إشباع ل هذا ما بينته دراسة عليوات ملحةأفرادها، 

يتمتع حبب أن املتعلم املتفوق دراسيا  (2110)دراسة األديب الخالدي وضحت هذا أو العطف واالهتمام، 
نتائجها أن هناك  أكدت (0190)معطي، حمد عبد الرحمان دراسة حسن مصطفى عبد ال كذلك ،والديه

دراسة  بينتههذا ما من طرف األب،  اصةواالهتمام باحلالة خحمبة واستقرار يف وسط عائالت املتفوقني دراسيا، 
عماد الدين سلطان هذا ما أكدته دراسة ، كما يوجد متابعة من طرف األم  ،(2110)أديب الخالدي 

تشجعها على املنافسة كذلك ، وجد متابعة من طرف أولياء املتعلمون املتفوقون دراسياأنه ي (0191)وآخرون 
أن التشجيع  Halstead" (0190)" "هالستيد"دراسة  هذا ما خرجت به نتائجوأن تكون يف املرتبة األوىل، 
دراسة  به نتائجفضت هذا ما أ ،دروسها يوميا باعتمادها على نفسهااحلالة تراجع  ،يساهم يف التفوق الدراسي
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وبينت هذا كل من  أن املتفوقون دراسيا ينجزون أعماهلم باعتمادهم على نفسهم، Kai" (0199)" "كاي"
كما لديها روح املسؤولية  ،(2110)، ودراسة أديب الخالدي (0190) محمود عطا محمود حسيندراسة 

 "Onoda" "انودا"دراسة  أكدته هذا مايف البيت، فهي تساعد أمها يف أشغال البيت ويف رعاية أختها، 
أما عن  .املتفوقون يتحملون املسؤوليةأن  (0191)حنفي محمود إمام وعلي محمد صبرة و ، (0196)

أديب هذا ما خرجت به نتائج ، لديها أصدقاء يف املدرسة ويف احلي ،فهي اجتماعية الجانب االجتماعي
االجتماعية  معالقاهتو تماء وال مييلون إىل االنطواء،أن املتعلمني املتفوقني يشعرون باالن( 2110)الخالدي 

 . حسنة

  (:بآية )الخامسة  الحالة 

تتسم بالتفاهم بني  (آية ب)احلالة نالحظ من خالل اجلينوغرام أن البيئة األسرية اليت تعيش فيها 
إضافة ، عية داخل أسرهتاوجد أي مشاكل اجتماأفرادها، فاألب موفر هلا احتياجاهتا املادية وقريب منها، أيضا ال ت

لديها  هذا دليل أن (020)وجدنا درجتها تفوق ف "Wechsler" "وكسلر"طبقنا عليها اختبار الذكاء  إىل هذا
أكدت هذا دراسة عبد السالم عبد الغفار قدرات عقلية مرتفعة اليت ساعدهتا من أن تكون متفوقة دراسيا، 

هلذا نستنتج أن من  (.0191)الدين سلطان وآخرون  عمادودراسة ، (0169)ومحمد نسيم، فيليب صابر 
  فهو جيد، كان لديها مشكل يف النطق لكن العامل الصحيأسباب التفوق الدراسي للحالة املدروسة يعود إىل 

فهي ال حتب معلمتها ألهنا هتملها ومتيز بني  للعامل المدرسي، أما بالنسبة مع مرور الوقتحتسنت حالتها 
لمعان وضح هذا أا ما منعها أن تتحصل على املراتب األوىل لقوة شخصيتها وثقتها يف نفسها، التالميذ، لكن هذ
 :2355 ملعان مصطفى اجلاليل،) بالثقة بالنفس املتعلم املتفوق دراسيايتمتع أنه ( 2100) مصطفى الجاللي

أنه  Halstead" (0190)" "هالستيد" هذا ما أكدته دراسةوالتشجيع الذي تتلقاه من طرف أمها، . (04
متيزت أمهات التالميذ املتفوقني حتصيليا بأهنن أكثر تشجيعا هلم، بالنسبة لزمالئها فهي تدرس معهم منذ دخوهلا 

أن املتعلم املتفوق  (2110)هذا ما بينته دراسة أديب الخالدي إىل املدرسة يعين أهنا كونت صداقات معهم، 
لديها  .على كسب األصدقاء اقادر ومدرسيه وال مييل إىل االنطواء، و  دراسيا جيد متعة كبرية يف العمل مع زمالئه

 "وكسلر"قدرات عقلية عالية هذا ما أدلت به معلمتها وما الحظناه عندما طبقنا عليها اختبار الذكاء 
"Wechsler"، ا يف مدرسته لقوية، أيضا تعترب دائما من األوائالذاكرة النتباه، و االرتكيز، كما تتميز بقوة ال

. Terman" (0120)""  تيرمان"دراسة  خرجت به نتائجهذا ما وحتصيلها مرتفع مقارنة بزمالئها يف القسم، 
 ،Newtal "(0196)" "نيوتال"دراسة هذا ما أكدته يتميز بعالقاته املستقرة،  للعامل األسريبالنسبة 

كما توجد   ،(2110) خالديدراسة أديب النصت على هذا نتائج  من طرف األب، اصةواالهتمام باحلالة خ
عماد الدين سلطان ، ودراسة Halstead" (0190)" "هالستيد"دراسة هذا ما أكدته متابعة من طرف األم، 
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فكانت تدرسها قبل دخوهلا إىل  مبتابعة منزلية من طرف أوليائهم، حيظونأن املتفوقني دراسيا  (0191)وآخرون 
، تراجع احلالة دروسها يوميا يف أغلب األحيان تعتمد على نفسها املدرسة حيث اكتسبت مجيع احلروف واألعداد،

دراسة و  (0190) دراسة محمود عطا محمود حسينو  ،Kai" (0199)" "كاي" هذا ما أكدته دراسة
الدروس  كما تساعدها  ،يف مراجعة دروسهأن املتعلم املتفوق دراسيا يعتمد على نفسه  (2110) أديب الخالدي

هذا ما نصت به لدى احلالة روح املسؤولية يف البيت،  لغة الفرنسية على التحصيل اجليد،اخلصوصية يف مادة ال
وما ، (0191) دراسة حنفي محمود إمام وعلي محمد صبرة، وOnoda" (0196)" "انودا"دراسة نتائج 

اعية فكانت غري اجتم الجانب االجتماعيأما عن  .مد عليها أكثر من أختها الكربىأدلت به أمها فهي تعت
متنعها من اخلروج من البيت، فهي ختاف عليها ألهنم ليسوا أبناء املنطقة اليت يسكنون فيها، لكن  كانت  فاألم

عندما أرشدهتا األخصائية النفسية أنه جيب أن يكون هلا وقت للعب وأن حتتك مع اآلخرين، فخصصت هلا األم 
 .يومني يف األسبوع للعب والرتفيه

 (:ب جميلة) السادسة الحالة

يدة بني اجلاليت تعيش فيها تتسم بالعالقات  البيئة األسريةأن ( جميلة ب)نالحظ من خالل جينوغرام 
 صةاخ ةسر األصدمة على أفراد ته سؤوليتهم، لقد كانت وفامل برتبية األطفال ومتحمال اكان األب مهتم أفرادها،

مشاكل اجتماعية  ةرغم صغر سنها، ال يوجد أيكانت صامدة فإهنا  ، بالنسبة للحالة (رضا)واألخ ( فوزية)األم 
وجدنا درجتها ف "Wechsler" "وكسلر"طبقنا عليها اختبار الذكاء إضافة أننا ، (مجيلة ب)داخل أسرة احلالة 

دراسة و ، Terman" (0120)" "تيرمان" هذا ما أكدته دراسة، أي مستوى ذكائها مرتفع( 020)تفوق 
 يف صغرها هاأموهذا ما كانت تتميز به  ،(0169)م، فيليب صابر عبد السالم عبد الغفار ومحمد نسي

تيسير مفلح   هوضحتأ هذا ما، وكال من األسرة املمتدة لألب واألم يتميزون بتفوقهم العقلي بتفوقها دراسيا،
أول من أكد على دور الوراثة يف هو  "Galton " "جالتون"أن   (2110) كوافحة وعمر فواز عبد العزيز

يف  (%83) ه حوايل بتيف دراسته أن العوامل الوراثية تساهم مبا نس "Jensen " "جنسن"تفوق وأشارتشكيل ال
من هنا نستنتج أن من أسباب التفوق  (.06: 2330 تيسري مفلح كوافحة وعمر فواز عبد العزيز،) ذكاء

" نيوتال"دراسة كدته هذا ما أ، ز بالعالقات اإلجيابية بني أفرادهيتميعامل األسري لايعود إىل الدراسي 
"Newtal" (0196)،   هالستيد"دراسة ما خرجت به نتائج  ، هذاوجد متابعة من طرف األمتكما" 
"Halstead "(0190) ، هذا ما  ،وتشجعها على املنافسة ،(0191)عماد الدين سلطان وآخرون ودراسة

تراجع دروسها يوميا وتعتمد على  وأن تكون دائما يف املرتبة األوىل، ،Kai" (0199)" "كاي"دراسة  أكدته
أن املتفوق دراسيا يعتمد على نفسه يف اجناز أعماله دون  (2110)دراسة أديب الخالدي بين هذا ، نفسها

 ومع أقربائها،املدرسة ويف احلي  لديها زميالهتا يف فهي اجتماعية لجانب االجتماعيعن اأما  .االستعانة بغريه
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أيضا يرجع سبب تفوق احلالة  .(2110)د الرحمان سيد سليمان وآخرون دراسة عب هذا ما أدلت به نتائج
هذا ما أفضت به ، هي حمبوبة من طرف معلمها وقريبة منهف العامل المدرسيفهو جيد، أما  العامل الصحيإىل 

، كما لديها قدرات عقلية وهو رضا املتعلم املتفوق عن معلمه( 0111)صالح الدين أبو ناهية  دراسةنتائج 
عندما  اهالحظنكما به معلمها   أدىلوما  ،Terman" (0120)" " تيرمان"هذا ما أكدته دراسة ، رتفعةم

، تعترب دائما من األوائل يف مدرستها وحتصيلها مرتفع مقارنة "Wechsler" "وكسلر"طبقنا عليها اختبار الذكاء 
هذا ما ، برزانتها واتزاهناتتميز كما  ،"Hollingworth" "ثر هولنجو "دراسة  هذا ما أكدتهبزمالئها يف القسم، 

أن من خصائص  (0169)دراسة عبد السالم عبد الغفار ومحمد نسيم، فيليب صابر أدلت به نتائج 
، وتريد أن تكون دائما األوىل مقارنة بأقراهنا لديها روح املنافسةكما  ،املتعلمني املتفوقني دراسيا هو اتزاهنم انفعاليا

 .(2110)راسة عبد الرحمان سيد سليمان وآخرون نتائج دهذا ما أكدته 

 (:صارة ب) السابعة الحالة 

،  بني أفرادها باالنسجامأن البيئة األسرية اليت تعيش فيها تتسم  (صارة ب)نالحظ من خالل جينوغرام 
إضافة  ،هتاواألم قريبة منها، أيضا ال يوجد أي مشاكل اجتماعية داخل أسر  موفر هلا مجيع احتياجاهتااألب كان 

 رتفع،يف املستوى املأي  (001)وجدنا درجتها تفوق ف "Wechsler" "وكسلر"طبقنا عليها اختبار الذكاء  إىل هذا
بقدرة عقلية عالية تظهر املتعلم املتفوق دراسيا يتمتع أنه  (2110) تيسير مفلح كوافحة دراسة بينته هذا ما

هذا دليل أهنا لديها قدرات عقلية مرتفعة واليت ، (04: 2330 تيسري مفلح كوافحة،) على شكل أداء متفوق
هلذا نستنتج أن  Terman" (0120.)" " تيرمان" هذا ما أكدته دراسةساعدهتا من أن تكون متفوقة دراسيا، 
عبد وضح هذا وقريبة من زمالئها، هي حتب معلمتها،  العامل المدرسيمن أسباب التفوق الدراسي يعود إىل 

جيد املتعلم املتفوق دراسيا متعة كبرية يف العمل مع زمالئه ومدرسيه وال أنه  (2112) نالرحمان سالمة وآخرو 
، لديها (58: 2332 عبد الرمحان سالمة وآخرون،) قادر على كسب األصدقاءمييل إىل االنطواء، كما أنه 

رتكيز، فتميزت بالكاء طبقنا عليها اختبار الذ ت به معلمتها وما الحظناه عندما قدرات عقلية عالية هذا ما أدل
" ثر هولنجو "دراسة  هذا ما أكدته ،يف مدرستهادائما ما تتصدر املراتب األوىل قوية، أيضا الذاكرة النتباه، و اال
"Hollingworth".  نيوتال"وضحته دراسة أهذا ما بعالقاته اإلجيابية، يتميز  للعامل األسريبالنسبة "
"Newtal"  (0196)، ودراسة (0190)المعطي، وحمد عبد الرحمان  ودراسة حسن مصطفى عبد ،

دراسة نتائج  هذا ما خرجت به، ممن طرف األاصة باحلالة خومتابعة اهتمام هناك ، (2110)األمير 
هذا  ،وتشجعها على املنافسة ،(0191)عماد الدين سلطان وآخرون ، و Halstead "(0190)" "هالستيد"

تراجع دروسها يوميا وتعتمد على  كون دائما يف املرتبة األوىل،وأن ت Kai" (0199)" "كاي"دراسة  ما أكدته
أن املتفوق دراسيا يعتمد على نفسه يف اجناز ، (2110)أديب الخالدي  هذا ما نصت عليه دراسة، نفسها
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االجتماعية  اعالقاهت لجانب االجتماعيلعن  ويف بعض األحيان تساعدها أمها، أعماله دون االستعانة بغريه،
 .يها زميالهتا يف املدرسة ويف احلي وخمصصة هلا األم وقت للعب خارج البيتلد حسنة

 (:شحورية ) الثامنة الحالة 

بني  ميز باحملبة املتبادلةأن البيئة األسرية اليت تعيش فيها تت (حورية ش)نالحظ من خالل جينوغرام 
راد أسرة الطفل املتفوق دراسيا أف العالقة بنيف (2119) حسن موسى عيسىدراسة  خرجت بههذا ما  ،أفرادها

أيضا ال يوجد أي مشاكل اجتماعية ، (00: 2338 حسن موسى عيسى،) على احلب والقبول والثقة تقوم
 (000)تفوق وجدنا درجتها ف "Wechsler" "وكسلر"طبقنا عليها اختبار الذكاء  ،(حورية ش)داخل أسرة احلالة 
 شقيقاهتاهذا ما مييز كل ، أن تكون متفوقة دراسيا منساعدها ليت ها قدرات عقلية مرتفعة وايهذا دليل أهنا لد

يعود  (حورية ش)لحالة املدروسة لنتج أن من أسباب التفوق الدراسي ذا نستهل .رتفعم ءمستوى ذكاحيث لديهن 
 فهي قريبة وحتب معلمتها، العامل المدرسيليس لديها أي مرض فبنيتها الصحية قوية، أما  العامل الصحيإىل 

، تعترب لوكسلر كما تتميز بقدرات عقلية عالية هذا ما أدلت به معلمتها والحظناه عند تطبيق عليها اختبار الذكاء
فضت به هذا ما أ، فما فوق (0) تتحصل على معدلاألوائل منذ دخوهلا إىل املدرسة ودائما ما املتعلمني من 

وضحت هذا دراسة عبد أواالتزان،  نوع من اهلدوءتتميز احلالة ب ،"Hollingworth" "ثر هولنجو "دراسة  نتائج
 أن االتزان االنفعايل من خصائص املتفوقني دراسيا،( 0169)السالم عبد الغفار ومحمد نسيم، وفيليب صابر 

 ةشخصيعاطفي لدى املتعلم املتفوق دراسيا، أيضا تتميز ب رأن هناك استقرا (0112)ودراسة داوود المعاطية 
املتفوقون  يتميز أنه "Hollingworth" "ثر هولنجو "دراسة  بينت هذا، فات أكرب من سنهاقوية فهي تقوم بتصر 

هذا ما ، باحملبة بني أفرادهيتميز  للعامل األسريبالنسبة . عن غريهم بنضجهم املبكر يف مجيع اجلوانب دراسيا
 من طرف األب، صةخاهناك اهتمام عاطفي باحلالة كما  ،Newtal"  (0196)" "نيوتال"دراسة  أكدته نتائج

 ،وتشجعها على املنافسة كما يوجد متابعة من طرف األم  ،(2110)هذا ما أدلت به دراسة أديب الخالدي 
وأن  ،(0191)، وعماد الدين سلطان وآخرون Halstead "(0190)" "هالستيد"أكدت هذا دراسة 

دراسة أكدت هذا ، على نفسها باعتمادها تراجع دروسها يوميا يف املرتبة األوىل هي ومجيع أخواهتا، تكون دائما
فهي اجتماعية لديها زميالهتا يف املدرسة ويف احلي  العامل االجتماعي عنأما  (.2110)أديب الخالدي 

أن ( 2110)أديب الخالدي دراسة  هذا ما خرجت به نتائج، وخمصصة هلا األم وقت للعب خارج البيت
 .املتفوق دراسيا ال مييل إىل االنطواء
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 (:بثينة ب) التاسعة الحالة 

يدة بني اجلأن البيئة األسرية اليت تعيش فيها تتسم بالعالقات  (بثينة ب)نالحظ من خالل جينوغرام 
طبقنا عليها اختبار الذكاء إضافة إىل هذا ، أيضا ال يوجد أي مشاكل اجتماعية داخل أسرة احلالة، اأفراده

عالقاهتا االجتماعية  يعين أن لديها درجة ذكاء مرتفعة، (001) وجدنا درجتها تفوقف "Wechsler" "وكسلر"
ال  حيث العامل الصحييعود إىل  (بثينة ب) هلذا نستنتج أن من أسباب التفوق الدراسي للحالة املدروسة .جيدة

زمالئها، كما تتميز بقدرات عقلية مرتفعة هذا و  فهي حتب معلمتها للعامل المدرسي، بالنسبة مرضتعاين من أي 
، أيضا تعترب من املتعلمني "Wechsler" "وكسلر" ما أدلت به معلمتها والحظناه عند تطبيق عليها اختبار الذكاء

دراسة هذا ما أكدته األوائل يف مدرستها ودائما ما يكون حتصيلها مرتفع مقارنة بزمالئها يف القسم، 
دراسة عبد السالم عبد الغفار  ذا ما أكدتهه ،باالتزان االنفعايلتتميز احلالة ، "Hollingworth" "ثر هولنجو "

أن من اخلصائص االنفعالية للمتفوق دراسيا هو اتزانه انفعاليا، أيضا  (0169)فيليب صابر و ومحمد نسيم، 
أن املتفوقون دراسيا  (0191)أكد هذا دراسة حنفي محمود إمام وعلي محمد صبرة لديها الثقة يف النفس، 

أن املتعلمني املتفوقون لديهم  Terman" (0120)" "تيرمان"بينت هذا دراسة و  ،يتميزون بالثقة يف النفس
بني أن من  (2100) لمعان مصطفى الجالليأما دراسة جمموعة من السمات اإلرادية مثل الثقة يف النفس، 

نسبة بال .(04 :2355 ملعان مصطفى اجلاليل،)خصائص املتفوق دراسيا هو االتزان االنفعايل والثقة يف النفس 
اك اهتمام وهن ،(0190)جابر دراسة هذا ما أكدته نتائج ، فالعالقة جيدة بني أفراد األسرة للعامل األسري

أن املتعلم املتفوق  (2110)هذا ما أدلت دراسة أديب الخالدي  من طرف األب، صةاعاطفي باحلالة خ
كما لديها  ،يف اللعب مع زمالئه ومدرسيه يشعر باالنتماء إىل أسرته فيتمتع حبب والدية وجيد متعة كبرية دراسيا

نتائج  أكدت هذاو  تكون خارج املنزل،تعتمد عليها عندما أهنا هذا ما أدلت به أمها  ،روح املسؤولية يف البيت
يتحمل املسؤولية وميتلك أن املتفوق دراسيا  عبد الرحمان سالمة وآخرونو  ،(2110)أديب الخالدي دراسة 

فهي  العامل االجتماعيأما  .(50_58: 2332 عبد الرمحان سالمة وآخرون،)ين القدرة على قيادة اآلخر 
قادر أن املتعلم املتفوق دراسيا  (2112) عبد الرحمان سالمة وآخرونبينت نتائج دراسة  حيث ،اجتماعية

دراسة حنفي  أيضاهذا ما خرجت به  ،(50: 2332 عبد الرمحان سالمة وآخرون،) على كسب األصدقاء
دراسة عبد الرحمان سيد و ، (0191)مام وعلي محمد صبرة وعماد الدين سلطان وآخرون محمود إ

 (.2110)سليمان وآخرون 

  (:شأسامة )العاشرة الحالة 

بني  ميز باحملبة املتبادلةعيش فيها تتيأن البيئة األسرية اليت  (ش أسامة)نالحظ من خالل جينوغرام 
ال يوجد مشاكل اجتماعية  الوالدين، لكن تنتهي بالتصاحل بينهما، أحيانا ما تكون هناك خالفات بني ،أفرادها
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 "وكسلر"طبقنا عليه اختبار الذكاء يتميز بقدرات معرفية مرتفعة، إضافة إىل هذا  ،(أسامة ش)داخل أسرة احلالة 
"Wechsler"  أن( أسامة ش)نستنتج من خالل جينوغرام . أي لديه ذكاء مرتفع (020)وجدنا درجته تفوق ف 

فهو  العامل المدرسي، أما بالنسبة فهو يتمتع بصحة جيدة العامل الصحييعود إىل  ادراسي همن أسباب تفوق
أن املتقدمني دراسيا  (0191)هذا ما أكدته دراسة عماد الدين سلطان وآخرون ، من زمالئه ومعلمتهقريب 

مصطفى نوري  بين هذا، رتفعةمعقلية  يتميز بقدراتعالقاهتم جيدة سواء بأسرهم أو أقراهنم أو مدرسيهم، كما 
اختبار الذكاء  ناهذا ما أدلت به معلمته والحظناه عند تطبيق ،(2119) خليل عبد الرحمن المعاطيةو القمش، 

حيث بينت دراسة عبد السالم عبد الغفار ومحمد  ،(020)فوجدنا أن درجته فاقت  "Wechsler" "وكسلر"
أيضا يعترب من املتعلمني األوائل املتقدمني دراسيا لديهم ذكاء عايل، أن  (0169)نسيم، ودراسة فيليب صابر 

" ثهولنجور "دراسة  هذا ما أكدتهمقارنة بزمالئه يف القسم،  ايف مدرسته ودائما ما يكون حتصيله مرتفع
"Hollingworth"  ، حيث خرجت مراجعة دروسه، فهو يقضي أغلب وقته يف ، يتميز احلالة حببه للدراسةكما

أن من مميزات املتعلمني املتفوقني دراسيا حل الواجبات ( 0190)ج دراسة محمود عطا محمود حسين نتائ
 وضح هذا، أاملطالعةكما حيب  املدرسية يف مواعيدها، واالهتمام بالعمل املدرسي منذ بداية العام الدراسي،

 للمتعلمني املتفوقني رفيةاخلصائص املعأن من ، (2119)مصطفى نوري القمش، خليل عبد الرحمن المعاطية 
 هنم أكثر انتباها وحبا لإلطالع، ومييلون إىل طرح أسئلة كثرية، ولديهم قدرة عالية على القراءة والكتابةأ دراسيا هو

أكدت هذا  األم، وجد متابعة من طرف، ت(277: 2337مصطفى نوري القمش، خليل عبد الرمحن املعاطية، )
تشجعه على حيث  ،(0191)، وعماد الدين سلطان وآخرون Halstead" (0190)" "هالستيد"دراسة 

هذا يراجع دروسه يوميا ويعتمد على نفسه يف ذلك،  على ثقة فيه، املنافسة وأن يكون دائما يف املرتبة األوىل وهي
، ودراسة أديب الخالدي (0190) ، محمود عطا محمود حسينKai" (0199)" "كاي"دراسة  بينتهما 

" نيوتال"دراسة  هذا ما أكدته نتائجيتميز يف أغلب األحيان باالستقرار، فهو  مل األسريلعاا عن (.2110)
"Newtal" (0196)، فيما يتعلق  اصةأن هناك بعض الضغوطات من طرف األب على احلالة خ ما عدا

حسن موسى وضحه  هذا ما خاصة من طرف األم، بالدراسة واجلانب الديين، هناك اهتمام عاطفي باحلالة
حسن موسى )احلب والقبول والثقة على  مبنية أن العالقات بني أفراد أسر املتعلمني املتفوقني( 2119) عيسى
لديه عالقات اجتماعية حمدودة، يف أغلب األحيان يلعب مع ف العامل االجتماعيأما (. 00: 2338 عيسى،
 .ابن عمه

  (:زإيمان )الحادية عشر الحالة 

، بني أفرادها ميز باحملبة املتبادلةأن البيئة األسرية اليت تعيش فيها تت (ان زإيم)نالحظ من خالل جينوغرام 
طبقنا كما لديها قدرات عقلية مرتفعة، حيث  ،(إيمان ز)أيضا ال يوجد أي مشاكل اجتماعية داخل أسرة احلالة 
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ها قدرات عقلية يهذا دليل أهنا لد (000)وجدنا درجتها تفوق ف "Wechsler" "وكسلر"عليها اختبار الذكاء 
نستنتج من خالل جينوغرام  .، عالقاهتا االجتماعية حسنةمرتفعة واليت تساعدها على أن تكون متفوقة دراسيا

لديها ما عدا أن فبنيتها الصحية حسنة،  العامل الصحييعود إىل  ادراسي هاأن من أسباب تفوق (إيمان ز)
تدرس فإهنا قريبة وحتب معلمتها، بالنسبة لزمالئها  فهي العامل المدرسيأما  ،احلساسية بسبب موقع سكنهم

هذا ما خرجت به نتائج دراسة صالح الدين أبو ناهية  معهم منذ دخوهلا إىل املدرسة ولديها زميلتني مفضلتني،
لت تتميز احلالة بقدراهتا العقلية املرتفعة هذا ما أد رضا املتعلم املتفوق دراسيا عن املعلم وتقبل التعليم، (0111)

هذا دليل أن مستوى ذكائها Wechsler" (000 )" "وكسلر"به معلمتها والحظناه عند تطبيق اختبار الذكاء 
األوائل يف  اتأيضا تعترب من املتعلم ،(0191)أكدت هذا دراسة عماد الدين سلطان وآخرون  مرتفع،

 هذا ما أكدتهالقسم واملدرسة،  فما فوق مرتفع مقارنة بزمالئها يف( 0)مدرستها ودائما ما يكون حتصيلها من 
. حتب أن تكون دائما يف املرتبة األوىلكما لدى احلالة نوع من األنانية   ،"Hollingworth" "ثهولنجور "دراسة 

جابر دراسة نتائج فضت به هذا ما أالعالقات االجيابية بني أفراده، يتميز بفهو  للعامل األسريبالنسبة 
هناك اهتمام عاطفي باحلالة خصوصا كما أن  ،ا يتميزون بعالقات حسنة بينهمأن أسر املتفوقني دراسي (0190)

أن املتعلم املتفوق يتمتع حبب  (2110)دراسة أديب الخالدي هذا ما خرجت به نتائج  من طرف األب،
أن املتفوقني حيظون  (0191)عماد الدين سلطان وآخرون ، بين هذا وجد متابعة من طرف األمتكما    ،والديه

أكدت ، فهي تشجعها على املنافسة وأن تكون دائما يف املرتبة األوىل أكثر من املتأخرين دراسيا،تابعة منزلية مب
كما  ،أمهات املتفوقني حتصيليا يتميزن بأهنن أكثر تشجيعا ألبنائهن أن Kai" (0199)" "كاي"دراسة    هذا

لديها زميلتني يف  ،فهي ليست اجتماعية تماعيالعامل االجأما . أهنا تراجع دروسها يوميا وتعتمد على نفسها
يف حي تكثر فيه اآلفات االجتماعية كشرب  يقطنونخوفا عليها ألهنم كما متنعها األم من اخلروج  ،املدرسة

 .أهنم ليسوا أبناء املنطقةخل، كما إ...الكحول واملخدرات،

  (:عأحمد )الثانية عشر الحالة 

بني  ميز بالعالقات اإلجيابيةعيش فيها تتين البيئة األسرية اليت أ (أحمد ل)نالحظ من خالل جينوغرام 
أيضا ال يوجد أي بعض األحيان ما تكون هناك خالفات بني الوالدين لكن تنتهي بالتصاحل بينهما،  يف ،أفرادها

بار اختقدراته العقلية مرتفعة، فوجدنا درجة ذكائه على حسب  ،(أحمد ل)مشاكل اجتماعية داخل أسرة احلالة 
نستنتج  .ذكاء مرتفع، عالقاته االجتماعية جيدةه يهذا دليل أهنا لد (021)ب "Wechsler" "وكسلر"الذكاء 

فبنيته الصحية قوية ويتمتع  العامل الصحييعود إىل  ادراسي هفوقتأن من أسباب  (أحمد ع)من جينوغرام 
كما يتميز بقدراته العقلية العالية هذا ،  الئهزمو هو قريب وحيب معلمته، ف العامل المدرسي أمابالنشاط واحليوية، 

( 021)حيث حصل على درجة  "Wechsler" "وكسلر"ما أدلت به معلمته والحظناه عند تطبيق اختبار الذكاء 
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 ا، أيضا يعترب من املتعلمني األوائل يف مدرسته ودائما ما يكون حتصيله مرتفعهذا ما يؤكد أن مستوى ذكائه مرتفع
على مستوى املؤسسة اليت  االبتدائييف القسم، حيث حصل على املرتبة األوىل يف شهادة التعليم  مقارنة بزمالئه

مبعدالت  يتميزون املتفوقون دراسيا وهو أن" Hollingworth" "ثهولنجور "دراسة  هذا ما أكدته، يدرس فيها
 "تيرمان"نتائج دراسة  تههذا ما أوضحلديه حب ودافعية للدراسة،  أيضا، مرتفعة منذ دخوهلم إىل املدرسة

"Terman" (0120) ، تقبل للتعليم،  أن املتفوقون دراسيا لديهم( 0111)ودراسة صالح الدين أبو ناهية
 (2100) عبيد ماجدة السيدوضح هذا  باالنسجام،يتميز فإنه  للعامل األسريبالنسبة  والطموح األكادميي،

أسر الطفل املتفوق تتمتع بتوافق أسري جيد  أنإىل  تفوقالتشري معظم الدراسات حول العالقات األسرية و أنه 
هذا ما أدلت به دراسة أديب  ،هناك اهتمام عاطفي باحلالةكما أن  ،(208 :2355عبيد ماجدة السيد، )

حيث  وجد متابعة من طرف األمتكما   وفر له كل احتياجاته،الذي ي من طرف األباصة خ (2110)الخالدي 
 "Halstead" "هالستيد"أكدت هذا دراسة ، أن يكون دائما يف املرتبة األوىلتشجعه على املنافسة و 

دراسة  هذا ما أكدته ،يراجع دروسه يومياأنه كما وهو تشجيع أولياء املتعلمني املتفوقني أبنائهم،  ، (0190)
لدى احلالة روح  .ويقوم بالدروس اخلصوصية ،(2110)، ودراسة أديب الخالدي Kai" (0199)" "كاي"

دراسة انودا  أدلت بها هذا م ،على مراجعة دروسهوه كرب يف إخوته هو من يساعد أخاملسؤولية ألنه األ
فلديه عالقات  ،العامل االجتماعيأما  .(0191)دراسة حنفي محمود إمام وعلي محمد صبرة و ، (0196)

سلطان وآخرون دراسة حنفي محمود إمام وعلي محمد صبرة وعماد الدين  هذا ما خرجت به اجتماعية،
 جيدة كما له عالقات  ،روح مرحةب يتميز ،(2110)دراسة عبد الرحمان سيد سليمان وآخرون و ، (0191)

 .وفيه كون عالقات جديدة ،وانضم أخريا إىل ناد رياضي لكرة القدم ،يف املدرسة ئهمع زمال

  (:كهديل )الثالثة عشر الحالة 

ميز بالعالقات اجليدة بني األسرية اليت تعيش فيها تتأن البيئة  (هديل ك)نالحظ من خالل جينوغرام 
طبقنا عليها إضافة إىل هذا  ،(هديل ك)أيضا ال يوجد أي مشاكل اجتماعية داخل أسرة احلالة أفرادها، 

ذكاء مرتفع، ها يهذا دليل أن لد (001)وجدنا درجتها تفوق ف "Wechsler" "وكسلر"اختبار الذكاء 
يعود إىل  ادراسي هاأن من أسباب تفوق (هديل ك)نستنتج من جينوغرام  .عية جيدةبالنسبة لعالقاهتا االجتما

فهي قريبة وحتب معلمتها، بالنسبة  العامل المدرسيفاحلالة ال تعاين من أي مرض، أما  ،العامل الصحي
ميز بقدرات مع األجواء الدراسية، كما تت أهنا تأقلمتتدرس معهم منذ دخوهلا إىل املدرسة يعين فهي لزمالئها 

 "وكسلر"هذا ما أدلت به معلمتها ومدير املدرسة والحظناه عند تطبيق عليها اختبار الذكاء  ،عقلية عالية
"Wechsler" (001) تيرمان"دراسة ، تتميز احلالة مبثابرهتا هذا دليل أن درجة ذكائها مرتفعة " 
"Terman" (0120)ولديها روح  ،(0169)ر، عبد السالم عبد الغفار ومحمد نسيم، فيليب صاب
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للعامل بالنسبة  ،(2110)نتائج دراسة عبد الرحمان سيد سليمان وآخرون هذا ما أكدته املنافسة، 
 ،Newtal" (0196)" "نيوتال"دراسة  هذا ما أكدته نتائج واالنسجام، يتميز باالستقرارفهو  األسري

أدلت به دراسة أديب الخالدي  هذا ما ،هناك اهتمام عاطفي باحلالة خصوصا من طرف األبكما أن 
، Halstead" (0190)" "هالستيد"أكدت هذا دراسة  ،وجد متابعة من طرف األمتكما   ،(2110)

كما تشجعها على املنافسة وأن تكون دائما يف املرتبة األوىل  حيث  (0191)وعماد الدين سلطان وآخرون 
هذا ما خرجت به  ،فهي اجتماعية االجتماعيالعامل أما  .تدعمها بالدروس اخلصوصية يف اللغة الفرنسية

دراسة عبد و ، (0191)دراسة حنفي محمود إمام وعلي محمد صبرة وعماد الدين سلطان وآخرون 
تقضي معظم أوقاهتا كما لديها زميالهتا يف املدرسة ويف احلي  ، (2110)الرحمان سيد سليمان وآخرون 

 .لتهان وخاافهي حمبوبة من طرف اجلد( األم)عند جدهتا 

 (:بيحيى ) الرابعة عشر الحالة 

أفرادها،  االجيابية بني نالحظ أن البيئة األسرية اليت تعيش فيها تتسم ب (يحيى ب)من خالل جينوغرام 
كما أن هناك اهتمام عاطفي وثقة مشرتكة بني الوالدين، فاألم مهتمة برتبية األطفال خصوصا يف غياب األب، 

، (حيىي ب)وجد أي مشاكل اجتماعية داخل أسرة احلالة تال  .ال كل احتياجاهتموفر لألطففإنه يبالنسبة لألب و 
هذا دليل أن  (021)ووجدنا درجته تفوق  "Wechsler" "وكسلر"من ناحية أخرى طبقنا عليه اختبار الذكاء وو 

من أن نستنتج  من هنا .Terman" (0120)" "تيرمان"هذا ما أكدته دراسة  مستوى ذكاء عال،ه يلد
 أنه مؤثر عليه كما غريفهو حسن سوى أن لديه حساسية لكن  العامل الصحيالدراسي يعود إىل  هاب تفوقأسب

هذا ما أكدته ، لديه عالقات جيدة مع زمالئه يف املدرسة كما أنمعلمته حتبه  ف العامل المدرسي، أما يتابع طبيا
 أيضا، سيا عالقات حسنة بأقراهنموهو أن لدى املتفوقني درا (0191)دراسة عماد الدين سلطان وآخرون 

 "وكسلر" لديه قدرات عقلية عالية هذا ما أدلت به معلمته وما الحظناه عندما طبقنا عليه اختبار الذكاء
"Wechsler"  متفوقني قدرات أن لل التشريع التربوي األمريكيحيث بني لديه تركيز، انتباه، وذاكرة قوية، فوجدنا

منذ  ،أيضا يعترب من املتعلمني األوائل ،(568 :2330خولة أمحد حيىي، ) االت املعرفيةأدائية عالية ومتميزة يف اجمل
هذا ما أكدته دراسة صالح الدين أبو ناهية  ،حببه للدراسةيتميز احلالة ، كما أن كان يدرس يف الروضة

وما  أدلت به معلمتههذا ما  ،ولديه روح املنافسةأن هناك تقبل للتعليم من طرف املتفوقني دراسيا،  (0111)
أن ذوي التحصيل املرتفع يتميزون مبشاعر قوية واجتاهات اجيابية حنو  Kai" (0199)" "كاي"أكدته دراسة 

أن جمموعة من  Terman" (0120)" "تيرمان"وأكدت هذا دراسة . العمل اجلاد واالمتياز يف املدرسة
. أعلى نقطة مقارنة بزمالئهبكي عندما ال حيصل على يفهو ، السمات اإلرادية  هلذه الفئة هو رغبتهم يف التفوق

" نيوتال" دراسةهذا ما أكدته  يف أسرته،والتفاهم  نسجام،يتميز باهلدوء واالفإنه  للعامل األسريبالنسبة 
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"Newtal" (0196) ، حسن موسى عيسىوضح هذا أن، ايباحلالة من طرف الوالد اهتمامهناك كما أن 
 حسن موسى عيسى،) القبول والثقة، تقوم على احلب والدين واملتعلم املتفوق دراسياال أن العالقة بني (2119)

عماد الدين سلطان وآخرون  هذا ما أكدته دراسة، وجد متابعة من طرف األمتكما  (.00: 2338
أكدته هذا ما  ،تشجعه على أن يكون يف املرتبة األوىلحيث  أن املتفوقون دراسيا حيظون مبتابعة منزلية، (0191)

يراجع كما أنه  ،أكثر تشجيعا ألبنائهن أن أمهات املتفوقون دراسيا Halstead "(0190)" "هالستيد"دراسة 
ويعتمد على  ،الواجبات املدرسية يف مواعيدها، يهتم بالعمل املدرسي منذ بداية العام الدراسي حيل ،دروسه يوميا

عر قوية واجتاهات اجيابية للمتعلمني املتفوقني أن هناك مشا Kai" (0199)" "كاي"بينت دراسة ، إذ نفسه
" انودا"دراسة هذا ما أكدته  ،لديه روح املسؤولية يف البيت أيضا، حنو بعض املفاهيم كاالعتماد على النفس

"Onoda" (0196) ، أدلت به أمه فهي  كما  ،(0191)دراسة حنفي محمود إمام وعلي محمد صبرة و
، يتميز احلالة حببه الجانب االجتماعيأما  .يف غياب األب صةت اليت حتتاجها خاشراء لوازم البييف تعتمد عليه 

دراسة حنفي محمود إمام وعلي محمد صبرة وعماد الدين هذا ما أكدته يف تكوين عالقات الصداقة، 
حيب زمالئه يف  أنه كما، (2110)، دراسة عبد الرحمان سيد سليمان وآخرون (0191)سلطان وآخرون 

 .قسمال

 (:قجبريل )الخامسة عشر لحالة ا 

ميز بالعالقات احلسنة بني عيش فيها تتيأن البيئة األسرية اليت  (جبريل ق)من خالل جينوغرام  نالحظ
يوجد مشاكل اجتماعية داخل أسرة احلالة أفرادها، ما عدا انفصال والديه حيث يشعر احلالة بنقص حنان األب، 

يتميز احلالة  ،(األم)ذو ملكية خاصة فهم يسكنون مع األسرة املمتدة املتمثلة بعدم امتالك سكن  (جبريل ق)
 "Wechsler" "وكسلر"طبقنا عليه اختبار الذكاء بقدراته العقلية املرتفعة من االنتباه، الرتكيز، الذاكرة، كما 

 هتفوق أن من أسباب (جبريل ق)نستنتج من جينوغرام  .مرتفعه يلد هذا دليل أن (020)تفوق  ووجدنا درجته
رفعت محمود هذا ما أكدته  ،فهو يتمتع جبسم قوي سليم من أي مرض العامل الصحييعود إىل  ادراسي

رفعت حممود هبجات، )ة جيدة ختلوا من األمراض املزمنة حيتمتعون بصأن املتفوقون دراسيا  (2110) بهجات
 (2110) لة أحمد يحيىخو حيث وضحت  ،فلديه قدرات عقلية عالية العامل المدرسي، أما (07: 2334

 :2330خولة أمحد حيىي، ) يظهرون قدرات أدائية عالية ومتميزة يف اجملاالت املعرفيةأن املتعلمني املتفوقني 
م القدرة لديه، وضحت أن املتفوقون دراسيا "Hollingworth" "ثهولنجور "دراسة هذا ما أكدته ، (568
به معلمه وما الحظته األخصائية النفسانية عندما طبقنا اختبار  ىلهذا ما أد ،نتباه، وذاكرة قويةاالرتكيز، ال على

دراسة عبد السالم عبد الغفار ومحمد  هذا ما أكدته، (020)للذكاء فوجدنا درجته  "Wechsler" "وكسلر"
بينت ارتفاع مستوى الذكاء ( 0191)ودراسة عماد سلطان وآخرون ( 0169)نسيم، فيليب صابر 
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احلالة  نفسية أثر هذا علىاحلالة عاىن من آثار طالق والديه حيث  للعامل األسريبالنسبة ا أم ،للمتفوقني دراسيا
فمستوى  متابعة بالنسبة للجانب الدراسي من طرف األم مع الوضع، ال يوجدها وتعايش لفرتة زمنية لكنه جتاوز 

لدى احلالة روح رتة االمتحانات، ذكائه الفائق جيعله جييب بامتياز رغم أنه ال يراجع دروسه يف البيت سوى يف ف
دراسة حنفي محمود إمام وعلي و ، Onoda" (0196)" "انودا"دراسة هذا ما أكدته  ،املسؤولية يف البيت

 اهيأخذ أخكما عتمد عليه لشراء لوازم البيت اليت حتتاجها  ت يفه ،أمهأيضا أدلت به و (0191)محمد صبرة 
 .جتماعي وحيب اللعب مع إخوته فقطا ريغفهو  الجانب االجتماعي عن. إىل املدرسة

 :ةنيالثا العامة الفرضيةومناقشة نتائج عرض  -(2

 :ةالفرضية العامة الثاني عرض نتائج -(2-0

األمراض، املشاكل االجتماعية، )واملتفوقني دراسيا تبعا ملتغريات  توجد فروق بني املتعلمني املتأخرين :نص الفرضية
 (العالقات

 المرضمتغير نوع : أوال

الفروق بين المتعلمين المتأخرين  الستخراج (2كا)ي تربيع يبين درجات اختبار كا(: 20)جدول رقم 
 تبعا لمتغير نوع المرض ألفراد األسرة النووية والممتدة والمتفوقين دراسيا

قيمة   الداللة
 2كا

المتعلمين المتفوقين  المجموع
 دراسيا

المتعلمين المتأخرين 
 دراسيا

 لمتغيرا نوع المرض

النسب 
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

 التكرار

  الضغط الدموي 24 56 24 18 48 45.40 3.06
 

 
 
 
 
 
 األمراض
 الجسمية

 السكري 23 50 20 18 40
 البروستات 2 5 2 2 4
 مشكل في الغدة الدرقية 6 4 1 4 55
 الحساسية 53 7 1 4 51
 اضطراب في الكالم 1 0 5 1 6
 الفرط في الحركة 2 5 5 1 0
 األمراض القلبية 1 0 55 8 56
 الروماتيزم 5 5 5 1 2
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 النفسية السرطان 1 0 6 5 55
 مرض نفسي 2 5 3 0 2 العقلية

 القلق 2 5 5 1 0
 اْلدمان على الكحول 2 5 1 4 7
 اْلدمان على المخدرات 5 5 5 1 2
 الوسواس 4 0 5 1 1
 مشكل في المعدة 0 2 5 1 4
 الربو 6 4 50 10 50
 ضعف في البصر 1 0 7 5 52
 الورم الليفي 2 5 1 4 7
 الزهايمر 5 5 5 1 2
مشكل على مستوى  0 2 0 2 6

 الظهر
 إعاقة حسية 6 4 5 1 7
مشكل على مستوى  2 5 3 2 1

 الكلى
 العصبيةالنوبات  2 5 5 1 0
 إعاقة حركية 0 2 2 1 1
 التوسع في األوردة 5 5 5 1 2
 الصداع النصفي 5 5 5 1 2
مشكل في األعضاء  2 5 3 0 2

 التناسلية
 اْلصابة بالمكروب 5 5 2 0 0
 الصرع 2 5 3 0 2
 شلل دماغي نصفي 2 5 3 0 2
 فقر في الدم 5 5 3 0 5
 تفاع في الحمىار  0 2 3 0 0
 مرض عقلي 4 0 0 2 7
 التهاب اللوزتين 5 5 3 0 5
 االكتئاب 2 5 3 0 2
 العصارة الصفراوية 5 5 3 0 5
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يوجد وعليه ال  (1.10)أكرب من  (1.06)أن مستوى الداللة  (20)رقم  نالحظ من خالل اجلدول
أن جمموع تكرار األمراض اجلسمية،  إذمن الناحية الصحية،  فروق بني املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا

أقل أي ( 505)، أما بالنسبة للمتفوقني دراسيا قدر جمموع تكرار األمراض ب(515)النفسية والعقلية قدر ب

 (.282)أما اجملموع الكلي لألمراض اجلسمية، النفسية والعقلية لكال الفئتني يساوي  ،من املتأخرين دراسيا

لمتغير نوع المرض  تبعايوضح الفروق بين المتعلمين المتأخرين والمتفوقين دراسيا (: 60)الشكل رقم 
 ألفراد األسرة النووية والممتدة

مثل الفروق بني املتفوقني إذ يفسر النتائج الواردة يف اجلدول السابق،  :(60)رقم المخطط الذي في الشكل 
، مشكل يف الغدة الدرقية ،احلساسيةف فراد األسرة النووية واملمتدة،أل لنوع املرضواملتأخرين دراسيا بالنسبة 

 الكولسترول 0 2 3 0 0
  مشكل في القولون 2 5 3 0 2  

 البواسير 5 5 3 0 5
 المجموع 151 %533 131 %533 282
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النوبات ، سيةإعاقة ح، مشكل يف املعدة، الوسواس، القلق، مرض نفسي، الفرط يف احلركة ،اضطراب يف الكالم
ارتفاع يف ، فقر يف الدم، شلل دماغي نصفي، الصرع، مشكل يف األعضاء التناسلية، إعاقة حركية، العصبية
 البواسري، مشكل يف القولون، الكولسرتول، العصارة الصفراوية، االكتئاب، التهاب اللوزتني، مرض عقلي، احلمى

ضعف يف ، الربو ،السرطان، األمراض القلبية، السكريداء  بلباملقاارتفعت أعمدهتا عند فئة املتأخرين دراسيا، 
فارتفعت أعمدهتا  اإلصابة باملكروب، مشكل على مستوى الكلى، اإلدمان على الكحول، الورم الليفي، البصر

مشكل على ، الزهامير ،اإلدمان على املخدرات، الروماتيزم، الربوستات، غط الدمويأما الض عند املتفوقني دراسيا،
 .الفئتني األعمدة لدى تساوي بني فهناك، الصداع النصفي، التوسع يف األوردة، ستوى الظهرم

 المشاكل االجتماعيةنوع متغير : ثانيا

الفروق بين المتعلمين المتأخرين  الستخراج ( 2كا)ي تربيع يبين درجات اختبار كا(: 26)جدول رقم 
 ماعية ألفراد األسرة النووية والممتدةتبعا لمتغير نوع المشاكل االجت والمتفوقين دراسيا

يوجد وعليه ال ، (1.10)أكرب من  (1.00)أن مستوى الداللة  (26)رقم نالحظ من خالل اجلدول 
من ناحية املشاكل االجتماعية، كما يتضح أيضا أن تكرار مشكل  فروق بني املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا

، وجمموع املشاكل االجتماعية (5)، أما البطالة قدرت ب(6)اسيا قدر بالسكن لدى املتعلمني املتأخرين در 
، كما نرى أن تكرار مشكل السكن لدى املتفوقني دراسيا يساوي (7)لدى املتعلمني املتأخرين دراسيا قدر ب

أما ، (50)، وجمموع املشاكل االجتماعية لدى املتعلمني املتفوقني دراسيا قدر ب(4)، أما البطالة قدرت ب(0)
 (.23)الكلي للمتأخرين واملتفوقني دراسيا تبعا ملتغري املشاكل االجتماعية قدر ببالنسبة للمجموع 

قيمة   الداللة
 2كا

المتعلمين المتفوقين  المجموع
 دراسيا

المتعلمين المتأخرين 
 دراسيا

 المتغير شكلنوع الم

النسب 
 المئوية

النسب  التكرار
 المئوية

 التكرار

المشاكل  مشكل السكن 6 86 0 64 51 3.610 3.45
 لبطالةا 5 54 4 06 1 االجتماعية

 المجموع 7 533 50 53 23
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مشاكل ال تبعا لمتغير نوعيوضح الفروق بين المتعلمين المتأخرين والمتفوقين دراسيا (: 62)الشكل رقم 
ألفراد األسرة النووية والممتدة االجتماعية  

 مثل الفروق بنيإذ يفسر النتائج الواردة يف اجلدول السابق،  (:62)قم ر المخطط الذي في الشكل 
أفراد األسرة النووية  لدىوجد ت يتملشاكل االجتماعية التغري نوع امل تبعاواملتفوقني دراسيا  املتأخرين املتعلمني

عند  ثلت بأطول عمودمالبطالة  مقابلعند املتأخرين دراسيا،  مثل بأطول عمودواملمتدة، بالنسبة ملشكل السكن 
 .املتعلمني املتفوقني دراسيا

 العالقات نوع متغير : ثالثا

الفروق بين المتعلمين المتأخرين  الستخراج (2كا)ي تربيع يبين درجات اختبار كا (:29)جدول رقم 
 تبعا لمتغير نوع العالقات بين أفراد األسرة النووية والممتدة والمتفوقين دراسيا
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مستوى 
 الداللة

2كا النسبة  المجموع 
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 المتغير نوع العالقة التكرار
 

  العنف 77 12 21 5 532 81.33 0.033
 
 
 

 
 

 العالقات
 العاطفية

 
 
 

 الخالف 07 6 04 6 75
 المحبة 522 19 543 25 262
 انقطاع العالقة 56 3 25 4 07

 القرب 501 21 563 29 201
 العدائية 0 1 0 1 52
 اْلساءة 7 1 5 0 8

 اْلهمال 04 5 26 5 63
 التركيز اْليجابي 40 7 17 10 533
 الكره 56 3 1 1 25
 التصالح 51 2 51 3 03
ال يوجد اهتمام  7 1 52 2 50

 بالعالقة
 البعد في العالقة 2 0 8 1 53
 العشق 2 0 4 1 6

 االنسجام 01 15 45 7 506
 عالقة عادية 55 2 3 0 55
 عدم اللقاء بالشخص 5 0 3 0 5

 المجموع 620 533 112 533 5585
يوجد وعليه  (1.10)أكرب من  (1.10)أن مستوى الداللة  (29)رقم نالحظ من خالل اجلدول 

يتضح من   أفراد األسرة النووية واملمتدة،من ناحية العالقات بني فروق بني املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا
، أما بالنسبة للمتفوقني دراسيا قدر (620)اجلدول أن جمموع تكرار العالقات عند املتأخرين دراسيا قدر ب

أما اجملموع الكلي لكال الفئتني قدر  ،أي أقل من املتأخرين دراسيا( 112)جمموع تكرار العالقات ب
 (.5585)ب
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تبعا لمتغير نوع العالقات يوضح الفروق بين المتعلمين المتأخرين والمتفوقين دراسيا (: 60)الشكل رقم 
 بين أفراد األسرة النووية والممتدة

ل الفروق بني املتأخرين يثمتيفسر النتائج الواردة يف اجلدول السابق،  :(60)رقم المخطط الذي في الشكل 
العنف، اخلالف،  لىعالدالة فالعالقات ألسرة النووية واملمتدة، واملتفوقني دراسيا بالنسبة للعالقات بني أفراد ا

العدائية واإلساءة واإلمهال، الرتكيز اإلجيايب، الكره، البعد يف العالقة، االنسجام، عالقة عادية، وعدم اللقاء 
العالقات الدالة هتا يف بالنسبة للمتفوقني دراسيا ارتفع أعمد ، أماعت أعمدهتا عند املتأخرين دراسيابالشخص ارتف

التصاحل فهو الدال على احملبة، انقطاع العالقة، ال يوجد اهتمام بالعالقة، والعشق، أما عمود  القرب،على 
  .متساوي بني املتأخرين واملتفوقني دراسيا

واملتفوقني دراسيا تبعا  توجد فروق بني املتعلمني املتأخرين :الثانيةالعامة مناقشة نتائج الفرضية  -(2-2
 .(األمراض، املشاكل االجتماعية، العالقات)ملتغريات 

 

 



الدراسة فرضيات نتائج ومناقشة عرض                                                         الخامس الفصل  

 

353 
 

 بالنسبة لمتغير األمراض : أوال

ملتغري  واملتفوقني دراسيا تبعا املتأخريناملتعلمني  اليت نصت أنه يوجد فروق بنيمل تتحقق الفرضية الثالثة 
ة من طرف األسرة واملدرسة اليت  وقد يرجع السبب يف ذلك إىل ما يتعلق حباالت الدراسة وغياب املتابع ،األمراض

، (حياة م)، (أشواق ر)، (أحمد ل)كان بتدخلهما يتدارك املتعلم تأخره الدراسي، مثال على هذا كل من احلالة 
، فاملرض عندهم مل يكن سببا مباشرا يف (بالل ب)، (رضوان ا)، (سعدية ب)، (إسالم م) (بلقاسم ع)

، من الذي لديه ظروف صحيةياسية الفعالة للتكفل بالطفل املتغيب أو تأخرهم وإمنا إمهال العائلة، وغياب الس
شأنه أن يتسبب يف تفاقم املشكلة لديه وبالتايل انعكاسها سلبا على مساره الدراسي، كما وجدنا أن هناك عوامل 

احلالة  أخرى هي اليت تؤثر على املستوى التحصيلي للمتعلم هو اخنفاض يف درجة ذكاءه، ومثال على هذا كل من
محمد و عبد السالم عبد الغفار  هذا ما أفضت به نتائج دراسةو ،(فاطمة ز)، (إبراهيم ق)، (يوسف ق)

 "فيرنون"و ،"Behrens""بهرنس"الباحثان ، و (0169)فيليب صابر ودراسة ، (0169) نسيم
"Vernon" (0199 )كما أكد   م،واليت أشارت أن مستوى الذكاء يؤثر على مستوى التحصيل الدراسي للمتعل

 أن املتقدمني دراسيا أعلى يف مستوى ذكائهم من املتأخرين دراسيا،( 0191)هذا عماد الدين سلطان وآخرون 
حيث األخرى كاالنتباه، الرتكيز، اإلدراك، الذاكرة، على مستوى املتعلم، ( املعرفية)كما تؤثر أيضا القدرات العقلية 

يتميزون بالقدرة على التذكر، ودقة  املتفوقني دراسيا أن Terman" (0120)" "تيرمان"دراسة وضحت أ
نتائج دراسة طارق دغيش  تبين من خالل ،أما عن فئة املتأخرين دراسيا ظم،تاملالحظة، والقدرة على التفكري املن

( 2106)دراسة هدى عيظة الغامدي، وبدرية سعيد عيظة الغامدي  أما عن أهنم أقل ذكاء، (0110)
نظمي أبو  ، كما بينت دراسةمستوى الذكاء قد يسهم يف تأخر الطلبة يف املستوى الدراسيإىل اخنفاض  أشارت

، "االنتباه، اإلدراك، التذكر، النسيان"ضعف يف العمليات العقلية  أن املتأخرين دراسيا لديهم( 0111) مصطفى
إلدراك احلسي أن ا (2111)دراسة عبد الغفار عبد الجبار القيسي وسوسن غالي الدليمي وأكدت هذا 

املتأخرون  أن( 2110) مها حمادكما خرجت نتائج دراسة   للطلبة املتأخرين دراسيا كان أقل من الوسط،
بينت أن املتعلم املتأخر دراسيا Mfsson" (0191 )"" مفسون"دراسة  أمايعانون من قلة يف الرتكيز،  دراسيا

فجمعت بني  (2102) علي حسين خالصإدراسة أما عن ، قل قدرة يف الرتكيز على أكثر من موضوعأ
االنتباه، التذكر، ) ضعف العمليات العقلية العاملني ووضحت أن من أسباب التأخر الدراسي لدى املتعلم هو 

لكن هذا ال  .وهذا مؤشر على أن هذا اجملال له أثر على التأخر الدراسي( لذكاءا)وضعف ( اإلدراك، النسيان
ن لديهم مستوى ذكاء متوسط لكن نقص دافعتيهم للتعلم تؤدي إىل تدهور ينطبق مع مجيع احلاالت فهناك م

أن  (2110)بينته نتائج دراسة مها حماد  هذا ما، (أحمد ق)، (حدوش ب)، (حياة م)نتائجهم، كاحلالة 
أن انعدام الدافعية ( 2102) علي حسين إخالص وأكدته دراسةاملتعلم املتأخر دراسيا يتميز باخلمول والكسل، 

أن من  Banreti" (0199)"" بانريتي"دراسة  كما بينتتعلم من العوامل املؤدية إىل التأخر الدراسي، لل
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أن  (0190)وأكدت هذا دراسة خالد الطلحان خصائص املتعلمني املتأخرين دراسيا هو كراهيتهم للدراسة، 
أما عن دراسة إيمان  واد الدراسية، من بعض املشكالت االنفعالية للمتعلمني املتأخرين دراسيا هو كراهية بعض امل

بينت أن أبرز املظاهر السلوكية الشائعة لدى املتأخرين دراسيا هي اهلروب من املدرسة،  (0111)كاشف 
واخلمول، عكس املتعلمني املتفوقني دراسيا لديهم اجتاهات اجيابية حنو املدرسة ويتميزون بالسمات اإلرادية  

، (0169)ج دراسة عبد السالم عبد الغفار ومحمد نسيم، فيليب صابر هذا ما خرجت به نتائكاملثابرة، 
من خصائص االنفعالية لدى املتعلمني  أن (2110)وما أكدته دراسة عبد الرحمان سيد سليمان وآخرون 

 دراسة صالح الدين أبو ناهية بينته أيضاهذا ما وحبهم ملعلميهم، . املتفوقني دراسيا التميز األكادميي واملثابرة
أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني املتفوقني واملتأخرين دراسيا من ناحية الرضا عن املعلم وتقبل  (0111)

 حيث بينتيف املراتب األوىل،  دائما عكس املتعلمني املتفوقني دراسيا لديهم الدافعية للتعلم وأن يكونوا .التعليم
رادية للمتعلم املتفوق دراسيا أن لديه الرغبة يف أن من السمات اإل Terman" (0120)" "تيرمان"دراسة 

أن املتفوقني دراسيا يظهرون " Hollingworth" "ثهولنجور "هذا ما خرجت به أيضا نتائج دراسة التفوق، 
هذا ما نصت عليه أيضا نتائج قدرهتم يف التحصيل منذ أيامهم األوىل يف املدرسة، ومستوى طموحهم مرتفع، 

وأكد هذا محمد عبد العزيز ، (التحصيل والتحمل)هو متيز املتفوقات حباجيت  (0111)دراسة الغفيلي 
وبينت هذا دراسة أنه توجد عالقة موجبة بني مفهوم الذات والقدرة األكادميية والتحصيل الدراسي، ( 0190)
حنو العمل أن املتعلمني ذو التحصيل املرتفع يتميزون مبشاعر قوية واجتاهات إجيابية  Kai" (0199)" "كاي"

كما أن هناك مشاكل يف األسرة تؤدي إىل تأخرهم دراسيا كالعالقات املضطربة بني  .اجلاد واالمتياز يف املدرسة
دراسة عبد الوهاب محمد كامل  وأكدت هذادليل على هذا، ( سعدية ب)و( حدوش ب)أفرادها واحلالة 

كذلك . اخنفاض مستوى التحصيل الدراسيأن املشكالت واالضطرابات االنفعالية تعترب من أسباب  (2112)
هدى سعيد عيظة الغامدي، هذا ما أفضت به نتائج حتمل املتعلم املسؤولية يف سن مبكرة ملساعدة أسرته، 

شأ يف أسر من مستوى اقتصادي واجتماعي ينمتأخر دراسيا  اأن الطفل  (2106)وبدرية سعيد عيظة الغامدي 
علي  إخالصدراسة كما خرجت به نتائج بات األساسية للدراسة، منخفض أو متوسط ال جيد فيها املتطل

ونرى . تؤثر بنسبة كبرية على التحصيل الدراسي انشغال الطلبة بأعمال أخرى غري الدراسةأن  (2102)حسين
كل من اإلمهال وعدم املراقبة من طرف األولياء، وانشغال املتعلمني بأعمال أخرى كلجوء األطفال إىل العمل أن  
سن مبكرة ملساعدة أوليائهم يؤدي إىل تأخرهم دراسيا فالطفل يف سنه جيب أن يهتم باجلانب الدراسي بدل يف 

وما أكدته دراسة ، (فاطمة ز)، (حدوش ب)االهتمام باألمور األخرى، هذا ما الحظناه عند كل من احلاالت 
للدراسة من أسباب تدين  أيضا عدم متابعة املتعلم يف البيت وتنظيم وقته .(2102)علي حسين إخالص
 (2106)دراسة هدى سعيد عيظة الغامدي، وبدرية سعيد عيظة الغامدي هذا ما خرجت به نتائج  حتصيله،

على الطالب وحتصيله ويؤدي إىل  هذا ينعكس ،ال يتلقى املساعدة يف الدراسة وتنظيم الوقتأن املتعلم املتأخر 
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دراسة وأكدت هذا ، (42: 2356سعيد عيظة الغامدي،  هدى سعيد عيظة الغامدي وبدرية) دراسيا تأخره
كما بينته من أسباب التأخر لدى املتعلم، غياب أحد الوالدين أو كليهما أن  (2102)علي حسين إخالص
األطفال الذين يأتون من منازل يصعب على الوالدين فيها أن  Huseen" (0191)" "هيوسن"دراسة نتائج 

لعادات السلوكية املنزلية، خاصة فيما يتعلق برتبية األطفال، كان تقدير معلميهم االحتفاظ بالنمط املنظم من ا
أن  (0191)دراسة عماد الدين سلطان وآخرون  أفضت به نتائجهذا ما  ،م يف املدرسة منخفضاهتلسلوك

باجلانب الدراسي أيضا اهتمام الوالدين . املتقدمني دراسيا حيظون مبتابعة منزلية يومية أكثر من املتأخرين دراسيا
هدى سعيد عيظة الغامدي، وبدرية سعيد عيظة هذا ما بينته دراسة لديه تأثري على التحصيل الدراسي، 

ن الطفل املنتمي إىل أسر ذات مستوى ثقايف منخفض قد ال جيد التشجيع الكايف، كما أن أ (2106)الغامدي 
اهات األسر ذات املستوى الثقايف املرتفع، وكل ذلك حنو التعليم قد ال تكون بنفس درجة اجت ةاجتاهات هذه األسر 

 أن Huseen" (0191) " "هيوسن" دراسةهذا ما أوضحته ، ينعكس على الطالب وحتصيله ويؤدي إىل تأخره
تكيف يف املدرسة الاملدرسية وحتصيلهم يواجهون مشكلة سوء  ماألطفال الذين يعيشون يف أسر ال هتتم بواجباهت

يؤثر على لوالدين لاملستوى الثقايف أيضا . الذين حيظون برعاية أسرية لشؤوهنم التعليمية املدرسيةقياسا مع أقراهنم 
املتعلمني الذين ينتمون إىل أسر مثقفة ولديها مستوى دراسي مرتفع قد تساعد يف للمتعلم، فاملستوى التحصيلي 

، (آية ب)مع نتائج دراستنا كاحلالة توافق ما  هذا ،على مراجعة دروسهم وإجناز واجباهتم املدرسيةو مراقبة أطفاهلم 
دراسة نتائج مع  اتفق، وهذا ما (يحيى غ)، (هديل ك)، (حورية ش)، (فردوس ق)، (أحمد ع)، (صارة ب)

أيضا تغيب املتعلم عن املدرسة لسبب ما أو بدون سبب يؤدي إىل  .(0191)عماد الدين سلطان وآخرون 
أن  (2110) دراسة مها حمادو ( 0190)الطلحان دراسة خالد ا أكدته هذا متأخره يف املستوى التحصيلي، 

، كما هناك بعض طرق التدريس اليت ال تراعي الفروق الفردية بني عن احلصص واملدرسة املتأخرين دراسيا يتغيبون
ة يف إتباع املعلمني الطريقة التقليديأن  (2102) علي حسين إخالصدراسة هذا ما خرجت به نتائج املتعلمني، 

نقطة أخرى وهي عدم استعمال . يؤدي إىل عدم استيعاب املتعلم للدروس ويؤثر هذا مباشرة على حتصيله الشرح
أن من العوامل  (2102) علي حسين هذا ما بينته دراسة إخالصاملعلم الوسائل التعليمية منها التكنولوجية، 

نسبة كبرية من املعلمني  اكتشف أنالتكنولوجيا فقد  قلة استخدام مصادراملدرسية املؤدية إىل التأخر الدراسي هو 
ظروف العامة الن أهذا دراسة منصوري مصطفى  بينتو ، السبورة والطباشري فقط يف الدرسيعتمدون على 

للتعليم خاصة منها الوسائل التعليمية والطرق ومناهج التدريس إذا مل ختضع للتجديد والتطوير ستساهم يف تدين 
 ، أيضا اخلوف من املعلم والسخرية من املتعلم تنقص ثقته يف النفس ودافعيته للتعلم،للتالميذ التحصيل الدراسي

يؤدي إىل اخلوف من سخرية املعلم ومن العقاب أن  (0190)خالد الطلحان دراسة  هذا ما خرجت به نتائج
، وبينه (2106)غامدي هدى سعيد عيظة الغامدي، وبدرية سعيد عيظة الدراسة  هوأكدت ،تأخر املتعلم دراسيا
أيضا نظام  .الدراسي همتأثري على حتصيل مع التالميذ لهاملعلم أسلوب معاملة أن  في دراسته منصوري مصطفى
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كل تالميذ السنة األوىل أن  ( 2330-2338)منذ العام الدراسي وزارة الرتبية نصت عليه  ذيالالرتفيع اآليل 
القاعدة يف السنة  ونمل يكتسبم دراسيا ألهن املتعلمني أسباب تأخرهذا من يعترب ، ابتدائي ينتقلون إىل الثانية آليا

دراسة هدى سعيد عيظة الغامدي، وبدرية سعيد عيظة الغامدي هذا ما بينته ، املوالية السنة إىل واأوىل وانتقل
كذلك األقسام . يؤدي إىل التأخر الدراسي الرتفيع التلقائي يف الصفوف الدنيا للمرحلة األساسيةأن  (2106)

هذا ما املكتظة ال يسمح للمعلم أن خيصص وقتا للمتعلمني الذي لديهم مثال بطء يف الفهم ملعاجلة نقائصهم، 
اكتظاظ الطالب يف أن  (2106)دراسة هدى سعيد عيظة الغامدي، وبدرية سعيد عيظة الغامدي بينته 

ني أيضا من خالل نتائج الدراسة واليت متت على لقد تب .من العوامل املؤدية إىل التأخر الدراسي الصف الواحد
مشكل على مستوى الغدة : مراض املنتشرة يف اآلونة األخريةاأل أناألسرة النووية واملمتدة للحاالت املدروسة 

 .الضغط الدموي، السكري، الورم الليفي السرطان، ،الدرقية

 بالنسبة لمتغير المشاكل االجتماعية: ثانيا

نصت بأنه يوجد فروق بني املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا تبعا ملتغري   اليتالثالثة  مل تتحقق الفرضية
لسكن والبطالة تكررت عند الفئتني املتأخرين حيث أن بعض الظروف االجتماعية كمشكل ااملشاكل االجتماعية، 

أما املتأخرين دراسيا  تفوق دراسيا،إذ لديهم مشكل يف السكن لكنه م (جبريل ق)الة دراسيا مثال كاحل واملتفوقني
، أما البطالة فوجدت عند املتعلمني (سعدية ب)، (بالل ب)فتكرر مشكل السكن عند كل من احلالتني 

، كما وجدت عند املتفوقني (فاطمة ز)، (وليد ب)، (حدوش ب)، (بالل ب)املتأخرين دراسيا ومنهم احلاالت 
اجلزم بأن املشاكل االجتماعية من شأهنا أن تتسبب يف تأخر املتعلم  وعليه ال ميكن (جبريل ب)دراسيا كاحلالة 

دراسيا مادام هناك متعلمني يعيشون ظروف مزرية مع هذا هم متفوقون دراسيا، وعليه نرجع أسباب التأخر إىل 
 تائجهذا ما أفضت به نعوامل أخرى على غرار القدرات املعرفية واجلو األسري ونوعية العالقات بني أفراده، 

سرية وثيقة الصلة مبستوى متوسط املشكالت األأكدت أن  (0191)دراسة عماد الدين سلطان وآخرون 
وأن عالقات املتقدمني دراسيا سواء بأسرهم أو أقراهنم أو مدرسيهم أفضل من العالقات  ،ن دراسياياملتأخر 

تحصيل الدراسي فنجد أن املتفوقني دراسيا ، أيضا هناك تأثري للعوامل النفسية على الاالجتماعية للمتأخرين دراسيا
 "تيرمان"دراسة هذا ما أدلت به  االنبساطية،يتمتعون بالدافعية والنشاط وقوة الشخصية والثقة يف النفس، 

"Terman" (0120) السمات اإلرادية مثل املثابرة والرغبة يف التفوق، والثقة بالنفسمن جمموعة  أن هناك ،
بني ية ارتباط أن هناك عالقةHenry "(1962 )" "هنري"و " Rustberg "" رجروستب"دراسة وأكدت هذا 

دراسة عبد ه وأكدت، Onoda "(0196)" "انودا"دراسة هذا وضحت أ، كما التحصيل الدراسي والثقة بالنفس
 أن املتفوقني دراسيا يتميزون مبجموعة من (2111)الغفار عبد الجبار القيسي وسوسن غالي الدليمي 

 .املسئوليةاإلرادية مثل قوة العزمية واملثابرة والرغبة يف التفوق، والثقة بالنفس والفطنة، وبعد النظر، وحتمل السمات 
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كما هناك عامل آخر يتدخل وهو اجلانب املدرسي فهناك إمهال لبعض الطلبة املتأخرين دراسيا من طرف 
توفر الظروف الفيزيقية يف املدارس وبعد ، أيضا عدم (إبراهيم ق)، (رضوان ع)، (حدوش ب)معلميهم كاحلالة 

بالل )و( فاطمة ز)مسافتها عن منازل املتعلمني قد يؤثر على حتصيل املتعلم، هذا ما الحظناه بالنسبة للحالتني 
 محمود عطا محمود حسينودراسة ، (0191)عماد الدين سلطان وآخرون أكدته دراسة ، وما (ب

(0190.) 

 فراد األسرة النووية والممتدةمتغير العالقات بين أ: ثالثا

اليت نصت أنه يوجد فروق بني املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا يف شقها  ققت الفرضية الثالثةحت
حيث من خالل دراسة احلاالت وجدت الباحثة أن للعالقات  ،بني أفراد األسرة النووية واملمتدة اخلاص بالعالقات

الطالب أن  (0190)جابرهذا ما أكدته دراسة لتحصيل الدراسي لدى املتعلم، اجليدة دورا إجيابيا يف زيادة ا
وأن هناك ارتباطا بني التفوق الدراسي وأمناط التنشئة ، املتفوقني يتمتعون بعالقات أسرية أفضل من املتخلفني

تهم بالتسامح ويؤكدون أهنم حمبوبون يف أسرهم، وأن آباءهم وأمهاهتم حيرصون على معامل السائدة يف األسرة،
يشعر يف الوقت ذاته أن املتعلم املتفوق دراسيا  (2110) دراسة أديب الخالديكما أفضت نتائج ، والدميقراطية

متوسط فبني أن  (0191)عماد الدين سلطان وآخرون أما عن دراسة ، باالنتماء إىل أسرته فيتمتع حبب والديه
، كذلك عدم اهتمام الوالدين بأبنائهم وإشباع حاجاهتم دراسيان ياملشكالت األسرية وثيقة الصلة مبستوى املتأخر 

األطفال الذين  أن  Huseen" (0191) ""هيوسن"دراسة أوضحت هذا املعنوية قد يؤثر على نفسية املتعلم، 
خالد وبين هذا ، صلوا على درجات ضعيفة حول سلوكهم يف املدرسةحت مع أمهاهتم ضعيف تواصلهم كان

( % 64)من التالميذ يعاملون معاملة ترتاوح بني التقيد واالستقاللية، وأن ( % 78)ن أ (0190)الطلحان 
من ( % 66)و. منهم يعانون من تنشئة ديكتاتورية( % 0.1)منهم ال ينعمون بتنشئة أسرية تتسم بالتسامح، 

اآلباء يعاملون أبنائهم من ( % 0.1)التالميذ يعاملون معاملة ترتاوح بني اإلمهال واحلماية الزائدة، كما تبني أن 
عكس املتفوقني دراسيا فأغلبهم ينشؤون يف جو يتميز باإلجيابية يف العالقات بني  ،معاملة تتسم بالرفض والكراهية

حمد ، و Terman" (0120)" "تيرمان"دراسة و حسن مصطفى عبد المعطي، أكدت هذا دراسة أفراده، 
ملتعلم الذي يعيش فا ،(2110) سة أديب الخالديدرا، و (2110)دراسة األمير، و (0190)عبد الرحمان 

يف جو أسري مستقر ومنسجم بني أعضائه، سيؤثر حتما عليه إجيابيا ويساعده على الرتكيز يف دراسته بدال من 
 (.سعدية ب)هذا ما الحظناه يف دراسة احلالة  التفكري يف املشاكل األسرية والعالقات املضطربة بني أفرادها
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 :خالصة

ا يف هذا الفصل عرض ومناقشة النتائج، حيث مت التحقق من فرضيات الدراسة، اليت كانت تصب تناولن
يف تكميم املعطيات الكيفية من خالل أداة اجلينوغرام بدراسة حاالت كل من املتعلمني املتأخرين واملتفوقني 

 . اجلانب التطبيقي هلذه الدراسة هنيناأدراسيا، وهبذا الفصل نكون قد 

 



 خاتمة ال
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 :مةالخات

ة يمن األدوات التشخيص مبا أهناعلى أداة اجلينوغرام  يف األخري نشري إىل أننا اعتمدنا يف دراستنا هذه
خصائصها  بتحديد قمنانتائجها  من تأكدولكي ن ،يف علم النفس عامة ويف علم النفس الرتبوي خاصة

ب، ومن جانب آخر تبني أننا هذا من جان من الصدق والثبات مقبولة درجةوجدناها تتمتع بف السيكومرتية
نستطيع تكميم املعطيات الكيفية وذلك من خالل دراسة حاالت كل من املتعلمني املتأخرين واملتفوقني 

قات ، والعالةاالجتماعي ملشاكلاملستمدة منها فيما خيص اجلانب الصحي، ا الكيفية دراسيا، فجميع املعطيات
 .مفاتيح اخلريطة اإليكولوجية املوجودة يفالل التكرارات مت حتويلها إىل بيانات كمية من خ العاطفية

أن تبني التفوق الدراسي معرفة العوامل املؤدية للظاهرتني، بالنسبة لظاهرة توصلنا إىل فمن خالهلا 
ال تعاين من أمراض مزمنة على العكس فهم يتمتعون بصحة جيدة، أما من الناحية املدروسة معظم احلاالت 

نتباه، اذكاء،  منمرتفعة يتمتعون بقدرات عقلية كما الثقة يف النفس،  و وة يف الشخصية، لديهم ق النفسية
يتميز بعالقات وطيدة بني  جهة أخرى اجلو األسري الذي يعيشون فيه منو هذا من جهة،  تركيز، وذاكرة قوية

فاجلانب  املتأخرين دراسيامني املتعل فئة ، أما عنولياءاأل قبلتشجيع من النزلية و امل أفراده، إضافة إىل املراقبة
بالنسبة ، األخرى العمليات العقليةالذكاء و الصحي للحاالت ضعيف نوعا ما، أيضا لديهم ضعف يف 

هذا ما أكدته نتائج دراستنا فالفرضية اليت  تعلمنياملحتصيل سرة لديه تأثري على بني أفراد األلجانب العالئقي ل
 .األسرة قد حتققت بني أفرادتفوقني دراسيا من ناحية العالقات نصت على يوجد فروق بني املتأخرين وامل

أن يكون هلم وذلك بنأمل أن يتم مراعاة خصائص كل من املتعلمني املتأخرين واملتفوقني دراسيا         
 تطبيق أداة اجلينوغرام يفنرى أنه جيب  معلمني، وبرامج خاصة هبم هذا من جهة، ومن جهة أخرى ،مدراس

 .ستفادة منها يف العملية التشخيصيةيادين واالخمتلف امل
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 .دار البداية ناشرون وموزعون :األردن
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دار عامل الفوائد للنشر  :مكة املكرمة. 5ط. اْلبداع العلمي .(5428). أمحد بن علي القرين (1

 .والتوزيع
مركز الكتاب  :القاهرة. 5ط. المذاكرة الصحيحة طريقك إلى التفوق .(2335). امحد عبادة (6

 .للنشر
دار املسرية للنشر  :عمان . 5ط. اْلرشاد المدرسي. (2330). امحد عبد اللطيف أبو أسعد (7

 .والتوزيع والطباعة
دار  : مانع  .5ط. التشخيص والتقييم في اْلرشاد. (2330). امحد عبد اللطيف أبو أسعد (8

 .املسرية للنشر والتوزيع والطباعة
دار املسرية : عمان. 5ط. دراسة حالة لذوي االحتياجات الخاصة(. 2355. )أمحد حممد أبوزيد (0

 .للنشر والتوزيع والطباعة
. "مجاالت العمل-مناهج الممارسة"الخدمة االجتماعية (. 2330. )أمحد مصطفى خاطر  (53

 .ديثاملكتب اجلامعي احل:  اإلسكندرية
مركز . اإلسكندرية. تنمية اْلبداع عند األطفال(. 2330. )إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف  (55

 .اإلسكندرية للكتاب
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 موسوعة مصطلحات ذوي االحتياجات الخاصة .)2331(. إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف  (52
 .ابللكت اإلسكندريةمركز  :اإلسكندرية. (نفسية-طبية-تربوية-إعالمية-اجتماعية)
. 5ط. (عربي-عربي)األداء القاموس العربي الشامل (. 5007. )أمل عبد العزير حممود  (50

 .دار الراتب اجلامعية: بريوت
دار حنني : األردن. 5ط. تنظيم وإدارة مؤسسات التربية الخاصة(. 2331. )أمين عواد غريب  (54

 .للنشر والتوزيع
وممارسة الخدمة االجتماعية اْللكترونية االتجاه نحو تعليم  .خلود ،برجس عبد العزيز الدخيل  (51

اململكة العربية  .جامعة امللك سعود .منشورةغري  (.دكتوراه) رسالة، في المجتمع السعودي
 .السعودية

دار : عمان. 5ط. إرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم(. 2337. )بطرس حافظ بطرس (56
 .املسرية للنشر والتوزيع

دار  :عمان .5ط. األطفال ذوي صعوبات التعلم تدريس .(2330). بطرس حافظ بطرس  (57
 .املسرية للنشر والتوزيع والطباعة

دار املسرية للنشر : عمان. 2ط. المشكالت النفسية وعالجها(. 2353. )بطرس حافظ بطرس  (58
 .والتوزيع والطباعة

أثر األحداث الصدمية داخل األسرة في ظهور السلوك (. 2354. )نبيلة ،بن عبد القادر  (50
جامعة عبد احلميد ابن . كلية العلوم االجتماعية.منشورة غري ، (ماسرت) رسالة .قح عند المراهالجان

 .اجلزائر .باديس
دار هومة للطباعة والنشر : اجلزائر. ملفات سيكوتربوية تعليمية(. 2353. )بن يربح النذير  (23

 .والتوزيع
( دكتوراه)رسالة . وبيا مدرسيةالخصائص األسرية ألسرة الطفل الذي يعاني من ف .خمتار ،بوثلجة  (25

 .سطيف .جامعة حممد ملني دباغني.كلية العلوم االجتماعية. منشورة غري
، (ماسرت) رسالة .الذهانية االضطراباتفشل العائلة واحتمالية ظهور  (.2354. )حورية ،بوزيان (22

 .اجلزائر .جامعة عبد احلميد ابن باديس. كلية العلوم االجتماعية.منشورة غري 
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ماهو؟، : البحث في دراسة الحالة(. 2350. )عبد الفتاح علي غزال: رت سوان بور، تبي  (20
 .دار املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع: اإلسكندرية  .لماذا؟، كيف؟

. "اْلبداع في التفكير"قوة العقل (. 2330. )عبد احلكم أمحد اخلزامى: بيل لوكاس، ت  (24
 .مالدار األكادميية للعلو : القاهرة

 :عمان .5ط. مقدمة في التربية الخاصة .(2330). تيسري مفلح كوافحة وعمر فواز عبد العزيز  (21
 .دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة

دار املسرية : عمان. 5ط. صعوبات التعلم والخطة العالجية(. 2330. )تيسري مفلح كوافحة  (26
 .للنشر والتوزيع

، علم النفس اْلكلينيكي. ود، حنان لطفي زين الدينفوزي شاكر طعيمة دا. تيموثي ترول، ت  (27
 .دار الشروق للنشر والتوزيع: األردن. 5ط

منظمة الصحة العاملية املكتب  .5ط. الفحص الجسمي والتقييم الصحي .Jarvisجارفيس   (28
 .للشرق األوسط اإلقليمي

ة دار صبح للطباع: بريوت. القاموس العلمي الموسع(. 2334. )جرجس ميشال جرجس  (20
 .والنشر

 النهضةدار  :، بريوتمعجم مصطلحات التربية والتعليم. )2331(. جرجس ميشال جرجس  (03
 .العربية

دار : األردن. 5ط. إرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم(. 2355. )جالل علي اجلزازي  (05
 .احلامد للنشر والتوزيع

. 5ط. "بية الخاصةمقدمة في التر "التدخل المبكر (. 5008. )مجال اخلطيب ومىن احلديدي  (02
 .دار الفكر للطباعة والنشر: األردن

دار الشروق  :األردن .المنهج المدرسي للموهوبين والمتميزين .(2330). جودت أمحد سعادة  (00
 .للنشر والتوزيع

 .دار اجملاين: لبنان. المجاني المصور(. 2335. )جوزيف الياس  (04
 .سراس للنشر: تونس. لمدرسيالقاموس ا، (5001. )اجلياليل بن احلاج حيىي وآخرون  (01
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. 5ط. دراسات في الصحة النفسية واْلرشاد النفسي(. 2330. )حامد عبد السالم زهران  (06
 . عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة: القاهرة

نحو تطوير التعليم في الوطن العربي بين الواقع  .(2330). وآخرونحسن شحاتة   (07
 .للبنانيةر املصرية اداال :القاهرة .والمستقبل

الممارسات التربوية األسرية وأثرها في زيادة التحصيل  .(2338). حسن موسى عيسى  (08
 .دار اخلليج :عمان .5ط .الدراسي في المرحلة األساسية

 .5ط .وإرشاديا نظريا السلوك تعديل .(2330) .النوايسة اهلل عبد أديبو  حمادين طه حسني  (00
 .والتوزيع للنشر الشروق دار :األردن

. اإلسكندرية. الخدمة االجتماعية المباشرة نظريات ومقاييس(. 2353. )دي حممد منصورمح  (43
 .املكتب اجلامعي احلديث

 .دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع: عمان. 5ط. التأخر الدراسي(. 2331. )محزة اجلبايل  (45
جملة جيل . التشخيص والعالج-أثر اضطرابات النطق على عملية التعلم (.2356) .محوم مرمي (42

 .75(. 58-57) العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العددين
. صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق(. 2351) .خالد حممد أبو شعرية وثائر أمحد غباري  (40

 .دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع ومكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع: األردن
. 1ط. الموهبة والتفوق(. 2354. )بد السالم البواليزخليل عبد الرمحن املعايطة وحممد ع  (44

 .دار الفكر للنشر والتوزيع: األردن
دار الفكر : األردن. 5ط. إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة(. 2330. )خولة أمحد حيىي  (41

 . للطباعة والنشر والتوزيع
وزارة الرتبية : اجلزائر. تربية وعلم النفس تشريع مدرسي. خريي وناس، بو صنوبرة عبد احلميد  (46

 .الوطنية
 .مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع: عمان. الصحة المدرسية(. 2337. )رائدة خليل سامل  (47
 .مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق .(2333). رحبي مصطفى عليان وآخرون  (48

 .دار صفاء للنشر والتوزيع : عمان. 5ط



 المراجع

366 
 

 :، األردناْلدراك البصري وصعوبات التعلم .(2338). رربيع حممد وطارق عبد الرؤوف عام  (40
 .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

جامعة  :مصر .البحث في العلوم النفسية والتربوية مناهج .(5000). رجاء حممود أبو عالم  (13
 .القاهرة

. 5ط. أساليب التعلم لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة(. 2334. )رفعت حممود هبجات  (15
 .عامل الكتب: قاهرةال
 ةالتلعثم وعالقته بالتحصيل الدراسي ومفهوم الذات دراس(. 2334. )رنا سحيم فهد الدبوس (12

كلية . غري منشورة(. ماجسرت)رسالة . ةالمتأخر  ةمقارنه للفروق بين الجنسين في مرحله الطفول
 .مصر. جامعة عني الشمس. اآلداب

اْلرشاد (. 2330. )ين كفايف ومايسة أمحد النيالعالء الد. روز ماي المىب وديىب دانيلز، ت  (10
 .دار قباء للطباعة والنشر: القاهرة. األسري لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

 .دار الفكر العريب: القاهرة. أطفال عند القمة(. 2332. )كريا الشربيين ويسريه صادقز   (14
 .غري منشورة (.ماجسرت)الة رس. نقص االنتباه عند الطفل المصاب بالصرع. زيتوين حممد زهري (11

 .اجلزائر. تلمسان بكر بلقايد أبوجامعة . واالجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم 
أساليب الكشف عن المبدعين والمتفوقين وتنمية (.  2336. )زيد اهلويدي وحممد جهاد مجل  (16

 .دار الكتاب اجلامعي: اإلمارات العربية املتحدة. 2ط. التفكير واْلبداع
دار : األردن. تعليم األطفال الموهوبين(. 5008. )يب حواشني ومفيد جنيب حواشنيزيدان جن  (17

 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
: فلسطني. 5ط. في الطب النفسي وعلم النفس اْلكلينيكي(. 2330. )سامر مجيل رضوان  (18

 . دار الكتاب اجلامعي
خصائص الطلبة الموهوبين سمات و (. 2352. )عياصرة ونور عزيزي إمساعيل ،سامر مطلق  (10

العدد . )0اجمللد . اجمللة العربية لتطوير التفوق. والمتفوقين كأساس لتطوير مقاييس الكشف عنهم
4).  

نماذج "مدخل إلى الخدمة االجتماعية (. 2331. )سامية حممد فهمى ومنال طلعت حممود  (63
 .دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية. "لمجالت الممارسة
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دراسات الفروق في عمليات التفكير بين التالميذ ذوي  .(2355). د عبد الفتاحسعيد أمح  (65
. 5ط .التحصيل الدراسي المرتفع وذوي التحصيل الدراسي المنخفض المتروين والمندفعين

 .دار العلم واإلميان للنشر والتوزيع: مصر
مكتبة دار : األردن .اْلرشاد األسري نظرياته وأساليبه العالجية(. 2333. )سعيد حسين العزة  (62

 .الثقافة للنشر والتوزيع
دار الثقافة للنشر : األردن. 4ط. إرشاد الموهوبين والمتفوقين(. 2354. )سعيد حسين العزة  (60

 .والتوزيع
 .دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان. 2ط. المدخل إلى اْلبداع(. 2330. )سعيد عبد العزيز  (64
. 5، طييم والتشخيص لذوي االحتياجات الخاصةالتق(. 2330. )سعيد كمال عبد احلميد  (61

 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: اإلسكندرية
المكتبة والموهبة رؤية لدور المكتبة المدرسة في اكتشاف (. 2355. )السعيد مربوك إبراهيم  (66

 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: اإلسكندرية. 5ط. ورعاية الموهوبين
أساسيات في طريقة العمل مع الحاالت الفردية في (. 5000. )سلوى عثمان الصديقي  (67

 .املكتب اجلامعي احلديث: اإلسكندرية.  الخدمة االجتماعية
معجم المصطلحات الحديثة في علم النفس واالجتماع  (.2331. )مسري سعيد حجازي  (68

 .دار الكتب العلمية: لبنان. 5ط. ونظرية المعرفة
معطيات دراسة الحالة باستعمال أداة الجينوغرام على عينة تحليل (. 2351. )مسلي ،مسرية  (60

جامعة عبد . كلية العلوم االجتماعية.منشورة غري ، (ماسرت) رسالة .المدمنين على المخدرات
 .اجلزائر .احلميد ابن باديس

دار الفكر للطباعة والنشر : األردن. مبادئ اْلرشاد النفسي(. 5007. )سهام درويش أبو عطية  (73
 .يعوالتوز 

 .مركز اإلسكندرية للكتاب: مصر .التوجيه واْلرشاد النفسي(. 5000. )سهري كامل أمحد  (75
 .2ط. الخاصة االحتياجاتسيكولوجية األطفال ذوي  .(2332). سهري كامل أمحد  (72

 .للكتاب اإلسكندريةمركز : االزاريطة
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: سوريا. يهامشكالت األطفال النفسية وأساليب المساعدة ف(. 2336. )سوسن شاكر اجلبلي  (70
 .دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع

دار صفاء للنشر  :عمان .5ط .(نماذج) االختبارات النفسية .(2353). سوسن شاكر جميد  (74
 .والتوزيع

. إسهامات الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والسكان(. 2332. )السيد رمضان  (71
 .دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية

فنيات العالج النفسي (. 2353. )حممد وفضل إبراهيم عبد الصمد سيد عبد العظيم  (76
 .دار الفكر العريب: القاهرة. 5ط. وتطبيقاتها

مركز : اإلسكندرية. الصحة النفسية واْلرشاد النفسي(. 2338. )سيد حممود الطواب  (77
 .اإلسكندرية للكتاب

وث الكيفية في العلوم البح(. 2355. )هناء اجلوهري: بيرب وباتريشتا ليقي، ت-شارلني هس  (78
 .، القاهرة املشروع القومي للرتمجةاالجتماعية

دار الوفاء لدنيا الطباعة : اإلسكندرية. 5ط(. 2352. )شريف سنوسى عبد اللطيف وآخرون  (70
 .والنشر

كيف يعمل العقل أثناء عملية التعلم؟ نموذج عملي لتنمية (. 2330. )شيماء محودة احلارون  (83
 .املكتبة العصرية للنشر والتوزيع: مصر. 5ط. فة والتحصيل الدراسيمهارات ما وراء المعر 

. 5ط. علم النفس اْلرشادي نظرياته وأساليبه الحديثة(. 2331. )صاحل حسن الداهري  (85
 .دار وائل للنشر والتوزيع: عمان

دار إصدارات  :لندن .الدليل اْلرشادي لمشكالت الطالبات .(2356) .صباح هليل الفارس  (82
 .كتب-إي

 .املصرية ألجنلومكتبة  :القاهرة. 6ط. القياس النفسي .(2336). صفوت فرج  (80
مؤسسة شباب : اإلسكندرية. األسرة والمشاكل الحياة العائلية(. 2331. )طارق كمال  (84

 .اجلامعة
  .مؤسسة شباب اجلامعة :اإلسكندرية .الموهبة واْلبداع .(2337). طارق كمال  (81
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رشاد النفسي لألطفال العاديين وذوي االحتياجات اْل(. 2338. )طه عبد العظيم حسني  (86
 .دار اجلامعة اجلديدة للتوزيع والنشر: اإلسكندرية. الخاصة

دار املعرفة  :األزريطة .القياس النفسي بين النظرية والتطبيق .(5008). عباس حممود عوض  (87
 .اجلامعية

والتأخر الدراسي،  التدريس العالجي لصعوبات التعلم .(2331). عبد الباسط متوىل خضر  (88
 .دار الكتاب احلديث :القاهرة

دار اليازوري : عمان. 5ط .الموهبة والتفوق .(2332). عبد احلافظ سالمة ومسري أبو مغلي  (80
 .العلمية للنشر والتوزيع

دار  :األردن .5ط . دليل حصص اْلرشاد والتوجيه الجمعي .(2353). عبد احلليم البلبيسي  (03
  .زيعجليس الزمان للنشر والتو 

مكتبة : القاهرة .سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة(. 2355. )عبد الرمحان سيد سليمان  (05
 .الزهران الشرق

معجم مصطلحات الخدمة االجتماعية والعلوم (. 2336. )عبد العزيز عبد اهلل الدخيل  (02
 . دار املناهج للنشر والتوزيع: األردن. 5ط .االجتماعية

المعلم والمشكالت الصفية السلوكية التعليمية للتالميذ أسبابها (. 2336. )عبد اللطيف فرج  (00
 .دار جمدالوي للنشر والتوزيع: األردن. وعالجها
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 داة الجينوغرام ألالنهائية  ورةالص: (10)رقم الملحق 

تكميم املعطيات "سئلة متعلقة مبوضوع الدراسة أليت بني يديك حتتوي على عبارات و ا داةألعزيزي القارئ إن ا
، خالل املقابلة سوف "أداة اجلينوغرام دراسة مقارنة بني املتعلمني املتفوقني واملتأخرين دراسيا باستخدامالكيفية 

 ابتداء والعالقات العاطفية واخلالفات االجتماعيةأسئلة حول األمراض واملشاكل  نع جابةب منك اإليطل
، علما انه املناسبة بدائليف ال( ×)وهذا بوضع عالمة نرجو منكم اإلجابة عليها . إىل عائلتك انتقاالبأسرتك 

.ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة، وسوف تستغل إجاباتكم يف إطار البحث العلمي  

ا على موافقة مشاركتك في هذه المقابلةشكر   

:الجينوغرام الواجب توفرها في مخطط النووية األسرةحول  المعلومات األولية -(0  

(الزوجني، األطفال)النووية األسرة   

االسم-  

 السن-

 حدد تاريخ زواج الوالدين-

 زواج ثاين دون طالق حدد تارخيه حدث إذا-

إذا حدث طالق حدد تارخيه -  

زواج ثاين بعد الطالق حدد تارخيه دثح إذا-  

تواريخ ميالد أفراد األسرةحدد -  

املستوى املعيشي-  

املستوى التعليمي-  

املهنة-  

العادات والتقاليد؟ هل األسرة حمافظة على -  

نيا؟دي ةمتز هل األسرة مل-  
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:الواجب توفرها يف خمطط اجلينوغرام سرة املمتدةاألحول املعلومات األولية  -(2  

(األجداد، األعمام، األخوال) رة املمتدةساأل  

االسم-  

السن-  

حدد تاريخ زواج الوالدين-  

زواج ثاين دون طالق حدد تارخيه حدث إذا-  

إذا حدث طالق حدد تارخيه -  

زواج ثاين بعد الطالق حدد تارخيه حدث إذا -  

(األجداد، األشقاء) ألسرة املمتدةيالد أفراد امتواريخ -  

املستوى املعيشي-  

املستوى التعليمي-  

املهنة -  

؟العادات والتقاليد هل األسرة حمافظة على -   

نيا؟دي ةملتز هل األسرة م -  

 0(- األسئلة التالية حول األحداث املهمة اليت وقعت يف األسرة النووية:

(الزوجني، األطفال) النووية األسرة  

؟األسرة النووية يف احلياة مهمة حوادث هناك هل -(5  

:مثال  

فقدان الوظيفة-  

تغيري الوظيفة-  
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 االنتقال من مسكن إىل آخر -

اإلجهاض-  

تغيريات يف احلالة املالية-  

حدد التاريخ؟ (الزوجني، األطفال)األسرة  هل هناك أي حالة وفاة يف -(2  

إخل، حدد التاريخ...،(خفاقات، اإلنجاحاتال)املسار الدراسي  -(0  

إخل، حدد التاريخ... ، زيارة األضرحة،(العمرة احلج،) الذهاب إىل البقاع املقدسة -(4  

.خلإ...،(اجلمعيات اخلريية، األحزاب السياسية، الكشافة اإلسالمية) االخنراط يف اجلمعيات واملنظمات -(1  

حدد تاريخ األحداث-  

 4(- األسئلة التالية حول األحداث املهمة اليت وقعت يف األسرة املمتدة:

 (عمام، العمات، األخوال، اخلاالتاأل األجداد، األسرة املمتدة

؟األسرة املمتدة يف احلياة مهمة حوادث هناك هل -(5  

:مثال  

فقدان الوظيفة-  

تغيري الوظيفة-  

 االنتقال من مسكن إىل آخر -

اإلجهاض-  

تغيريات يف احلالة املالية-  

يخحدد التار ؟ (شقاء، األجداداأل) املمتدة األسرة هل هناك أي حالة وفاة يف -(2  

إخل، حدد التاريخ...،(خفاقات، اإلنجاحاتال)املسار الدراسي  -(0  

إخل، حدد التاريخ...،(احلج، العمرة، زيارة األضرحة) الذهاب إىل البقاع املقدسة -(4  
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.إخل...،(اجلمعيات اخلريية، األحزاب السياسية، الكشافة اإلسالمية) االخنراط يف اجلمعيات واملنظمات -(1  

حداثحدد تاريخ األ-  

 األسرة النووية: البعد األول

 .النووية واملشاكل االجتماعية يف األسرة معلومات حول األمراض :األول الفرعي البعد

 .النووية واملشاكل االجتماعية يف األسرة ، العقلية، النفسيةجلسميةسئلة التالية حول األمراض ااأل -

(طفالالزوجني، األ)األسرة   

؟سميةكيف تقيم صحتك اجل  -(5  

 جيدة- حسنة - متوسطة -ضعيفة              -

 4 0 2 5  2   5 
؟لزوجك/كتلزوج سميةالصحة اجل تقيمني/كيف تقيم  -(2  

 جيدة- حسنة - متوسطة -ضعيفة              -

 4 0 2 5   
ألطفالك؟ سميةكيف تقيم الصحة اجل  -(0  

 جيدة  -     حسنة - متوسطة -ضعيفة              -

 4 0 2 5 

؟سميةهل وجدت أو توجد لدى أسرتك أي مشاكل يف الصحة اجل -(4  

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-

4    0   2   5 

:إذا وجدت-  

ما نوع هذه املشاكل؟-  

مىت بدأت وانتهت؟-  
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كيف تقيم صحتك النفسية؟  -(1  

 جيدة  -     حسنة - متوسطة -ضعيفة              -

 4 0 2 5 

لزوجك؟ /لزوجتكالصحة النفسية  تقيمني/تقيم كيف-(6  

 جيدة  -     حسنة - متوسطة -ضعيفة              -

 4 0 2 5 
كيف تقيم الصحة النفسية ألطفالك؟  -(7  

 جيدة  -     حسنة - متوسطة -ضعيفة              -

 4 0 2 5 

هل وجدت أو توجد لدى أسرتك مشاكل يف الصحة النفسية؟-(8  

     كثرية-     قليلة -  أدريال - منعدمة-

4    0   2   5 

:إذا وجدت  

ما نوع هذه املشاكل؟ -  

مىت بدأت وانتهت ؟-  

؟عقليةكيف تقيم صحتك ال  -(0  

 جيدة  -     حسنة - متوسطة -ضعيفة              -

 4 0 2 5 

لزوجك؟ /لزوجتك عقليةالصحة ال تقيمني/كيف تقيم-(53  

 جيدة  -     حسنة - ةمتوسط -ضعيفة              -

 4 0 2 5 
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ألطفالك؟ عقليةكيف تقيم الصحة ال  -(55  

 جيدة  -     حسنة - متوسطة -ضعيفة              -

 4 0 2 5 

العقلية؟ هل وجدت أو توجد لدى أسرتك مشاكل يف الصحة -(52  

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-

4    0   2   5 

:إذا وجدت  

املشاكل؟  ما نوع هذه-  

مىت بدأت وانتهت ؟-  

هل تؤثر املخاوف الصحية على عالقتك الزوجية؟-(50  
دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2 5 

هل تؤثر املخاوف الصحية على عملك ونشاطاتك اليومية؟ -(54  

دائما-                         أحيانا-                        راناد-                أبدا-  

 4 0 2 5 

؟لزوجتك/عمل والنشاطات اليومية لزوجكالهل تؤثر املخاوف الصحية على  -(51  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2 5 

عالقاتك االجتماعية واملهنية؟ كيف تقيم -(56  

 جيدة  -     حسنة - متوسطة -ضعيفة              -
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 4 0 2 5 

 ؟لزوجتك/العالقات االجتماعية واملهنية لزوجك تقيمني/كيف تقيم  -(57

 جيدة  -     حسنة - متوسطة -ضعيفة              -

 4 0 2 5 

، (املشاكل القانونية املخدرات، الكحول،: )هل وجدت أو توجد لدى أسرتك مشاكل اجتماعية -(58
خل؟إ...  

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة- 

4    0   2   5 

:إذا وجدت  

ما نوع هذه املشاكل ؟-  
مىت بدأت وانتهت؟-  

هل تؤثر املشاكل االجتماعية على العالقة الزوجية؟ -(50  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2 5 

هل تؤثر املشاكل االجتماعية على عملك ونشاطاتك اليومية؟ -(23  
دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2 5 

 ؟لزوجك/ات اليومية لزوجتكعمل والنشاطالهل تؤثر املشاكل االجتماعية على  -(25

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2 5 

 العالقات العاطفية :الثاني الفرعي البعد
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 النووية التالية حول العالقات العاطفية يف األسرة األسئلة -

(الزوجني، األطفال) النووية األسرة  

؟ بني أفراد األسرة انسجامهل هناك  -(5  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2 5 

هل هناك حمبة متبادلة بني أفراد أسرتك؟ -(2  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

هل يوجد تفاهم بني أفراد أسرتك؟ -(0  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

هل هناك تنافر بني أفراد أسرتك؟-(4  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

؟الزوجة/بوجود مودة ورمحة بينك وبني الزوجحتس /نيهل حتس -(1  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

يقدرك وحيرتمك؟ زوجتك/بأن زوجك تشعر/ينهل تشعر  -(6  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                اأبد-  

 4  0  2  5 
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عاطفي يف عالقتك الزوجية؟ اهتمامهل هناك  -(7  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

؟زوجتك/ك وبني زوجكبأن هناك تكامل بين ترى/ينهل تر  -(8  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

؟اآلخرهل يتسامح أحدكما إذا أخطأ الطرف  -(0  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

؟زوجتك/عليك زوجك تغار/هل يغار -(53  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

بك؟ تثق/يثق زوجتك/هل تعتقد أن زوجك -(55  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

 ؟الزوج/ةزوجالصعوبة يف التعبري عن مشاعرك وأفكارك مع  جتدين/هل جتد -(52

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

يتالعب مبشاعرك؟ زوجك/كتأن زوجتشعرين /هل تشعر -(50  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  
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 4  0  2  5 

مستوى عالقتكما العاطفية بعد إجناب األطفال؟ ترين/كيف ترى  -(54  

 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

5 2  0    4 

برتبية األطفال وحتمل مسؤولياهتم؟ مهتمة/هتمم زوجتك/هل زوجك -(51  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

هل يؤثر اهتمامك بأطفالك على عالقتك الزوجية؟ -(56  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

اإلمهال بسبب األطفال؟ الزوجة/الزوج تشكو/هل يشكو -(57  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

 اخلالفات الزوجية :الثالثالفرعي البعد 

 :يف األسرة النووية خلالفات الزوجيةالتالية حول ا األسئلة-

(الزوجني، األطفال) النووية األسرة  

؟الزوجة/هل توجد خالفات بينك وبني الزوج -(5  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

اخلالفات األسرية؟ ترين/عموما كيف ترى -(2  
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     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-

4    0   2   5 

؟الزوجة/هل يكون األطفال سببا يف اخلالف مع الزوج -(0  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

ائلة يف األمور اخلاصة؟الزوجية إىل تدخل الع ماهل ترجع سبب خالفاتك -(4  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

؟الزوجة/هل تكون املشاكل املادية سببا يف اخلالف مع الزوج -(1  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

معك يكون سببا يف اخلالف؟ تعاملها/يف تعامله الزوجة/هل تسلط الزوج -(6  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

؟الزوجة/هل يكون الكالم اجلارح سببا يف خالفك مع الزوج -(7  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

؟كماهل يكون فرض الرأي سببا يف اخلالف بين -(8  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 
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؟الزوجة/الديين سببا يف اخلالف مع الزوج االلتزام عدم ل  يكونه -(0  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

؟الزوجة/هل الفرق يف املستوى الثقايف سبب يف اخلالف مع الزوج -(53  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

 ؟الزوجة/سبب يف اخلالف مع الزوج االجتماعيهل الفرق يف املستوى -(55

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

إىل الصراخ لكسب النقاش؟ الزوجة/الزوج تلجأ/هل يلجأ-(52  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

هل خالفاتكم عابرة يتم حلها؟ -(50  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

أن خالفتكما معقدة يصعب حاهلا؟ ترين/هل ترى -(54  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

هل يتدخل أفراد العائلة من أجل حل اخلالف؟ -(51  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  
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 4  0  2  5 

أن مصلحة األطفال حل للخالف بينكما؟ ترين/هل ترى -(56   

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

؟آلخراهل حتل اخلالفات بينكما بتنازل الطرف  -(57  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

هل حتل اخلالفات بطريقة ترضي الطرفني؟ -(58  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

؟أن الطالق هو احلل خلالفاتكما ترين/هل ترى -(50  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2  5 

 األسرة الممتدة : البعد الثاني

 املمتدة واملشاكل االجتماعية يف األسرة معلومات حول األمراض :األولالفرعي البعد 

 .املمتدة واملشاكل االجتماعية يف األسرة ، العقلية، النفسيةجلسميةسئلة التالية حول األمراض ااأل -

(خوالاألعمام، األاألجداد، ) سرة املمتدةاأل  

لوالدك عموما على مر السنني؟ جلسميةالصحة ا تقيمني/كيف تقيم -(5  

 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

5 2  0    4 
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؟سميةلدى والدك مشاكل يف الصحة اجلل وجدت أو توجد ه -(2  

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-

4    0   2   5 

:إذا وجدت   

؟ما نوع هذه املشاكل-  
مىت بدأت وانتهت؟-  

الصحة النفسية لوالدك على مر السنني؟ تقيمني/كيف تقيم  -(0  

 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

5 2  0    4 

؟نفسية يف الصحة ت أو توجد لدى والدك مشاكلهل وجد -(4  

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-

4    0   2   5 

:إذا وجدت  

ما نوع املشاكل الصحية؟ -  

مىت بدأت وانتهت؟-  

لوالدك على مر السنني؟ لعقليةالصحة ا تقيمني/كيف تقيم  -(1  

 جيدة- ةحسن- متوسطة-ضعيفة              -

5 2  0    4 

العقلية؟ مشاكل يف الصحة والدكو توجد لدى هل وجدت أ -(6  

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-



 قحالملا

393 
 

4    0   2   5 

:إذا وجدت  

ما نوع هذه املشاكل؟ -  

مىت بدأت وانتهت ؟-  

هل تؤثر املخاوف الصحية لوالدك على أدائه يف احلياة اليومية؟-(7  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2 5   

واملهنية ؟ االجتماعيةما مستوى عالقات والدك  -(8  

 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

5 2  0    4 

واملشاكل املخدرات  شرب الكحول،: )اجتماعيةهل وجدت أو توجد لدى والدك مشاكل  -(0
 ؟اخل...(القانونية

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-

4    0   2   5 

:إذا وجدت  

؟ما نوع هذه املشاكل-  

مىت بدأت وانتهت؟-  

لوالدتك عموما على مر السنني؟ جلسميةالصحة ا تقيمني/كيف تقيم  -(53    

 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

5 2  0    4 
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؟سميةل وجدت أو توجد لدى والدتك مشاكل يف الصحة اجله -(55  

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-

4    0   2   5 

:إذا وجدت  

؟ما نوع هذه املشاكل-  

مىت بدأت وانتهت ؟-  

الصحة النفسية لوالدتك عموما على مر السنني؟ تقيمني/كيف تقيم  -(52  

 يدةج- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

5 2  0    4 

 ؟نفسيةيف الصحة الأو توجد لدى والدتك مشاكل  هل وجدت -(50

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-

4    0   2   5 

   :إذا وجدت

ما نوع هذه املشاكل ؟-  

مىت بدأت وانتهت ؟-  

ك على مر السنني؟تلوالد عقليةالصحة ال تقيمني/كيف تقيم  -(54  

 جيدة- حسنة- متوسطة-   ضعيفة           -

5 2  0    4 

العقلية؟ مشاكل يف الصحة والدتكو توجد لدى هل وجدت أ -(51  

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-



 قحالملا

395 
 

4    0   2   5 

:إذا وجدت  

ما نوع هذه املشاكل؟ -  

مىت بدأت وانتهت ؟-  

ليومية؟هل تؤثر املخاوف الصحية لوالدتك على أدائها يف احلياة ا -(56  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2 5   

واملهنية ؟ االجتماعيةما مستوى عالقات والدتك  -(57  

 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

5 2  0    4 

؟اخل...،(املخدرات واملشاكل القانونية الكحول،: )ةهل وجدت أو توجد لدى والدتك مشاكل اجتماعي -(58  

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-

4    0   2   5 

ما نوع هذه املشاكل ؟-  

مىت بدأت وانتهت ؟-  

ألشقائك عموما على مر السنني؟ سميةالصحة اجل تقيمني/كيف تقيم  -(50    

 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

5 2  0    4 

؟سميةدى أشقائك مشاكل يف الصحة اجلهل وجدت أو توجد ل -(23  

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-
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4    0   2   5 

:إذا وجدت  

؟ما نوع هذه املشاكل-  

مىت بدأت وانتهت ؟-  

الصحة النفسية ألشقائك عموما على مر السنني؟ تقيمني/كيف تقيم  -(25  

 جيدة- حسنة- توسطةم-ضعيفة              -

5 2  0    4 

؟نفسيةال يف الصحة هل وجدت أو توجد لدى أشقائك مشاكل -(22  

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-

4    0   2   5 

:إذا وجدت  

ما نوع هذه املشاكل -  

مىت بدأت وانتهت ؟-  

ألشقائك عموما على مر السنني؟ عقليةالصحة ال تقيمني/كيف تقيم  -(20  

 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

5 2  0    4 

العقلية؟ مشاكل يف الصحة شقائكو توجد لدى أهل وجدت أ -(24  

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-

4    0   2   5 

:إذا وجدت  
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ما نوع هذه املشاكل؟ -  

مىت بدأت وانتهت ؟-  

دائهم يف احلياة اليومية؟هل تؤثر املخاوف الصحية ألشقائك على أ -(21  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2 5   

؟سرةاملخاوف الصحية على أفراد األهل تؤثر -(26  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-   
 4 0 2 5 

واملهنية؟ االجتماعيةما مستوى عالقات أشقائك  -(27  

 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

5 2  0    4 

املخدرات واملشاكل  الكحول،: )هل وجدت أو توجد لدى أشقائك مشاكل اجتماعية -(28
 إخل؟...،(القانونية

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-

4    0   2   5 

:إذا وجدت  

ما نوع هذه املشاكل ؟-  

مىت بدأت وانتهت ؟-  

؟سرةعلى أفراد األ االجتماعيةاكل هل تؤثر املش -(20  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  
 4 0 2 5 
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العاطفية العالقة: الثانيالفرعي البعد   

حول العالقات العاطفية يف األسرة املمتدةة التالية األسئل-  

 (خوالاألعمام، األجداد، األ)سرة املمتدةاأل

؟سرةد تقارب وترابط بني أفراد األهل يوج -(5  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2  5  

 2(- هل  هناك تواصل بني أفراد األسرة؟ 

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2  5  

؟سرةالعالقة وطيدة بني أفراد األ هل -(0  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2  5  

 4(- هل هناك حمبة بني أفراد األسرة؟

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2      5  

؟األسرةهل توجد ثقة بني أفراد  -(1  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2      5  

؟االعتباربعني  سرةنصائح أفراد األ تؤخذهل  -(6  
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دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2     5  

القرارات؟ اختاذهل يؤثر رأي األجداد يف  -(7  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2     5  

يف حل مشاكلها؟    سرةهل هناك تشاور بني أفراد األ -(8  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2    5  

 0(- هل تشعر/تشعرين بوجود غرية بني أفراد األسرة؟

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2     5  

 53(- هل تلمس/تلمسني نوع من احلقد بني أفراد األسرة؟  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2     5  

:العالقة العاطفية مع الوالد-  

كيف هي عالقتك بوالدك؟-(55  

 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

5     2  0    4  

؟معه عالقتك عن شعر والدك بالرضاي هل -(52  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  
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 4 0 2     5  

  بوالدك؟ عالقتك عن بالرضا تشعرين/تشعر هل -(50

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2     5  

 54(- هل تتواصل/تتواصلني مع والدك ؟

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2     5  

والدك؟مع تواصلك  ا عنبالرض تشعرين/هل تشعر -(51  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2     5  

صلتك به؟ انقطعتإذا  سرةهل يتدخل أفراد األ -(56  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2     5  

هل أنت بار بوالدك؟ -(57  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2    5  

لوالدك؟ واحرتامكما درجة تقديرك  -(58  

 جيدة- حسنة- متوسطة-             ضعيفة -

5 2  0    4  

ما درجة حبك له؟ -(50  
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 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

5 2  0    4  

؟األسرة أفراد تبدو عالقتك بوالدك لدى كيف  -(23  

 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

5 2  0    4  

 والدك؟ أنك قريب من سرةهل الحظ أفراد األ -(25

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2     5  

؟عليك/ما تأثري ذلك عليك -(22  

 جيد- حسن- متوسط-ضعيف              -

5 2  0    4  

؟خريناآل سرةما تأثريه على أفراد األ-(20  

 جيد- حسن- متوسط-ضعيف              -

5 2  0    4  

:العالقة العاطفية مع الوالدة-  

كيف هي عالقتك بوالدتك؟-(24  

 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

5 2  0    4  

  ؟معها عالقتك عن والدتك بالرضا تشعرين/تشعر هل -(21

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  
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 4 0 2     5  

بوالدتك؟ عالقتك عن بالرضا تشعرين/تشعر هل  -(26  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2     5  

 27(-  هل تتواصل/تتواصلني مع والدتك ؟

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2      5  

بالرضا عن تواصلك مع والدتك؟ تشعرين/هل تشعر  -(28  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2     5  

لتك هبا؟ص انقطعتإذا  سرةهل يتدخل أفراد األ -(20  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2     5  

بوالدتك؟ بارة/هل أنت بار -(03  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4 0 2     5  

لوالدتك؟ واحرتامكة تقديرك ما درج -(05  

 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

  4  0  2 5   

ما درجة حبك هلا؟ -(02  
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 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

 4 0 2 5 

  ؟األسرة أفراد تبدو عالقتك بوالدتك لدى كيف-(00

 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

  4  0  2 5  

أنك قريب من والدتك؟ سرةهل الحظ أفراد األ -(04  

دائما-                         أحيانا-                        نادرا-                أبدا-  

 4  0  2 5  

عليك ؟ /ما تأثري ذلك عليك -(01  

 جيد- حسن- متوسط-ضعيف              -

5 2  0    4  

؟اآلخرين سرةعلى أفراد األ ما تأثريه -(06  

 جيد- حسن- متوسط-ضعيف              -

5 2  0    4 

:العالقة العاطفية مع األشقاء-  

كيف هي عالقتك بأشقائك؟-(07  

 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

  4  0  2 5  

بالرضا عن عالقتك معهم؟ تشعرين/هل تشعر -(08  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
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 4  0  2 5    

؟ترضيهم األشقاءب عالقتك هل  -(00  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  

 4  0 2 5   5 

 43(-  هل تتواصل/تتواصلني مع أشقائك ؟

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  

 4  0 2 5 5 

بالرضا على مستوى تواصلك معهم؟ تشعرين/هل تشعر -(45  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  

 4  0 2 5 5 

الصلة بينكم؟ انقطعتذا هل يتدخل الوالدين إ -(42  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  

 4  0 2 5 5 

بينك وبني أشقائك؟ االحرتامما درجة  -(40  

 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

  4  0  2 5    

؟هل يوجد تفاهم بينك وبني أشقائك -(44  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  

 4  0 2 5 5 

مستوى الثقة بينك وبني أشقائك؟ تصفني/كيف تصف  -(41  
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 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

  4  0  2 5  

نوع من الغرية بني أشقائك؟ تلمسني/هل تلمس -(46  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  داأب-  

 4  0 2 5 5 

هل هناك حقد بينكم؟  -(47  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  

 4  0 2 5 5 

  أشقائك؟هل هناك تنافر بينك وبني  -(48

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  

 4  0 2 5   5 

كيف يرى الوالدين عالقتكم؟  -(40  

 جيدة- حسنة- متوسطة-ضعيفة              -

5 2 0 4 

ن أنك قريب من أشقائك؟اهل الحظ الوالد -(13  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  

 4  0 2 5 5 

ما تأثري ذلك عليك؟ -(15  

 جيد- حسن- متوسط-ضعيف              -

5 2  0    4 
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يف األسرة املمتدة اخلالفات :الثالث الفرعي البعد  

:ألسرة املمتدةالتالية حول اخلالفات يف ا األسئلة   

(األجداد، األشقاء)سرة املمتدة األ  

؟األسرةهل يوجد خالفات بني أفراد  -(5  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  

 4  0 2 5 5 

؟سريةاخلالفات األ ترين/عموما كيف ترى -(2  

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-

4    0   2   5 

 ؟ات داخل األسرةالفخسبب التمييز بني األشقاء يهل   -(0

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

املرياث سببا يف اخلالف؟ يكونهل  -(4  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

؟سرةبا على العالقة بني أفراد األهل هذه اخلالفات تؤثر سل -(1  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

؟سرةأثريه على أفراد األما ت -(12  

 جيد- حسن- متوسط-ضعيف              -

5 2  0    4 
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:الخالف مع الوالد  

هل هناك خالف بينك وبني والدك؟ -(6  

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-

4    0   2   5 

سبب اخلالف إىل فارق السن بينكما؟ ترجعني/هل ترجع -(7  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

   بينكما؟ اخلالف سبب هو الثقايف املستوى يف الفرق هل -(8

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

؟هل يرجع سبب اخلالف مع والدك إىل انعدام احلوار -(0  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

هل يرجع سبب اخلالف إىل تسلط األب؟ -(53  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

؟له املادية اعدةاملس انعداممع والدك  اخلالف سبب هل -(55  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

االحرتام بينكما؟ انعدامهل تصل درجة اخلالف إىل  -(52  

ادائم-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 
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ك؟يهل يوجد عنف لفظي أثناء خالفك مع أب -(50  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

؟اخلالف أثناء سرةاأل أفراد يتدخل هل -(54  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

  النفس؟ على السيطرة انفقد إىل اخلالف حدة تصل هل -(51

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

حلل اخلالف؟ سرةهل يوجد نقاش بني أفراد األ -(56  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

هم من يتوصلون إىل حل اخلالف؟ سرةهل أفراد األ -(57  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

بتنازل أحد الطرفني؟هل حتل اخلالفات بينكما  -(58  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

هل حتل اخلالفات بطريقة ترضي الطرفني؟ -(50  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

:الخالفات مع الوالدة  
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هل هناك خالف بينك وبني والدتك؟ -(23  

     كثرية-     قليلة - ال أدري - منعدمة-

4    0   2   5 

سبب اخلالف إىل فارق السن بينكما؟ ترجعني/هل ترجع -(25  

ئمادا-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  

 4 0 2 5 

   بينكما؟ اخلالف سبب هو الثقايف املستوى يف الفرق هل -(22

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  

 4 0 2 5  

سبب اخلالف مع والدتك إىل انعدام احلوار؟ ترجعني/هل يرجع -(20  

دائما-                       أحيانا-                        درانا-                  أبدا-  

 4 0 2 5 

سبب اخلالف إىل تسلط األم؟ ترجعني/هل يرجع -(24  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

؟ واملعنوية هلا املادية ساعدةامل انعداممع والدك  اخلالف سبب هل -(21  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

نعدام االحرتام بينكما؟اهل تصل درجة اخلالف إىل  -(26  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 
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هل يوجد عنف لفظي أثناء خالفك مع أمك؟ -(27  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

؟ اخلالف أثناءسرة األ أفراد يتدخل هل -(28  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

  النفس؟ على السيطرة انفقد إىل اخلالف حدة تصل هل -(20

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

هل يوجد نقاش بني أفراد العائلة حلل اخلالف؟ -(03  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

هل أفراد العائلة هم من يتوصلون إىل حل اخلالف؟ -(05  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

خلالفات بينكما بتنازل أحد الطرفني؟هل حتل ا -(02  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

 هل حتل اخلالفات بطريقة ترضي الطرفني؟ -(00

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

:الخالف مع األشقاء  
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هل هناك خالفات بينك وبني أشقائك؟ -(04  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

؟سبب اخلالف إىل فارق السن بينكم ترجعني/هل ترجع -(01  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

هل الفرق يف املستوى الثقايف هو سبب اخلالف بينكم؟ -(06  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

؟احلوارإىل انعدام  نكمسبب اخلالف بيترجعني /يرجعهل  -(07  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

؟هلم واملعنوية انعدام املساعدة املادية سبب اخلالف مع أشقائك هل -(08  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

االحرتام بينكم؟ انعدامهل تصل درجة اخلالف إىل  -(00  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

هل يوجد عنف لفظي أثناء خالفاتك مع أشقائك؟ -(43  

دائما-                       أحيانا-                        درانا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

؟اخلالف سرة أثناءدخل الوالدين وباقي أفراد األيتهل  -(45  
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دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

السيطرة على النفس؟ انقدهل تصل حدة اخلالف إىل ف -(42  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

حلل اخلالف؟ سرةش بني الوالدين وباقي أفراد األهل يوجد نقا -(40  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

هم من يتوصلون إىل حل اخلالف؟ سرةهل الوالدين وباقي أفراد األ -(44  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

؟هل حتل اخلالفات بينكم بتنازل أحدكم -(41  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

؟هل حتل اخلالفات بطريقة مرضية -(46  

دائما-                       أحيانا-                        نادرا-                  أبدا-  
 4 0 2 5 

 

 قائمة األساتذة المحكمين (:12)الملحق رقم 

 التخصص الدرجة العلمية (ة)ستاذ األ

أستاذ التعليم العايل جامعة عبد احلميد بن  محمد قماري
 "مستغامن"باديس 

 علم النفس الرتبوي: التخصص
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أستاذ خدمة الفرد املساعد بقسم االجتماع  عبده الطايفي
جامعة اإلمام حممد " واخلدمة االجتماعية

بن سعود اإلسالمية كلية 
 "ةاالجتماعي العلوم

 خدمة اجتماعية :التخصص العام

 خدمه فرد :التخصص الدقيق

أستاذ يف قسم علم النفس كلية الرتبية  السيد محمد أبو هاشم حسن
 "جامعة امللك سعود"

 علم النفس الرتبوي: التخصص العام

القياس النفسي : التخصص الدقيق
 واإلحصاء

 مجيدة محمد الناجم
أستاذ مشارك بقسم الدراسات 

جبامعة امللك " -اآلدابكلية   -اعيةاالجتم
 "سعود

 اخلدمة االجتماعية: التخصص العام

فلسفة اخلدمة : التخصص الدقيق
 االجتماعية

جامعة "بقسم علم النفس " أ"حماضر أستاذ  جناد عبد الوهاب
 "عبد احلميد بن باديس

 علم النفس املدرسي: التخصص

بقسم علم النفس  "ب"حماضرة ة أستاذ صباح عايش
 "جامعة الدكتور الطاهر موالي"

 األسري علم النفس: التخصص

 

 

 

 

 

 حساب صدق وثبات أداة الجينوغرام: (10)الملحق رقم 

 :تم حساب الصدق بطريقتين: حساب الصدق

 :صدق االتساق الداخلي -(أ
 :األسرة النووية: أوال
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 :الفرعية وأبعادهاالنووية  األسرةحساب االتساق الداخلي بين  بعد  -0

 :األمراض -0
Correlations 

  Maladies Nucléaire 

Maladies Pearson Correlation 1 ,493
**

 

Sig. (2-tailed)  ,006 

N 30 30 

nucléaire Pearson Correlation ,493
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,006  

N 30 30 

**. Correlation issignificantat the 0.01 level (2-tailed). 

 :القات العاطفيةالع -2
Correlations 

  Emotionnelles Nucléaire 

émotionnelles Pearson Correlation 1 ,784
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 30 30 

nucléaire Pearson Correlation ,784
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 30 30 

**. Correlation issignificantat the 0.01 level (2-tailed). 

 :الخالفات األسرية -0
Correlations 

  Différences Nucléaire 

différences Pearson Correlation 1 ,552
**

 

Sig. (2-tailed)  ,002 

N 30 30 

nucléaire Pearson Correlation ,552
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,002  

N 30 30 

**. Correlation issignificantat the 0.01 level (2-tailed). 

 (:جينوغرام)النووية والدرجة الكلية لألداة  األسرةالداخلي بين بعد  االتساقحساب -0
Correlations 

  Nucléaire Tolale 

nucléaire Pearson Correlation 1 ,653
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 30 30 

totale Pearson Correlation ,653
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
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N 30 30 

**. Correlation issignificantat the 0.01 level (2-tailed). 

 :حساب االتساق الداخلي بين األبعاد الفرعية  لألسرة النووية والدرجة الكلية لألداة -2
Correlations 

  tolale Maladies émotionnelles différences 

tolale Pearson Correlation 1 ,402
ا*

 ,531
**

 ,430
*

 

Sig. (2-tailed)  ,205 ,003 ,018 

N 30 30 30 30 

Maladies Pearson Correlation ,402
ا*

 1 ,045 ,217 

Sig. (2-tailed) ,185  ,811 ,249 

N 30 30 30 30 

émotionnelles Pearson Correlation ,531
**

 ,045 1 ,059 

Sig. (2-tailed) ,003 ,811  ,759 

N 30 30 30 30 

différences Pearson Correlation ,430
*

 ,217 ,059 1 

Sig. (2-tailed) ,018 ,249 ,759  

N 30 30 30 30 

**. Correlation issignificantat the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation issignificantat the 0.05 level (2-tailed). 

ممتدةاألسرة ال :ثانيا  

 :الفرعية وأبعادهاالممتدة  األسرةحساب االتساق الداخلي بين البعد -0

 :األمراض -(0-0
Correlations 

  maladies2 Elargie 

maladies2 Pearson Correlation 1 ,370
*

 

Sig. (2-tailed)  ,044 

N 30 30 

élargie Pearson Correlation ,370
*

 1 

Sig. (2-tailed) ,044  

N 30 30 

*. Correlation issignificantat the 0.05 level (2-tailed). 

 :ة يالعاطفالعالقات  -2 -0
 

Correlations 

  émotionnelles2 Elargie 

émotionnelles2 Pearson Correlation 1 ,588
**

 

Sig. (2-tailed)  ,113 

N 30 30 
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élargie Pearson Correlation ,588
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,223  

N 30 30 

 :األسريةالخالفات  -0-0
Correlations 

  différences2 Elargie 

différences2 Pearson Correlation 1 ,621
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 30 30 

élargie Pearson Correlation ,621
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 30 30 

**. Correlation issignificantat the 0.01 level (2-tailed). 

 

 (:جينوغرام)الممتدة والدرجة الكلية لألداة  األسرةحساب االتساق الداخلي بين بعد : ثالثا
Correlations 

  élargie Tolale 

élargie Pearson Correlation 1 ,877
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 30 30 

tolale Pearson Correlation ,877
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 30 30 

**. Correlation issignificantat the 0.01 level (2-tailed). 

 حساب التساق الداخلي بين األبعاد الفرعية لألسرة الممتدة والدرجة الكلية لألداة: رابعا
Correlations 

  

tolale maladies2 émotionnelles2 

différences

2 

tolale Pearson Correlation 1 ,507
**

 ,302
*

 ,587
**

 

Sig. (2-tailed)  ,004 ,240 ,001 

N 30 30 30 30 

maladies2 Pearson Correlation ,507
**

 1 -,180 ,069 

Sig. (2-tailed) ,004  ,342 ,715 

N 30 30 30 30 

émotionnelles2 Pearson Correlation ,302
*

 -,180 1 -,461
*

 

Sig. (2-tailed) ,142 ,342  ,010 

N 30 30 30 30 

différences2 Pearson Correlation ,587
**

 ,069 -,461
*

 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,715 ,010  

N 30 30 30 30 

**. Correlation issignificantat the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation issignificantat the 0.05 level (2-tailed). 
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حساب الثبات: ثانيا  

 :االختبار إعادةعن طريق  -0
Correlations 

  Tolale totale2 

tolale Pearson Correlation 1 ,980
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 30 30 

totale2 Pearson Correlation ,980
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 30 30 

**. Correlation issignificantat the 0.01 level (2-tailed). 

 

 :لكرونباخ  معامل ألفاعن طريق  -2
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,810 3 

 

 

الستخراج الفروق بين المتعلمين المتأخرين ( 2كا)نتائج اختبار كاي تربيع : (10)الملحق رقم 
 والمتفوقين دراسيا

 :مرضنوع األ -(0
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 41,496
a
 39 ,362 

Rapport de 

vraisemblance 
50,860 39 ,097 

Association linéaire par 

linéaire 
6,192 1 ,013 

Nombre d'observations 

valides 
282 

  

a. 64 cellules (80,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,46. 
 

 : نوع العالقات -(2
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 81,305
a
 16 ,000 
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Rapport de 

vraisemblance 
88,779 16 ,000 

Association linéaire par 

linéaire 
10,166 1 ,001 

Nombre d'observations 

valides 
1181 

  

a. 7 cellules (20,6%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,47. 

 : نوع المشاكل االجتماعية -(0
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Signification 

exacte 

(bilatérale) 

Signification 

exacte 

(unilatérale) 

Khi-deux de Pearson ,659
a
 1 ,417   

Correction pour la 

continuité
b
 

,073 1 ,787 
  

Rapport de 

vraisemblance 
,703 1 ,402 

  

Test exact de Fisher    ,613 ,406 

Association linéaire par 

linéaire 
,626 1 ,429 

  

Nombre d'observations 

valides 
20 

    

a. 2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1,75. 

b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2 

 

 


