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  :امللخص
ء توافق ذلك يعترب سو ول ؛ئها أعضاوالعالقات املتبادلة بنيإن األسرة جمتمع صغري يتميز ابلروابط الوثيقة    

فة املشكلة هو معر  دراسةوإن اهلدف العام من ال ،العالقات من أهم املشكالت اليت تتعرض هلا األسرة
صفي ابملنهج الو  ي يتمثلالذ للدراسة وقد استخدمنا التصميم األساسي ،وأثرها على تكوين األسرة ،األسرية

ة من ة االستطالعيل العينن خالوالتأكيد على أداة الدراسة اليت صممت للعينة م ،التحليلي لنتائج الدراسة
ة من لى عينة مكونألداة عبيق اوبعد ذلك مت تط ،األسر مث تعديلها من قبل اخلرباء يف الرتبية وعلم النفس

ونة من لغة مكسرية ابأن هناك مشكالت إو  ،انتائج بعد حتليلها إحصائي  طالبة وتوصلت اىل ال (100)
وصلنا ألهم ملئوي تلوزن اوابستخدام الوسط املرجح وا ،وبعض الفقرات ال تعترب مشكلة عند األسر (21)

 ت مستمرة بنيود خالفاوهي أن فقدان أحد أفراد األسرة قد يتسبب يف اهتزاز كيان األسرة، ووج النتائج
هذه النتائج  خاللمن و  ،زوجو السكن مع أهل الأ ،لدين ابإلضافة إىل معاانة األسر من إجيار السكنالوا

لى تربية يؤثر ع سها مماوجود مشاكل جيعلها غري قادرة على قيادة نفو ستقرار األسر انستنتج أن عدم 
ىل إثة ابلباح اا دعمم ،سرةألسك اواالقتصادية تؤثر على متا ،واالجتماعية ،ألن املشكالت العاطفية ؛أبنائها

 مقرتح بناء برانمج إرشادي ملواجهة املشكالت اليت تواجه األسر.
 .الربانمج اإلرشادي  -سريةاملشكالت األ -استشارة -لعالقاتا -أسرة :الكلمات املفتاحية

A proposal to build a counseling program to confront marital 

family problems 

Oujda Awad Almishadani 
Department of Education and Psychology - College of Education – 

 University Misurata 

Abstract:  

     The family is a small community that is characterized by close ties and 

mutual relations between its members. Therefore, misalignment of 

relationships is considered counselling one of the most important problems 

faced by the family. We have used the basic design of the study, which is 
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represented by the descriptive and analytical approach of the results of the 

study and emphasizing the study tool that was designed for the sample 

through the exploratory sample of families and then modified by experts in 

education and psychology, after which the tool was applied to a sample of 

100 families and reached the results. After analyzing them statistically and 

that there are severe family problems and some paragraphs are not considered 

a problem for families, and by using the weighted mean and the percentage 

weight, we came to the most important results, which is that the loss of one 

of the family members may cause the family severe sadness , and the 

existence of continuous disagreements between parents in addition to the 

families suffering from rent Housing or housing with the husband's family 

Through these results, we conclude that the instability of families and the 

existence of problems that make them unable to lead themselves, which 

affects the upbringing of their children because emotional, social and 

economic problems affect the cohesion of the family, which prompted the 

researcher to design an indicative program to treat the problems facing the 

family. 

Key words: Family  - relationships  -  Counseling- problems- misalignment. 

 

 :املقدمة
ختلف والباحثني مب ،رين هبااملفكتعترب األسرة من أهم اجلماعات اإلنسانية اليت يرجع اهتمام الفالسفة و    

ريها يف ية، وعظم أتثالجتماعاانية وذلك ملا ملسوه من أمهية هذه الوحدة اإلنس ؛شؤوهنا وأحواهلا لعصور قدمية
شأ عن امة، اليت تنسية اهلاألساو ذلك ألهنا الوحدة البنائية  ؛نيان اجملتمعحياة الفرد واجلماعة، وسالمة ب

قد ول ، ا احلاضرىت وقتنقة وحطريقها كافة اجملتمعات البشرية االجتماعية عرب كل العصور، منذ فجر اخللي
ومنذ لبحث ، راسة واابلد تناول كثري من الفالسفة واملفكرين ابختالف جماالت ختصصهم يف شؤون األسرة

ا يف العمل مة ، وأتثريهية اهلاجتماعوذلك ألمهية ابلغة هلذه الوحدة اال ؛أقدم مراحل التفكري اإلنساين املنظم
ة لوحدة املكوناط هبذه الرتباالذي يرتبط أشد ا ،مة بنيان اجملتمع، وتثبيت دعائمه، ووحدة كيانهعلى سال

ؤون شصلحت  ،لتماسكاالستقامة واو  ،والثباتفطاملا كانت هذه اخللية على قدر من االستقرار ، له
 .(5: 2013،  ة)صبيح اجملتمع، واستقرت أحواله، استقامت أموره وحتسنت أوضاعه

 ،يعد مفهوم األسرة من املفاهيم اليت تتداخل مع العديد من التخصصات العلمية كعلم االجتماع   
ستخدامه لإلشارة إىل اريح، هذا ابإلضافة إىل والتش ،ودراسة األجنة ،وعلم الوراثة ،واالقتصاد ،والقانون

التكوينات العائلية الكبرية الشاملة كالعائلة املمتدة واملركبة، وأيضا إىل التكوينات العائلية البسيطة كاألسرة 
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جتماعية يتكون منها االنووي، وابلرغم من أن األسرة مؤسسة معروفة لكل إنسان، ابعتبارها أهم مؤسسة 
اعي للمجتمع، وكل واحد يعتقد أنه يعرف عنها كل شيء، إال أن العلماء بتعدد ختصصاهتم البناء االجتم

ذلك ألنه ليس ابألمر  ؛اا ودقيق   واضح  واجتاهاهتم النظرية والفكرية، مل يستطيعوا إعطاءها تعريفا شامال  
ووظائفها وعالقاهتا من جمتمع ألخر، ومن فرتة زمنية إىل  ،وتعقد بنيتها ،السهل، وذلك لتنوع حجمها

 (.16:  2004)األمحر  أخرى
 :مشكلة الدراسة

القات يعة العبوأشكاهلا وط ،فهاووظائ ،نظرا للتغيري السريع الذي طرأ على األسرة بـشكل عـام يف بنائها   
ثر أيدة عن ت عددت دراساوقد أك ،اليت تسود بـني أعـضائها، أفرز مجلة من املشكالت األسرية

 ويف ،لألبناء العقليةو فسية واخلالفات وحـاالت النزاع بني األزواج على الصحة الن ،سريةألاملشكالت  ا
جهة نظر و رية من األس تشكيل اجتاهاهتم وسلوكهم الزواجـي مستقبال ، جاءت الدراسة لبحث املشكالت

شكالت ـك ببحـث املوذل ،رةاألس ا حيدث من عالقات داخلاألبناء ألهنم يشكلون حمورا  هاما  يؤثر ويتأثر مب
 لكليةالبات األسرية االجتماعية واالقتصادية والنفسية والصحية ، ومن خالل عملي مع طا
 سرية. م األوجدت عدد غري قليل لديهم مشاكل داخل األسرة مما يؤثر على دراستهم وحياهت

  :أهداف الدراسة
 .سليمةا يف بناء األسرة الا كبري  اليت تعترب عائق  هم املشكالت التعرف على أ-1
 .لألسرة التعامل معها بيسر وسهولةلتعرف على أقل املشكالت اليت ميكن ا-2
 رانمج إرشادي ملواجهة املشكالت األسرية والوقاية منها.بمقرتح بناء  -3

 :حدود الدراسة
 . احلدود البشرية: طالبات كلية الرتبية

 امعة مصراته ج–كلية الرتبية   احلدود املكانية:
 2020- 2019 سنة احلدود الزمانية: مت التطبيق يف

 :أمهية الدراسة
وهتيئة كافة  ،والعمل على حلها ،وكيفية مساعدة األسرة ،جيب الوقوف على أهم املشكالت األسرية   

واالستفادة  ،الظروف اليت متكنها من أداء وظائفها بشكل فاعل يف ضوء املتغريات اجملتمعية والعاملية الراهنة
من النتائج وتوظيفها للوقاية وحل مشاكل األسرة، فاملشكالت األسرية تنعكس على الصحة النفسية لكل 
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وهتدد األسرة  واستقرارها  ،م ومسؤولياهتم يف املستقبلأفراد األسرة فيشكل لديهم اجتاهات سلبية حنو أدواره
واستمراريته، وأن يدرك اآلابء أن نتائج الرتبية األسرية الفعالة تنعكس على كل من اآلابء واألطفال واجملتمع، 
 إذ ينعم اآلابء الذين يطبقون مبادئ الرتبية األسرية الفعالة حبياة أسرية هادئة خالية من الصراع، ويشعرون

 ختيار مهين مناسباابلرضا والتقدير واإلجناز، وابملقابل ينعمون ابلتكيف األسري والصحة النفسية اجليدة، و 
 (.2000:6)كتاين ،

 :أمهية الدراسة مبا يليومن خالل ذلك ميكن حتديد 
 جملتمع.األسرة صلح وإذا صلحت ا ،نسان بشكل سليمإلسرة هي النواة األوىل يف بناء األا-1
 .رتحاتوطرح احللول وبناء املق ،ىل توجيه وحتليل املشكالتإ احلياة الزوجية حتتاج -2
ر معرفة ما يدو و  ،لرتبيةاعاملت مع شرحية مهمة ومثقفة وهن الطالبات املتواجدات يف كلية تهذه الدراسة -3

 سر من مشكالت زواجية.ألداخل ا
 .شكالت األسرية والزواجيةد من املن حيأرشادي ميكن إجي وضع مقرتح برانمج عال-4

 :املصطلحات
ط أن و اجملتمع بشر أ ( أنه خطة مصممة لبحث أي موضوع خيتص ابلفردRebar: يعرفه )ريبار الربانمج

 (.22 ، ص1990احلسن، اء بعض العمليات احملدودة بدقة )تكون هادفة ألد
عضاء أر هبا ميات اليت واخلرب (عبارة عن مزيج من جماالت النشاط والعالقات والتجارب Omerويعرفه )  

هو و  ،عيا ونفسياواجتما عقلياو اجملموعة بصفتهم أفراد وأعضاء يف مجاعة تساعد على تطويرهم ومنوهم بدنيا 
 (.Omer ,1983:62وسيلة وليست غاية )

 ف  ر  ع  حيث تـ   ه،قبلياد ومستة اإلرشبناء الربانمج هو ذلك النشاط املستمر املشرتك بني أجهز  :الربانمج بناء 
يعين ذلك هداف، و ك األكما تتخذ فيه اإلجراءات لبلوغ تل  ،وحتدد فيه األهداف ،من خالله املشكالت

ن رات جمموعة ممية مهاىل تنأن البناء هو اإلجراء التطبيقي للتخطيط، ويهدف بناء الربانمج اإلرشادي إ
 (.12، ص1998 األفراد أو إكساهبم مهارات جديدة )الطنويب،

الربانمج ليس وسيلة للتعارف بني األفراد واجلماعات بعضهم ببعض وبني اجلماعات   :االرشاديالربانمج 
 ،رشادية وضعت خلدمة األفراد الذين يعانون من مشاكل يف حياهتمإلكل منها ابلنسبة لألخرى والربامج ا

وقد  ،متعددةيف أهنا دخلت يف كل شرائح اجملتمع ومشلت ظواهر سلوكية وقد ظهر أتثري هذه الربامج 
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تطورت هذه الربامج على مر السنني وأصبح هلا كيان علمي وعملي ممكن االعتماد عليه ضمن خطة منظمة 
 . )238ص ،1985 ،)الدوسري

 ظم يف ضوء أسس( أبن الربانمج اإلرشادي هو برانمج خمطط من22 ص، 2000النحاس، ) وأقر    
جلماعة هبدف اسسة أو م املؤ ا جلميع من تضمه ومجاعي  فردي  عملية لتقدمي اخلدمات اإلرشادية املباشرة 

ماعة نفسي داخل اجلوافق الق التوالقيام ابالختيار الواعي املتعقل لتحقي ي،مساعدهتم يف حتقيق النمو السو 
ملفاهيم ات الرتبوية واأنه خطة تتضمن جمموعة من اخلرب ( فأكدت على 6، ص2001،)علوان وخارجها، أما
 يف إطار من الوحدات الشاملة. يتم تنظيمها

 ن املرشد إىلمإلرشاد مات افالربانمج اإلرشادي هو اخلطوات املتتابعة اليت يتم من خالهلا تقدمي خد  
 ،صائح  أو ن ،د أراء  شاد جمر اإلر  وبدوهنا يصبح ،املسرتشد، والعملية اإلرشادية هي اجلانب التطبيقي لإلرشاد

  .(19، ص2005، أو توجيهات )سعفان
 رشادي:إلجرائي للربانمج اإلالتعريف ا

خربات و علومات من متتض ،هي جمموعة أنشطة ومهارات وتدريبات حمددة منظمة مقصودة لفئة معينة   
لتعامل ه على اتساعد أو جلسات بطريقة مجاعية خالل فرتة حمددة ،رشادي على شكل حماضراتإأبسلوب 

 .ملواقف ومواجهة املشكالت بفاعليةبكفاءة مع ا
ملية اليت تقوم بع ألساسيةايئة األسرة مجاعة من األفراد يتفاعلون مع بعضهم البعض، وهي تعترب اهل :األسرة

، )حسن تمع معنيافة جملالثق التطبيع االجتماعي للجيل اجلديد، أي أهنا تنقل إىل الطفل خالل منوه جوهر
يها فيبدأ  طة اليتوهي النق اخللية األوىل يف اجملتمع، هي ويعرفها )أغوست كونت(: (.2، ص1981

 (.66، ص2008التطور، والوسط الطبيعي واالجتماعي الذي يرتعرع فيه الفرد )اخلشاب ،
ىل الفراق إي ويؤد ،لتهاجرما حيصل بني الزوجني من النزاع الذي يسبب التقاطع وا سرية:األاملشكالت 
 .(3ص ،2009، ر )اجلربينوتشتت األس ،وضياع احلقوق ،والطالق

شكل غري سوي من أشكال األداء  أن املشكلة األسرية (Foulland allies) ويرى اليس فوالند 
أو للمجتمع مما جيعل اجملتمع  ،واليت تكون نتائجه معوقه للفرد داخل األسـرة أو لألسرة ككل ،االجتماعي

يعهد إىل اهليئات واملؤسسات واألسرة املعنية للقيام بدور أتهيلي وفعال يعمل على توجيه اجملتمع. ويرى 
ختالل نسق العالقات األسرية نتيجة تفاعل عوامل داخلية االبعض أن املشكلة األسرية هي حاله مـن 
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واستمرار  وهتديد بقاء ،يؤدى إىل ظهور الصراع بني الزوجني وخارجية لفرد أو جمموعة أفراد داخل األسرة
 .(70، ص2001، احلياة األسرية )عزي

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 ؛أعضائها ملتبادلة بنياعالقات تكوين اليتميز ابلروابط الوثيقة واحلوافز املباشرة ل صغري   إن األسرة جمتمع      

 نشأت األسرة ة. فلقداألسر  العالقات وتنافرها من أهم املشكالت اليت تتعرض هلالذلك يعترب سوء توافق 
اج حلة إىل الزو ذه املر هن من عن مرحلة فوضى بدائية تشبه احلياة اليت يعيشها احليوان، مث انتقل اإلنسا

لذي يشمل او  ،ألبويانظام وبعده ظهر الي، حول أمهاهتم وظهر النظام األموم اجلماعي، مث التف األبناء
، 2000، )العزة احدةو بزوجة  مث بلغ أقصى تطوره ووصل إىل أخذ شكل زواج الرجل ،على تعدد الزوجات

 (.14 ص
 :األسـرة 

ا الستغناء عنهكنها اقومات ال ميمإن األسرة هي اللبنة األوىل يف اجملتمع، وتعتمد يف حياهتا على عدة      
 تكامل الفرد عمل علىسية توالتنشئة االجتماعية عملية أسا لتتمكن من قيامها بوظائفها كنسق اجتماعي،

والقيم  ،ارواألدو  اراتوكذا امله ،يف مجاعة اجتماعية عن طريق عملية اكتسابه لثقافة جمتمعه ولغته
فموضوع  ،عيش فيهلذي يواالجتاهات اليت تكمل شخصيته، واليت تؤدي إىل حتقيق تكامله مع اجملتمع ا

وم كرين يف العل واملفلباحثنيامن املوضوعات اهلامة اليت حظيت ابهتمام عدد كبري من التنشئة االجتماعية 
حليوية يف يد أمهيتها اوتتزا ،لسواءاا يف حياة الشعوب القدمية واحلديثة على ا هام  اإلنسانية، فلقد لعبت دور  
لتغري مواكبة هذا اتغيري و لعة اوذلك ألن من أهم مظاهر اجملتمعات اليوم هي سر  ؛الفرتة الراهنة بصفة خاصة

    .(3، ص2008 )الزليتين، اإلنسان من خالل عمليات التنشئة ال أتيت إال ببناء
اعي حمليط االجتمافرد مع ل الا بتفاعنمو معه تدرجيي  تولكنها تتكون و  ،وإن الشخصية ال تولد مع الفرد   

 ت صاحلة تلقىإذا كانف ،سرةاجملتمع هي األة اليت أوجدها الذي ينشأ فيه، ومن أوىل املؤسسات االجتماعي
واالهتمام  ،التضحيةو امح والتس ،والشجاعة واإلقبال ،دروسه األوىل يف الثقة ابلنفس واالعتماد عليها

ه كسبتو  ،ي معهاالجتماعاوافق بشؤون الغري واحرتام اآلخرين والتعاون معهم متكنه من مسايرة مجاعته والت
 (.67، ص2000، )املعايطة االندماج يف احلياة االجتماعية الطابع االجتماعي وتيسر له
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  :سرةألمقومات ا
رة من اط وتكوين أسة االرتبالقتصادي هو أساس قيام احلياة األسرية، ففكر إن العامل ا املقوم االقتصادي:-1

رتباط منذ فكرة اال ج مرتبطالزو ف ،بدايتها مرتبط مبدى قدرة الزوجني على االلتزام ابملسؤوليات االقتصادية
على العامل  األسري تقرارومسكن الزوجية، وبعد الزواج يتوقف حتقيق االس ،ابملهر وإعداد حفل الزواج

لمحافظة على للناجعة يلة ااالقتصادي، حيث يعترب األساس يف إشباع احلاجات األساسية واملتغرية والوس
 (.62ص ،2004 ديقي،)الص بنائها املادي والنفسي واالجتماعي

الذي و ريق اإلجناب ذلك عن طجية اليت متد اجملتمع ابألفراد، و األسرة هي الوسيلة البيولو  :املقوم الصحي-2
أن  ولذلك البد ؛تاجلينا ملهاحتعن طريقه نضمن استمرار النوع اإلنساين، ومن خالهلا تنتقل املوراثت اليت 

ألسرة ألي اأفراد  ض أحدتكون األسرة سليمة من الناحية الصحية، لضمان سالمة األبناء، فعندما يتعر 
ض يؤثر ملزمن، فاملر ااملرض  حالة مرض تؤثر حالته يف مجيع أفراد أسرته، وتزيد األعباء واملسؤوليات خاصة يف

، 2005ناين، تقرارها )العهنا واستواز  ا، وجيعل األسرة تفقدا واجتماعي  ا على استقرار احلياة األسرية نفسي  سلب  
 (.187ص
 تقرار النفسيسرة االسن أهم مقومات األسرة، فعندما توفر األ: يعد املقوم النفسي ماملقـوم النفسي-3

ن ممة أفرادها تضمن سالو  ،ئهاوالطمأنينة واألمن والعطف ألفرادها، فهي تكون أكثر فاعلية يف رعاية أبنا
احلياة  اسي الستقرارأس شرط الدينلتفكك األسري والصراع بني أفرادها، فالتفاهم والتعاون املتبادل بني الو ا

، 2005ين، ته )زي حيايفكما أن حتديد سلوك األسرة ينعكس على الطفل منذ السنوات األوىل   األسرية،
 (. 210ص

 سرة:ألوظائف ا
وم بتوفري د، فهي تقهي مصدر اإلشباع التقليدي لألفراور األسرة يف إشباع حاجات الفرد: األسرة د-1

 واألمن واحلماية النفسية واجلسدية. ،احلب واالحرتام
 وسها.ارسة طقوتعلمهم احرتامها ومم ،لوظيفة الدينية: تعلم األسرة أفرادها القيم الدينيةا -2

 ،ا النظام االجتماعيجنازات اجملتمع: تعترب األسرة هي الوحدة اليت تتكون من خالهلإحتقيق  3-
اجملتمع  األسرة متد  ف ،فهي: تعد أفرادها للتفاعل مع احلياة االجتماعية ،والسياسي والديين ،واالقتصادي

تقوم األسرة بعملية التطبيع االجتماعي عن طريق تنمية العواطف و  ،ابأليدي العاملة والعقول املفتحة
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تعترب و  ،أجل قيامهم أبدوارهم االجتماعية عند الراشدين مناالجتماعية يف نفوس الصغار واحملافظة عليها 
 .األسرة وسيلة من وسائل الضبط االجتماعي

 يفاالجتماعية  الوحدة تعترب وهي ما تزال ،ا مركبةر  س  الوظيفة االقتصادية: ما تزال األسر تشكل أ   4-
 .فهي تقوم إبنتاج الكثري من السلع داخل األسرة ؛اإلنتاج
ة األوىل هي اخلليفتمع عليه، السلوك اجلنسي واإلجناب: ظاهرة اجتماعية تتطلب مصادقة اجملتنظيم -5

  .اليدها للمجتمع وتقم  فيكون حمرتر  ،وهي اليت تنظم سلوك أفرادها ،املنتجة للنسل
 ،اهتمداهتم واجتاهومعتق ،مألطفال عاداهتا يف إكساب اري  ا كبعالة األطفال وتربيتهم: تلعب األسرة دور   - 6

ء ادها مبختلف اخلربات أثناتزود األسرة أفر  والعناية بصحتهم، حيث ،وهتذيب أخالقهم ،وتكوين شخصياهتم
 عهم. والشعور ابالنتماء هلا وجملتم وتوفر هلم احملبة ،والدينية ،واخللقية ،ابلقيم االجتماعيةو  ،مراحل منوهم

وإذا ما  ،اتهذيف منو و  ،خصية الفردا يف تشكيل وتكوين شا رئيسي  ور  الوظيفة النفسية: تلعب األسرة د -7
ية التنشئة ار لعمل اهنيو املوت، فقد يؤدي ذلك احلدث إىلأتعرض أحد أقطاب األسرة الرئيسيني للمرض 

 االجتماعية.
  تمع.جملابأسرهم  وقة من مكانةوظيفة املكانة: أفراد األسرة يستمدون مكانتهم االجتماعية املرم -8
 لف أعمارهم.ية مبختواالقتصاد ،والنفسية ،وظيفة احلماية: تكفل األسرة ألفرادها احلماية اجلسمية -9
  .ناسباتملواالهتمام اب الوظيفة الرتفيهية: تستغل األسرة أوقات فراغها للقيام أبعمال ترفيهية،10
تعداد بملتعلقة ااإلحصائيات لوظيفة اإلحصائية: ميكن اختاذ األسرة كوحدة إحصائية يف إجراء ا-11

، 2000 ،عزة)ال ميةض العلوخلدمة األغرا ،والوفيات ،ونسبة املواليد ،وحتديد مستوى املعيشة ،السكان
 .(31ص
ن مشلت وإ ،يومت السرية متجددة متنوعة ابختالف العصور وعلى مر الدهور فمشكالألواملشكالت ا  

امل يجة لعو ت نتواليت كان ،إال أهنا اختصت ببعض املشكالت املعاصرة ،مسألعلى بعض مشكالت ا
لوب اعية هو األساالجتم ؤسساتجغرافية ثقافية وحنوها، فالفارق الوحيد والذي عليه مدار االهتمام من امل

نطلق يسرية ألالت اع املشكمثايل ، ومبدأ الوصول هلذا األسلوب امليف التعامل مع املشكالت األسرية املثايل
كبرية ة  قاق يتيح فرصقوع الشية لو ومعرفة أولويهتا، وإن إدراك األسباب الداع ،وترتيب أمهيتها ،من تصنيفها
 (.160، ص2010، بيان)الد ، وجتنب مثرياهتا حىت ال تظهر آاثرها على مسرية احلياة الزوجيةملعاجلتها
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 :سريةألأسباب املشكالت ا
 :األسرية فيما يلي )برجس( جمموعة من املشكالت حدد  
د فق ،ن الزوجنيبية لكل مختالف احلالة املزاجية والعصا نفعالية والنفسية: وهي ترجع إىلاملشكالت اال-1

 اثرة.إليكون أحدهم هادئ واآلخر من النمط العصيب سهل ا
تيجة هات ند واالجتاختالف الزوجني يف العادات والتقالياملشاكل الثقافية: وهي مشاكل ترجع إىل ا -2

 اختالف نشأة وتربية كل منهم.
املمارس  ني الدورباالختالفات  و املشاكل اليت تنجم عنأشاكل األدوار االجتماعية: وهي التوتر م-3
 (.69، ص2007)سالمة، الدور املتوقع لكل فرد داخل األسرة اجتاه اآلخرينو 

شاعر نتج عنه من مما ما يأ ،طث الضاغجية: ظهور العائق يف احلياة الزوجية احلاداسرية والزو ألواملشكلة ا
 . اعال هبسمى إدراك املشكلة واالنفوظلم وحرمان وأمل في ،وهتديد ،وضغط ،وقلق ،توتر

 :ية يف األسرةاخلالفات الزوج
وخاصة يف  ،خمتلفة اعاتنز أن متر األسرة مبشاكل متنوعة، وتتعرض ألزمات، و  يكاد يكون من الطبيعي، 

جتماعي ة التفاعل اال، وطبيعحياانأبداية تكوينها. فطبيعة احلياة الزوجية، واختالف األدوار فيها، وتصارعها 
 لثةسهم من جهة اثناء أنفاألب بنياألسرة من جهة اثنية، و بني الزوجيني من جهة، وبينهما وبني بقية أفراد 

لكن و  ،فقط ت الزواجيةيرتبط بعوامل مرتبطة ابلعالقاالصراع الزوجي ال و  (.406، ص1992)الوحيشي، 
ية واملواقف ت املاضخلرباومدى أتقلمهم ومالءمتهم بني ا ،يتضمن عناصر خربات احلياة لكل من الزوجني

 :يما يلسرية ألىل اخلالفات اإهم العوامل اليت تؤدي أومن  ،احلالية
 .عدم توفر املقومات األساسية للحياة األسرية-
-والثقافية للزوجني ،لتعليميةااالختالف يف املستويت - ف فلسفة كل من الزوجني يف احلياةاختال-

 ،ةظهور االجتاهات الفرديو  حد الزوجني على األخر،أطغيان شخصية - املراكز واألدوارو  ،اختالف السن
واحلالة  أو اشتداد الغرية، العواطف انعدام -تدخل األقارب يف حياة الزوجني -األاننية يف املعامالتو 

قاد للضبط ة عن االفتومشكالت انجت (.94، ص1977،بركاتأحد الزوجني ) ةاالقتصادية بطال
 .(239ص ،2011 ،)عفيفي حنراف األوالد، اإلدمان على املخدراتااالجتماعي، 

واخلالفات األسرية هي الـصراعات الناشـئة بني الزوجني نتيجة عدم التقارب يف السمات الشخصية، أو    
بـسبب املـشكالت االقتصادية أو الضغوط اخلارجية اليت تقع على أحد الزوجني أو كليهمـا، ممـا يرتتب عليه 
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 راابت العالقة الزوجيةعدم إشباع بعض احلاجات النفسية والفسيولوجية اليت تـؤدي إلـى اضط
أو هي ظهور عائق بني الزوجني مينعهما أو مينع أحدمها من إشباع حاجات  ،(29ص ،2008)مرسي،

أساسية، حتقيق أهداف ضرورية،  حتصيل حقوق شرعية، فيشعر أي منهما أو كالمها ابحلرمان واإلحباط، 
 )أسعد، أو الغضب يف تفاعله الزواجـي وعدم األمن يف عالقته الزوجية، وينتابه القلق ،ويدرك التهديـد

 (.264ص ،2015
 ن اخلالفات األسرية وهي:أ( عن )حممد اجلوهري( 1983 وورد يف )اخلويل،

هما عب علـى كل منود، ويصيق احلد: جنـد الـزوجني يعيشان معا ، وكالمها ال يتواصالن إال يف أضاألسرة- 1
  .منح اآلخر دعما  عاطفيا  

النفصال أو الك شكل ذوقـد يتخذ  ،األسرية اليت يتنج عنها االنفصال اإلرادي ألحد الزوجنياألزمات 2- 
 الطالق أو اهلجر.

ري اإلرادي لدائم غلتغيب ااألزمة األسرية الناجتة عن أحداث خارجية كما هي احلال فـي حـاالت ا- 3
 .بحلرو اانت أو ألحد الزوجني، بسبب الرتمل أو الـسجن أو الكوارث الطبيعية كالفيضا

اض لنسبة لألمر اباحلال  كمـا هو  يف أداء األدوار الكوارث الداخلية اليت تؤدي إىل إخفاق غري متعمد  - 4 
د قستعصية اليت راض املاألم العقلية أو الفسيولوجية، ويـدخل فـي ذلـك التخلف العقلي ألحد األطفال أو

 (.23، ص1983 )اخلويل، تصيب أحد الزوجني
 ها:اية منالوقو سرية ألواليت تساعد على حل املشكالت ا ،رشادإلاملستخدمة يف االنماذج 

 منوذج بوجتر:-1
ىل الشعور إ بدورها تؤديو  ،ا الحرتام الذات لدى الفرديرى بوجتر أن املشكالت األسرية توجه هتديد    

ام الذات لى احرت ر عفأكد بوجت ،وشعور ابلنقص والسلبية ،وانفعال ،فيكون يف ضيق وتوتر ،ابملشكلة
جة فكل فرد حبا ،ع النفسماحل والتص ،واالنفراد مع الذات ،واالستقاللية ،ويشعر ابألمن النفسي ،خرينألوا

حساس إلاو  ،خصيتهه وشوهويت ،ويشعر بكيانه ،ومنط أفكاره ،إىل أن يتعرف على حاجاته اخلاصة وقيمه
 هة اليت تواجهسريألا شاكلوأن يفهم ويدرك ما يدور حوله لكي يقوى أمام امل ،ابلتحرر من األمل النفسي

Harris,1995,205).) 
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 :منوذج ويتمر وسويين-2
ياة ر بوظائف احليت تتأثل والواخلايل من املشاك ،ارشاد للشخص السليم نفسي  إليؤكد هذا النموذج أن ا   

ووسائل  ،جملتمعوا ،نوالدي ،والرتبية ،األسرة) هي وبقوى الفرد من داخله وخارجه من نواحي عديدة
 الشاد وخدماته فاإلر  ،حلياةفيعتمد على ارتباط الفرد الناجح مع مهمات ا (واألحداث العاملية ،عالمإلا

نسان إلام اها احرت ومن ،يكون ذات فائدة إال من خالل الفهم الشمويل الكلي للنمو عرب مهمات احلياة
واالطمئنان  ،داخليةياة الوالعالقات االجتماعية، احل ،وضبط الذات والعمل ،وحياته الداخلية ،وحقوقه
عات الفرد يف توق تفاؤلوالغرضية لتفهم احلياة وال ،واحلرص على اجلانب الديين واألخالقي ،النفسي

 ،ةيال ومواقف احلاملشاك واجهملواختاذ القرار  ،للمستقبل والقيم اليت تقوده لعالقاته اإلنسانية الناجحة
ايب م ابجتاه إجيى حياهترة علوتقبل ذاته والسيط ،وكذلك ضبط الذات وتوجهيها فله أتثري يف النمو النفسي

  (.Witmer,1992:140حنو الذات يف جوانبها العقلية واجلسمية والوجدانية )
 :منوذج كلوداي سووا-3
لقدرة ة اإلدراك والى طبيععيتوقف مشكلته فىل عملية اإلدراك والصورة اليت ينظر هبا الفرد إىل إيستند هنا   

قد ف ،نوع املشكلةلألفراد اهبا  وحتديد الكيفية اليت يدرك ،على السيطرة هلا دور يف مواجهه املشكلة وحلها
قادرين على  األحداثروف و وجدت األحباث والدراسات أن األفراد الذين لديهم القدرة والسيطرة على الظ

ووا سرتح )كلودي كل، ويقملشا يف حل ا وفعال   كبري    راك أمهية املشكلة هلا دور  دإمواجهة مشاكل احلياة ف
،1992C. Sowa, ( النموذج التصنيفي التايل كما يف جدول رقم )1: ) 

 ا(( النموذج التصنيفي )كلوداي سوو 1جدول رقم )                          
 دراكإلطبيعة ا

 طبيعة املشكلة
 ميكن السيطرة عليها ال ميكن السيطرة عليها

 
 مهمة

 دألوالوار او مناقشة مع الزوج )الزوجة( او أحد اح-
 .جناز عمل مهم يف وقت حمددإ-

 جناز العملإاملطلوب 

 نسان عزيزإوفاة  -
 سرة.فراد األأحد ألمرض مفاجئ  -

 دراك (إلاملطلوب )تغيري يف ا

 غري مهمة

 .موعد غري مهم-
 ابلضرورة. حاجات ليسىل السوق وشراء إالذهاب -
 عمل بسيط يف املنزل.-

 لهااملطلوب :املواقف الثانوية اليت ميكن أتجي

 .ل صيانةأمطار يف الشوارع أو أعماوجود -
 (.و ابردأاجلو )حار  -
 

 (صنيفهاتم االنتباه هلا أو إعادة عد(املطلوب: 
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 :الدراسات السابقة :اثنيا
ول حـــمباشـــرة  يةســـابقة تـــتكلم عـــن املشـــكالت األســـر ولعـــدم تـــوافر دراســـات  ،)مالحظـــة لقـــد حبثـــت كثـــريا 

 سرية(. ألولذلك استعنت ابلدراسات حول أساس املشكالت ا ،املوضوع
ل لزوجني من خالا( إىل التعرف على حاالت الشقاق والنزاع بني 2000هدفت  دراسة )الصمادي   

ة يف الشرعي دى احملاكملاع يف السجالت املودعة حالة من املطلقات بسبب الشقاق والنز  (200)مراجعة 
وعدم  ،لزوجنيؤون اشوتدخل األهل يف  ،والسكن املشرتك ،ردن، أظهرت النتائج أن سـوء الـدخلألا

 .الشقاق والنزاعات بني الزوجني هرةسباب رئيـسية لظاأهي  واالنسجام التفاهم
نة عشوائية، هبدف ( سيدة، اخرتن كعي100( قيمت على حنو )2004ويف دراسة أعدها )أبو داهش    

ا بني بقاء مكل عام ت بشالكشف عن أبرز املشكالت الزوجية اليت تواجه أفراد العينة، تراوحت اإلجااب
عن  يف االنعزال لزوجة ا، رغبالزوج فرتة طويلة خارج املنزل، االختالف املستمر يف اآلراء ووجهات النظر

هو األسلوب  راسة ماذه الدعدام احلوار، وعندما طرح يف هاناآلخرين أو االختالط يف اجملتمع احمليط، 
فراد العينة يفضلن احلوار أ%( من إجاابت 87األمثل حلل هذه املشكالت الزوجية، تبني أن ما يزيد على )

وأوضح أن  ،األسريةو اعية رق حلل املشكالت االجتماملباشر حلل أية مشكالت، وفسرن ذلك أبنه أقصر الط
حلوار مما اانعدام اهم و أهم أسباب املشكالت األسـرية من وجهة نظر األزواج هو عدم النضج عدم التف

 يؤدي إىل سوء العالقات األسرية.
وائية هبــــدف ســــيدة اختــــريت كعينـــــة عـــــش (100الــــيت أجريــــت علــــى حنـــو ) (2004ويف دراســـة )للمطــــوع   
: بقــاء بــني ـشكل عــامعينــة، تراوحــت اإلجــاابت بــشــف عــن أبــرز املشــكالت الزوجيــة الــيت تواجــه أفــراد الالك

عــن  يف االنعــزال بــة الــزوجالزوجــة فــرتة طويلــة خــارج املنــزل، االخــتالف املســتمر لــظراء ووجهـــات النظـــر، رغ
ن االسـلوب االمثـل حلـل مثـل نـة أمـن أفـراد العي %87اآلخرين واالختالط ابجملتمـع، انعــدام احلــوار، ويعتقــد 
 .هذه املشكالت هو احلوار املباشر حلل أيـة مشكلة

بعض زوجية و ملعاملـة الا( دراسة حول التوافق الزواجـي وعالقتـه أبسـاليب 2004أجرت )الشمسان     
متزوجة عاملة  ةامرأ (362)فـي مسات الشخصية دراسة مقارنة بني العامالت وغري العامالت متثلت العينة 

ري العامالت مالت وغالعا وغري عاملة توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحـصائية بني الزوجات
سوية زوجية غري الاملة الاملع يف أساليب املعاملة الزوجية السوية، بينما ال توجد بينهن فروق يف أساليب

 .إلجيابيةشخصية اات الامالت يف مسوغري العويوجد فروق ذات داللة إحصائية بني الزوجـات العامالت 
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  جمــال اإلرشــاديف( اســتهدفت هــذه الدراســة فحــص أثــر بــرانمج تطــوير العــاملني 2013دراســة )مقــدادي    
من  تمع الدراسةأسرهم. جم جتاهات التنشئة الوالدية يفااألسري يف حتسني مستوى التوافق الزواجي، وحتسني 

شـدا ومرشـده. مت مر ( 324)  تعـ  ابألسـرة والطفـل، والبـالغ عـددهم تكـون مـنمجيع العاملني يف املراكـز الـيت
األســري  ال اإلرشــاد  لني يف جمــاختيــار أفــراد العينــة التجريبيــة مــن املرشــدين الــذين خضــعوا لــربانمج تطــوير العــام

افـق ام مقياس التو ستخدامرشدا ومرشده. ( 146) سرة وعددهمالذي أشرف عليه اجمللس الوطين لشؤون األ
ت اســـة. واجتاهـــاينـــة الدر عوقائمـــة اجتاهـــات التنشـــئة الوالديـــة علـــى  ،الزواجـــي مت يف مســـتوى التوافـــق الزواجـــي

  .التنشئة الوالدية، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية
 ،النفســـــــيةو  ،( هـــــــدفت الدراســـــــة إىل حبـــــــث األســـــــباب االجتماعيـــــــة2013دراســـــــة )العـــــــواودة وآخـــــــرون    

ض ف إىل أثــر بعــء والتعــر والثقافيــة حلــدوث النزاعــات األســرية مــن وجهــة نظــر األبنــا ،والصــحية ،واالقتصــادية
 (250اســـة مـــن )ينــة الدر العوامــل االجتماعيـــة والدميوغرافيــة يف فهـــم األبنـــاء ألســباب النزاعـــات. وتكونـــت ع

طريقــــة بء مت اختيــــارهم %( مــــن خمتلــــف كليـــات جامعــــة البلقــــاء التطبيقيــــة يف حمافظـــة البلقــــا3طالبـــا  بنســــبة )
 .اعات األسريةدية للنز عشوائية طبقية. وأظهرت نتائج الدراسة أن العامل النفسي من أكثر العوامل املؤ 

ينة ة من خالل دراسة ع( حول دور حمكمة األسرة يف تسوية النزاعات األسري2009 دراسة )عبد العليم    
خلصـــائص اتعـــرف علـــى مبصـــر هبـــدف المـــن األزواج والزوجـــات املتنـــازعني لـــدى حمكمـــة األســـرة مبدينـــة أ ـــيم 

ملعوقـات اوإىل  ،ألسريةنازعات االتعـرف علـى أسـباب املو  ،االجتماعية لألزواج املتنازعني لدى حمكمة األسـرة
وامـل ة إىل أن العالدراسـ وتوصلت ،اليت تعوق حمكمة األسرة عن حتقيق أهدافها فـي تسوية النزاعات األسرية

 .ألسريةاالجتماعية تليها النفسية من أكثر أسباب النزاعات االقتصادية تليها العوامل ا
لـب، وأثـر تلـك العالقـة هدفت إىل معرفة عالقة األسرة ابلطا (، 2003Fryويف دراسة قام هبا فراي )     

ية تـــزداد لـــدى وطالبـــة أظهـــرت أن املشـــكالت الســـلوك ا  طالبـــ (329) يف ظهـــور املشـــكالت علـــى عينـــة مـــن
ـــذين عالقـــتهم لـــدى  صـــورة أقـــلوال يقيمـــون معهـــم، بينمـــا تكـــون املشـــكالت ب ،أبســـرهم ضـــعيفة الطـــالب ال

 وار.الطالب الذين يتمتعون بعالقات طيبة مع أسرهم، بفضل إاتحة الفرص للمناقشة واحل
 :مناقشة الدراسات السابقة

 يتهاجهنمثة من الباح حيث استفادت ،على عدد كبري من البحوث والدراسات السابقة االطالعبعد     
ختلفة أببعادها امل لزواجيةة واسريألواخلالفات ا ،ونتائجها لتسليط الضوء على أهم تلك املشكالت ،وأدواهتا

 والعمل على حلها.
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اآلونة  زداد يفتبدأت و  ،ن أغلب الدراسات تتفق وتؤكد أن سبب املشاكل األسرية عديدةأووجدت      
منط شخصيته و ملقابل الشخص اىل فهم طبيعة إدية توعوية و وكم حنن حباجة اىل أعداد برامج إرشا ،األخرية

 تخلص منمل لللكي جنيد التعامل معه، وقد وضعت دراستنا برانمج إرشادي أسري ليكون خطة ع
امها املنهج  استخديفابقة سرية والوقاية منها، وتتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السألاملشكالت ا

 .اانت كأداة للدراسةالوصفي، واالعتماد على االستب
رة سأليف بناء ا ئق كبريرب عاأما من حيث أهداف الدراسة احلالية ركزت على املشكالت األسرية اليت تعت  

لى ظهور عثر ذلك الب وأىل معرفة عالقة األسرة ابلطإاملستقرة يف حني أن الدراسات السابقة توصلت 
 ق الزواجي وعالقتهالشمسان فكانت حول التوافأما دراسة  ،(2003شكالت كما يف دراسة )فراي امل

 أبساليب املعاملة الوالدية.
تراوحت و  ، كلية الرتبية( طالبة يف100عينة عشوائية مكونة من ) تن دراستنا حددإومن حيث العينة ف  

    .امرأة (362مسان )( سيدة يف دراسة املطوع ودراسة الش100العينات يف الدراسات السابقة بني )
 ة.ف هذه الدراسقيق أهداحتوالذي يساعدان على  ،التحليلي هو املنهج الوصفي: الدراسة هج املتبع يفاملن

نــة يختيــار عاومت  ،ة الرتبيــةاملتواجــدات يف كليــتكــون جمتمــع الدراســة مــن الطالبــات جمتمــع الدراســة والعينــة: 
 .( طالبة من جمتمع الدراسة األصلي100) وعددها ،عشوائية

ل مجـــع وذلـــك ألجـــ ؛ســـتبانة اســـتطالعيةااف الدراســـة قامـــت الباحثـــة إبعـــداد لتحقيـــق أهـــد: أداة الدراســـة
 ىل النتائج اليت تتعلق هبا.إوحتليلها للوصول  ،البياانت واملعلومات الالزمة

 تبعت الباحثة اخلطوات التالية: اوقد   
ىل إ وإهنــا حباجــة ،ةاألســرة السـليما يف بنـاء ا كبــري  ن أجــل التعـرف علــى أهــم املشـكالت الــيت تعتـرب عائق ــمـ -أ 

 برانمج إرشادي وقائي.
 الستبانة.فقرات ا مث قامت بصياغة بعض ،وحصلت الباحثة على بعض الفقرات من خالل تفريغ البياانت 
االســتفادة و اولــت املشــكالت األســرية طلعــت الباحثــة علــى األدبيــات والدراســات الســابقة الــيت تناكمــا   -ب

وقد بلغ  ،دهاكلة وحدو الفقرات، وبعد هذه اخلطوات واليت تتناسب مع طبيعة املش منها يف صياغة عدد من
ستبعاد ثالث احيث مت  ( وبعد عرضها على جمموعة من اخلرباء63ويل )ألعدد فقرات االستبانة يف شكلها ا

 .( فقرة60وأصبحت ) ،فقرات



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 8, No. 20, Sep. 2022 

Published online in September 
 2220 رببتمس ،ونعشرال العدد ،ثامنال مجلدة، السنة الثامنال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة

Issn:2710- 4141 

 11/2022 /19تاريخ النشر                                                           28/06/2022تاريخ االستالم 

  

499 

 

الختبـار صـادق هـو االختبـار الأي أن ا ،ن يقيس االختبار ما وضـع لقياسـهأيقصد ابلصدق : صدق األداة
 .(194، ص1977جلها )البيايت،أوالذي وضع من  ،الذي يقيس الظاهرة املراد قياسها

حملكمـني اعـدد مـن  حيـث مت عـرض االسـتبانة علـى ،عتمدت الباحثة يف هذه الدراسة الصـدق الظـاهرياو    
( 10ني )غ عدد احملكموقد بل ،من أصحاب اخلربة والدراية يف جمال البحوث الرتبوية والنفسية يف كلية الرتبية

ة لفقـرات ادة صـياغوحـذف بعــضها وإعــ ،أعضاء هيئة التـدريس حيـث قـاموا بتعـديل بعـض فقـرات االسـتبانة
 (.1فقرة(، ملحق رقم ) 60انة بصورهتا النهائية من )أخرى، حبيث تكونت االستب

رة إذ مت بيان. أي تقبل الفقا لقبول أي فقرة من فقرات االستمن اخلرباء معيار   %80تفاق اعتماد نسبة اومت 
 ( من اخلرباء 8االتفاق عليها من قبل )

ة عنـد تطبيـق جـات متقاربـدر  ذا حصـلنا علـىإفـ ،تساق نتـائج االختبـاراىل مدى إيراد ابلثبات : ثبات األداة
 جراء إن من الثبات م جة عاليةعلى أن النتائج هلا در  ننا نستدل  إفراد نفسها فألاالختبار نفسه على جمموعة ا

 ثنـــاء تطبيقـــه عـــدةأعطـــى نتـــائج متطابقـــة أا لــو ( ويعتـــرب االختبـــار اثبت ـــ275، ص1987)أبـــو عـــالم، آلخــر.
هــو  معامــل الثبــاتو رة أخــرى،  بتكــرار تطبيقــه مــا جــوهري  رد تغيــري  تتغــري درجــة الفــ فاملقيــاس الثابــت ال ،مــرات

ويف هـذه الدراسـة  ،(368، ص1980 ،)حسـن فـرادأل األوىل والثانيـة لـنفس انيمعامل االرتباط بني الدرجت
ن خــارج مــ( 20ة )وبلغــت العينــ ،وإعــادة تطبيقــه حيــث طبقــت االســتبانة ،عتمــدت طريقــة تطبيــق االختبــارا

 لعينة. اأعيد تطبيق األداة مرة أخرى على نفس أفراد  أسبوعنيوبعد مرور  عينة الدراسة،
وتعترب هذه القيمة  (0,82ن قيمة معامل الثبات )أواستخدمت الدراسة معامل ارتباط بريسون فوجد 

 ومقبولة يف هذه الدراسة. مرتفعة
 :اآلتية اإلحصائية األساليب احلالية استخدمت الدراسة :اإلحصائية املعاجلة

  .األداة ثبات حلساب بريسون ارتباط معامل 1-
 .هامن غري  أكثر حادة أو ملحة مشكلة متثل اليت الفقرات ملعرفة جح:املر  الوسط 2-
 ىل أدىنإلوزن املئوي لرتتيب الفقرات من أعلى ا-3 

 :عرض النتائج ومناقشتها
الدراسة بقت ط   سرألتواجه ا اليتسرية ألللتعرف على املشكالت او  ،تائجإىل عدة ن الدراسة صلتتو    

التعرف على أهم املشكالت  :وكانت النتائج املتعلقة ابلتساؤل األول على عينة من طالبات كلية الرتبية
ولإلجابة على هذا التساؤل طبقت االستبانة على  ،سرة السليمةألا يف بناء اا كبري  سرية اليت تعترب عائق  ألا
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ىل التكرارات لكل إوبعد تفريغ البياانت مت التوصل  ،طالبة (100وعددهم ) ،عينة من طالبات كلية الرتبية
ستخراج الوسط املرجح والوزن ا، ال( وبعدها مت ت حسب استجابتها الثالثية )دائما، أحياانفقرة من الفقرا

                         املئوي لكل فقرة من الفقرات.
 لقيمةاىل أدىن الوزن املئوي من أعلى القيمة ترتيب قيم الوسط املرجح وا (1)جدول رقم 

 ت
 

 رقم الفقرة
 الوزن املئوي الوسط املرجح الفقرات ابالستبيان

 98.30 2.95 فقدان أحد أفراد األسرة قد يتسبب يف اهتزاز كيان االسرة 12 1
 96.33 2.89 وجود خالفات مستمرة بني الوالدين 28 2
 96.00 2.88 األسريقلة مراكز التوعية واإلرشاد  49 3
 96.88 2.88 ألسرةجتماعية لطات االنشااإلنرتنت وأثره يف العزلة واالنفراد وعدم التواصل وممارسة ال 18 4
 95.00 2.85 معاانة األسر يف اإلجار السكين 27 5
 92.00 2.76 السكن مع أهل الزوج 30 6
 91.30 2.74 فقدان التفاهم بني أفراد األسرة 29 7
 90.00 2.70 املشكالت املستمرة من أهل الزوج أو الزوجة 31 8
 88.00 2.64 تدخل األقارب واألصدقاء يف شؤون احلياة اخلاصة لألسرة 59 9
 87.67 2.63 الرغبة يف السيطرة والتحكم 26 10
 87.00 2.61 عدم توزيع املسؤوليات بني الزوجني 38 11
 86.30 2.59 اخنفاض املستوى االقتصادي لألسرة 32 12
 85.00 2.55 خروج االم للعمل واستمرارها لساعات طويلة 2 13
 80.33 2.41 الغرية املدمرة من الزوجني 24 14
 79.67 2.39 إلسالم ايفضعف التوعية الدينية األسرية للزوجني بقيمة األسرة ومكانتها  51 15
 76.67 2.30 ضعف برامج اإلرشاد والتثقيف األسري 56 16
 75.33 2.26 قصور وسائل اإلعالم يف توعية األسر 57 17
 74.33 2.23 تدخل األهل يف خصوصيات الزوجني 40 18
 73.00 2.19 عدم تفهم اآلابء ملشاكل األبناء 11 19
 67.67 2.09 ارتفاع عدد أفراد األسرة الذين يعيشون يف منزل واحد 6 20
 67.00 2.01 تشتت العائلة بسبب ضعف سلطة اآلابء 20 21
 63.33 1.90 تدين الوعي ابلثقافة األسرية 58 22
 58.00 1.74 العنف ضد أفراد األسرة 36 23
 57.33 1.72 رهااستقراو ها نقص الثقافة الدينية يف جمال رعاية األسرة واحلفاظ على مكانت 52 24
 56.67 1.70 ضيق السكن 3 25
 56.00 1.68 اخلربة يف احلياةصغر عمر الزوجني وعدم النضج وقلة  43 26
 51.67 1.55 الضغوط النفسية اليت يعانيها أحد الوالدين أو كالمها 8 27
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 51.67 1.55 عدم وجود الثقة بني أفراد األسرة 1 28
 51.33 1.54 خربات الطفولة املؤملة 21 29
 50.00 1.50 تزييف وعي الشباب بتربيرات وقناعات ثقافية مضللة 54 30
 45.67 1.37 عدم اهتمام املناهج واملقررات الدراسية ابألسرة ودورها 48 31
 45.33 1.36 جهل الوالدين أبساليب التنشئة االجتماعية السليمة 7 32
 45.00 1.35 جهل الزوجني حبقوق كل منهما 42 33
 44.67 1.34 انعدام احلوار األسري 35 34
 44.00 1.32 املبالغة يف املظاهر 53 35
 43.67 1.31 ضعف شخصية الزوج 41 36
 43.67 1.36 اخنفاض املستوى التعليمي للزوج أو الزوجة 46 37
 43.33 1.30 العجز عن حتمل املسؤولية 22 38
 42.30 1.29 تعدد الزوجات 37 39
 42.67 1.28 ضعف اإلحساس ابملسؤولية جتاه أفراد األسرة 4 40
 42.33 1.27 ال تناسب قيمناحماكاة الثقافات األجنبية اليت  55 41
 42.00 1.26 سهر الزوج املستمر خارج املنزل 44 42
 42.00 1.26 صيةلشخعزلت األسرة اجتماعي ا وضعف العالقات األسرية واالجتماعية وا 5 43
 41.33 1.24 الضغط الزائد على األوالد مما يسبب االنفالت 16 44
 41.00 1.23 ضعف اإلشباع العاطفي 19 45
 40.33 1.21 انشغال اآلابء ابلعمل 9 46
 40.00 1.20 انشغال أحد الزوجني إبكمال الدراسة 47 47
 39.00 1.17 عدم التفاهم بني الوالدين وإاثرة مشاكلهم امام أبنائهم . 13 48
 39.00 1.17 ضعف الشعور ابألمان واالستقرار 25 49
 38.67 1.16 الشعور أن الزوج ليس مبستوى الطموح 33 50
 38.33 1.15 عدم االهتمام بطرق النظافة الشخصية واملنزلية 50 51
 38.00 1.14 مرض أحد أفراد االسرة 14 52
 37.33 1.12 زيدة األعباء املنزلية 17 53
 37.00 1.11 هتاون الزوج ملسؤولياته 45 54
 36.33 1.09 العناد املتبادل بني الزوجني 34 55
 36.33 1.09 الزوجية سواء من الزوج أو الزوجةاخليانة  15 56
 36.00 1.08 كثرة سفر الزوج خارج البالد 39 57
 36.33 1.07 عدم الرضا عن الذات 23 58
 34.00 1.02 املعاملة التمييزية ضمن األسرة 10 59
 33.33 1.00 التفاوت الطبقي بني الزوجني 60 60
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  قشة النتائج لتحقيق أهداف البحث:منا
 ة السليمة.ء األسر  بنايفلإلجابة على اهلدف األول التعرف أهم املشكالت اليت تعترب عائق ا كبري ا 

نازليا تسليمة مرتبة سرة الألناء اا يف با كبي  ( يبني فقرات أهم املشكالت اليت تعترب عائق  2جدول رقم )
 ىل أدىن قيمةإمن أعلى قيمة 

رقم الفقرة  ت
 ابالستبيان

 الوسط الفقرات
 املرجح

 الوزن املئوي

 98.30 2.95 فقدان أحد أفراد االسرة قد يتسبب يف اهتزاز كيان االسرة 12 1
 96.33 2.89 وجود خالفات مستمرة بني الوالدين 28 2
 96.00 2.88 قلة مراكز التوعية واالرشاد االسري 50 3
 96.88 2.88 رةجتماعية لألست االشاطاالناألنرتنت وأثره يف العزلة، واالنفراد وعدم التواصل، وممارسة  18 4
 95.00 2.85 معاانة األسر يف اإلجيار السكين 27 5
 92.00 2.76 السكن مع أهل الزوج 30 6
 91.30 2.74 فقدان التفاهم بني أفراد األسرة 29 7
 90.00 2.70 املشكالت املستمرة من أهل الزوج أو الزوجة 31 8
 88.00 2.64 يف شؤون احلياة اخلاصة لألسرة تدخل األقارب واألصدقاء 59 9
 87.67 2.63 الرغبة يف السيطرة والتحكم 26 10
 87.00 2.61 عدم توزيع املسؤوليات بني الزوجني 38 11
 86.30 2.59 اخنفاض املستوى االقتصادي لألسرة 32 12
 85.00 2.55 خروج األم للعمل واستمرارها لساعات طويلة 2 13
 80.33 2.41 املدمرة من الزوجني الغرية 24 14
 79.67 2.39 سالماإل ضعف التوعية الدينية األسرية للزوجني بقيمة األسرة ومكانتها يف 51 15
 76.67 2.30 ضعف برامج اإلرشاد والتثقيف األسري 56 16
 75.33 2.26 قصور وسائل اإلعالم يف توعية األسر 57 17
 74.33 2.23 الزوجنيتدخل األهل يف خصوصيات  40 18
 73.00 2.19 عدم تفهم اآلابء ملشاكل األبناء 11 19
 67.67 2.09 ارتفاع عدد أفراد األسرة الذين يعيشون يف منزل واحد 6 20
 67.00 2.01 تشتت العائلة بسبب ضعف سلطة اآلابء 20 21
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ب لباحثـة برتتيـاقامـت  ،ةواستخراج الوسط احلسايب والوزن املئوي لكل فقـر  ،بعد تفريغ استجاابت الطالبات
 :( أعاله2ما موضح يف اجلدول رقم )فقرات االستبيان ك

 حبوسط مرج (ان األسرةقد يتسبب يف اهتزاز كي سرةألحد أفراد اأ)فقدان  (،12فقد جاءت الفقرة رقم ) -
 كبـري لوجـود مشـكلةسـرة لـه األثـر الأن فقـدان أحـد أفـراد أهذا دليل على ( 98.30) ووزن مئوي (2.95)
 .سريةأ
 املــــرجح وحصــــلت علــــى الوســــط ،( )وجــــود خالفــــات مســــتمرة بــــني الوالــــدين(28وقــــد جــــاءت الفقــــرة ) -
ـــــوزن مئـــــوي (2.89) ى العائلـــــة ووضـــــع مســـــتو  ،اجملتمـــــع يفســـــري ألىل التكـــــوين اإوتعـــــزى  ،(96.33) وال

 . مشكالت أسريةمما يسبب يف مواجهة واخلالفات 
 ئــويوالــوزن امل( 2.88) يبســري( ابلوســط احلســاألرشــاد اإل( )قلــة مراكــز التوعيــة وا50وجــاءت الفقــرة ) - 
 احللول. الت وإجيادسر من عدم وجود ثقافة أسرية عالية تستوعب املشكألويعزى ذلك معاانة ا (96.00)
جتماعيـــة ارســـة النشـــاطات االومم ،وعـــدم التواصـــل ،يف العزلـــة واالنفـــراد وأثـــرهنرتنـــت أل( )ا18ا الفقـــرة )م ـــأ -

 ومـا ،الجتمـاعياوهنا يتضح أتثري وسائل التواصل  (96.88) ووزن مئوي( 2.88) ( بوسط مرجحلألسرة
 .يؤدي اىل زيدة املشكالت االسريةيسود يف اجملتمع اآلن مما 

، (95.00) رجحووزن مــ (2.85) ار الســكين( بوســط مــرجحاإلجيــ( )معــاانة األســر يف 27 الفقــرة )ويف -
 .أبنائها هاجتاسرة ألقصور ا إىلوهذا ما يؤدي 

هنا إف ،(92.00وي )( والوزن املئ2.76) ابلوسط املرجح هل الزوج(أ( )السكن مع 30وجاءت الفقرة ) -
 سرية كبرية بسبب التدخل يف حياهتم اخلاصة.أتعترب مشكلة 

ـــــوزن املئـــــويا (2.74االســـــرة( ابلوســـــط املـــــرجح ) أفـــــراد ( )فقـــــدان التفـــــاهم بـــــني29وجـــــاءت الفقـــــرة ) -  ل
فيـــة وكي ،بنـــائهمســـرة ملشـــكالت أألىل عـــدم تفهـــم اإقــد يكـــون هنـــاك صـــراع األجيـــال ممـــا يــؤدي  ،(91.30)

 .حلها
 والـــوزن ،(2.70ح )( ابلوســـط املـــرجو الزوجـــةأهـــل الـــزوج أ( )املشـــكالت املســـتمرة مـــن 31ويف الفقـــرة ) -

 .سرةألفراد اأوهذا دليل على وجود عائق يف التوافق النفسي واالجتماعي بني  ،(90.00) املئوي
لوســــط املــــرجح اب( تــــدخل األقــــارب واألصــــدقاء يف شــــؤون احليــــاة اخلاصــــة لألســــرة( 59) وجــــاءت الفقــــرة -
 .قراراهتاواختاذ  وتعطيل ،هذا التدخل يزيد من عدم استقرار األسرة (88.00( والوزن املئوي )2.64)
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( فيعاين 87.67لوزن املئوي )( وا2.63)ابلوسط املرجح  السيطرة والتحكم( ( )الرغبة يف26لفقرة )ويف ا-
 سرية.ألجمتمعنا من التسلط الذكوري على احلياة ا

( 87.00) ( والـوزن املئـوي2.61) ابلوسـط املـرجح ملسـؤوليات بـني الـزوجني(( )عدم توزيع ا38الفقرة ) -
 تدخل األهل يعمل على إاثرة املشكالت. إن غياب األب أو عمل املرأة أو

 زن املئـــــــويوالـــــــو  (2.59ابلوســـــــط املـــــــرجح ) خنفـــــــاض املســـــــتوى االقتصـــــــادي لألســـــــرة(ا( )32والفقـــــــرة ) -
 .م اإليفاء مبتطلبات أفراد االسرةمما يؤدي اىل عد، (86.30)
  .(2.55)جح ( ابلوسط املر م للعمل واستمرارها لساعات طويال  )خروج األ (2) ما الفقرةأ -

عها بيسر متعامل ألسرة الالتعرف على أقل املشكالت اليت ميكن ل ولإلجابة على اهلدف الثاين:   
  (3) وسهولة جدول

 املشكالت اليت ميكن لألسرة التعامل معها (3) جدول
 الوزن املئوي الوسط املرجح الفقرات رقم الفقرة ابالستبيان ت

 38.00 1.14 مرض أحد أفراد االسرة 14 52
 37.33 1.12 زيدة األعباء املنزلية 17 53
 37.00 1.11 هتاون الزوج ملسؤولياته 45 54
 36.33 1.09 العناد املتبادل بني الزوجني  34 55
 36.33 1.09 جةاخليانة الزوجية سواء من الزوج او الزو  15 56
 36.00 1.08 كثرة سفر الزوج خارج البالد  39 57
 36.33 1.07 عدم الرضا عن الذات  23 58
 34.00 1.02 املعاملة التمييزية ضمن األسرة 10 59
 33.33 1.00 التفاوت الطبقي بني الزوجني 60 60

ملئوي ( والوزن ا1.14ترتاوح قيمها بني الوسط املرجح )املشكالت ( أن 3نالحظ من اجلدول )    
كن التعامل معها بيسر وهذه الفقرات مم ،(33.33املئوي )والوزن  (1.00ىل الوسط املرجح )إ (38.00)

سرية بسبب شكالت أمن من والسيطرة عليها. ومن خالل هذه النتائج أن أفراد األسرة ال يعانو  ،وسهولة
ت فردية املشكال ن هذهأن عوائلهم مستقرة ومشاكلهم بسيطة وممكن مواجهتها وحلها أبنفسهم وقد تكو 

 سرة.ألتؤثر على ا وال
من  نهاة والوقاية ملزواجية ااالسري : مقرتح بناء برانمج إرشادي ملواجهة املشكالتأما اهلدف الثالث

 بعنا اآليت:ت  اخالل اجللسات فقد 
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ىل إويدفعهم  ن التهديدعيبعد األسرة ا ا وقائي  نفسي حتصين  اهلدف أن جنعل من األمن ال :األمن النفسي-1
ؤثر يف بناء تليت ة االنفسي إن الشعور ابألمن النفسي من أهم العواملنفسهم بصراحة وصدق، أالتعبري عن 

د ويشعر أفرا ،دالتهدي اد عنمن واالبتعألرشادية يسودها اجلو اإلوأن جنعل من اجللسة ا ،الشخصية السوية
 .مع ذواهتافق ملفرصة الكبرية للتو ومينحهم ا ،سرة ابلتقدير واالحرتام والعطف واملودةألا
 سرة مباألاأفراد  ن يتحلىأو  ،لذات والتحكم هباسرة من ضبط األن يتمكن أفراد اأاهلدف  :تضبط الذا-2

 لصربأن يتحلى اب ،مر احلكيه القرالعقلية اليت متنحأن يستخدم قدراته ا و النفور،أيلي: أن يعي ملاذا الغضب 
 .جتماعيتعليم االال، ة: النمذجة، التغذية الراجعيقع يف اخلطأ. وحنتاج لتحقيق هذه اجللسات الأو 
 ساس ابالتصالإلحلق اوالثقة األكرب اليت خت اهلدف هو أن نزيد من االهلام والبصرية والذات :التأمل-3

ب أن جيلس صاح التأمل ممارسةو حنتاج هنا اىل االنسجام واملوازنة واالسرتخاء والوعي واالدراك  ،ابلعامل
نع ب ان يقتجلسم وجيقل واعمق وهدوء وذلك اسرتخاء للعاملشكلة جلسة مرحية مع اغالق عينيه والتنفس ب

 .ابلتأمل وجيعله سلوك يف حياته
، فالشعور قة ابلنفسسرة حتصينا نفسيا ممثال ابلثألاهلدف هو حتصني ا مفهوم الذات:و الثقة ابلنفس -4

  يف مواجهةبريا دور كوهل ،ويقلل الغضب ،والسكينة ،والراحة ،سرة مينحهم اهلدوءألابلثقة عند أفراد ا
 ،ات لديهم عايلهوم الذون مفسرة اليت يسودها الثقة ابلنفس واالطمئنان النفسي يكألوا ،املشكالت وحلها

رين للخري ولظخ خص حمباالش ن يكونأن يبين لنفسه قلعة حيتمي هبا من التوقعات السلبية غري السوية، و أو 
خلربات لكي ارية من جات كبن يكون لدينا در أو  ،الكراهية، وهذا يتطلب منا كأسرو  ،ليس لديه العدوانية

سلوكياتنا و ان وأعمالنا ءن أدايق أبميان العمإلسرة األويكون لدى ا ،حنافظ على التوازن النفسي والثقة أبنفسنا
 انجحة بعون هللا . 

اة ن مراعإ لجميع.لسرة القدرة على منح احلب واالحرتام ألعل من اجناهلدف أن  الصداقة واألصدقاء:-5
هم  ومنح ،ألصدقاءتقبل ا د علىوقدرة الفر  ،سرة واحرتام معتقداهتم يزيد من أواصر الصداقةألفراد اأمشاعر 

نا لوهذا حيقق  ،اركهم هبم نشاكل شعور الود والتآخي فالبد أن يكون هناك أصدقاء نتقبل اجتاهاهتم وميوهل
  .حاجات تزودان ابلرضا النفسي

 جتماعي فالائن نسان كاتنمية الشعور أبمهية العالقات االجتماعية، فاإل تماعية: اهلدفالعالقات االج-6
 ،سرةألانية لور اإلنسىل تكامل الصإألهنا تؤدي  ؛ن يعيش بدون عالقات اجتماعيةأنسان إميكن ألي 

 :اديةرشإلة ال اجللسسرة من خالل اإلجابة على هذه األسئلة تتكامألفراد اأن تتفاعل مع أوميكن 
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قات الل العهين؟ خر ألن يعيش بدون اأماهي برأيكم العالقات االجتماعية؟ هل يستطيع الفرد  -
 ؟االجتماعية مجيعها إجيابية

ية للتخلص الجتماعاقات سرة بشكل غري مباشر لتقوية العالألومن خالل هذه األسئلة حناول توجيه ا   
ظم لقواعد والنلتزام اب، االرىل احرتام اجلاإومن هذا ميكن الوصول  ،سرةألمن املشكالت اليت قد تواجه ا

 واملعايري االجتماعية.
 التوصيات:

رة مـن تفكـك ، وما يلحـق األسـلى األبناءعلى توعية األسر بكل جوانب احلياة، ومدى أتثريهم العمل ع-1
 .تماعية، وما ينعكس على اجملتمع ككليف الروابط األسرية  واالج

 سرية.ألمن الزوج والزوجة مما يؤدى إىل تقليل املشكالت اجبات لكل بيان احلقوق والوا-2
سالمية ا الشريعة اإلمتاسك اجملتمع واألسرة  من التفكك واالحنالل من األخالق اليت أوجبته احملافظة على-3

 والتقليل من االحنرافات السلوكية يف اجملتمع.
 .جراء دراسات أكثرإلسرية والتوجه ألت اقلة الدراسات للمشكال-4
رشاد الدعم لإلستخدام اجللسات بعد تطبيقها عمليا يف حبوث الحقة يف املراكز و االتشجيع على -5

ك إلجياد وذل ،يةوضوعالنفسي واألسري، ودعم التوافق النفسي واالجتماعي والتعرف على األسباب امل
 الطرق واحللول ملواجهة مشاكل األسر.

 ،لى خطواتعالتدريب ىل التقليل من املشكالت األسرية و ضع برامج تربوية سلوكية ومعرفية هتدف إو -7 
 ومهارات ضبط النفس والتحكم يف االنفعاالت. 

ختلفة، ملااحل العمرية يف املر  اضرات والندوات اليت تتناول االضطراابت النفسية واالنفعاليةاالهتمام ابحمل-9
 بربامج التوعية الوقائية.

 :واملراجع املصادر
 .سرية، عمان، دار املعلـم الـنفس اإلرشـادي (،2015) عبد اللطيف، أمحد أبو أسـعد، -
 -قـاتاثرها فـي العالجتماعية يف الريض: أسباهبا وآالاملشكالت ا ،(2004) أبو داهش، حممد، -

  الريض. ،االجتماعاألسرية، مكتب 
 . الكويت م،القلدار  الدراسي،، قياس وتقومي التحصيل (1987) رجاء حممد، عالم،أبو  -
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يد تاب اجلددار الك املتغري(، جتماع األسرة )بني التنظري والواقعا، علم (2004) األمحر، سامل أمحد، -
  .املتحدة

 .، الكويتفس الرتبوي يف األسرة، دار القلمعلم الن ،(1977) ركات، حليم، -
الستداليل يف الرتبية وا صفي، اإلحصاء الو (1977) ، عبد اجلبار توفيق، زكري زكي اثياسوس،البيايت -

 ، بغداد.وعلم النفس، مؤسسة الثقافة العاملية
ة، شكالت الزوجية واالسريفات وامل، احللول الشرعية للخال(2009)اجلربين، عبد هللا عبد الرمحن،  -

 .مكتبة االميان، املنصورة
 .قاهرةال، أصول البحث االجتماعي، مكتبة وهبة، (1980)حسن، عبد الباسط حممد،  -
 .هتا، دار النهضة العربية، بريوت، األسـرة ومشكال(1981)حسن، حممد،  -
 .بريوت ربية،دار النهضة الع دراسات يف االجتماع العائلي، ،(1985) ، مصطفى،اخلشاب -
 شر.ة للطباعة والندار النهضة العربي ،، الزواج والعالقات االسرية(1983) ، سناء،اخلويل -
 ، السعودية.العدد الثاين ،، جملة العدل(1999)، بن راشد، علي الدبيان -
جملة  ،لتوجيه واإلرشادااالسرتاتيجيات العلمية يف ختطيط برامج  ،(1985) ،الدوسري، صاحل جاسم -

 .15رسالة اخلليج، العدد 
جملـس  ،ةراسـيافع االجنـاز الدسرية ودو ، أساليب التنشئة االجتماعية األ(2008)الزليتين، حممد فتحي،  -

  ليبيا. الثقافـة العـام،
سانية، النة والعلوم االجتماعيا، جملة ألسرة والتنشئة االجتماعية للطفل، ا(2005) ،، دريد فطيمةزيين -

 . 13جامعة ابتنة، العدد 
 حلديث. الكويت.العملية اإلرشادية. دار الكتاب ا ،(2005) حممد أمحد إبراهيم، ،سعفان -
نشر، ء للطباعة والالوفادورها يف اجملتمع، دار حمكمة األسرة و  ،(2007) ،حممد علي سالمة، -

 مصر. االسكندرية،
خصية ات الشمسلزوجيـة وبعـض ا، التوافق الزواجي وعالقته أبساليب املعاملة (2004)الشمسان، منرية،  -

 يض. لك سعود، الر معة امل، جا"غيـر منشورة"دراسة مقارنة بني العامالت وغري العـامالت، رسـالة دكتـوراه 
ر املؤمت ب تصفيتهاأساليو ، اخلالفات والصراعات بني الزوجني يف االسرة (2013)صبيحة، بوخدوين،  -

 .ةاالتصال وجودة احلياة يف االسرة، جامعة قاصدي مرابح ورقل ،الوطين الثاين
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، ـةخلدمـة االجتماعياظور ان من منقضاي األسرة والسك ،(2004) ،سلوى عثمان وآخرون ،الصديقي -
 املكتـب اجلـامعي احلديث، اإلسكندرية.

ردن، يف األ ع بني الزوجنياخلصائص الدميوغرافية حلاالت الشقاق والنزا  (،2000) الصمادي، عدانن، -
 .(1) جملة جرش للبحوث والدراسات، اجمللد اخلامس، العدد

 .نان، لبالنهضة العربية شاد الزراعي، داراالر ، (1998) ، حممد عمر،الطنويب -
يوم  ،4:52، حمكمة األسرة ودورها يف تسوية املنازعات األسرية ،(2009) ،محد حممود ،عبد العليم -

 topicpm-http://socio.montadarabi.com/t244ديسمرب  31اخلميس، املوافق 
ار التقوى للنشر دالقاهرة،  ،1حياة زوجية مثالية بال مشاكل، ط، (2001) كمال،عزب، شريف   -

  .والتوزيع
لنـشر للثقافـة ا(، مكتبة دار ةيبه العالجياالرشاد األسري )نظريته وأسال ،(2000) سعيد حسين، ،العزة -

 األردن. ،والتوزيـع، عمـان
معي عاصرة، املكتب اجلااملشكالت األسرية املبناء األسرة و  ،(2011) عبد اخلالق حممد، ،عفيفي -

 .احلديث، اإلسكندرية
رية لدى مية بعض املهارات اإلدا، فاعلية برانمـج إرشادي لتن(2001) ،علوان، رشا عبد هللا عبد الرازق -

 .أطفال القرية املصريـة، رسالة ماجستري غري منشورة جامعة حلوان، مصر
  .ـةنية يف مرحلة الطفولتنمية املفاهيم االجتماعية والدي ،(2005)، حنان عبد احلميد ،العناين -
ة يدانيمنظر األبناء دراسة  ، أسباب النزاعات االسرية من وجهة(2013) ،العواودة، أمل سامل وآخرون -

 .يف جامعة البلقاء، األردن
 لذات لدىامبخاوف القتها ، االجتاهات الوالدية يف التنشئة االجتماعية وع(2000)كتاين، فاطمة،   -

 .األردن، دار الشروق للنشر والتوزيع ،األطفال
 .، دار االتراك، مصر، االختالالت الزواجية(2008) مرسي، صفاء، -
 .عـة الكويت، املشكالت الزوجية لدى عينة مـن الـسيدات، جام(2004) املطوع، جاسم، -
 ، األردن.االجتماعي، دار الفكرعلم النفس  ،(2000) ،خليل عبد الرمحن املعايطة، -
ني يف حتس إلرشاد األسري، فاعلية برانمج تطوير العاملني يف جمال ا(2013) ،مقدادي، يوسف موسى -

 .2ملحق  ،يةالرتبو  لعلومادراسات  ،مستوى التكيف الزواجي وحتسني اجتاهات التنشئة الوالدية يف أسرهم

http://socio.montadarabi.com/t244-topicpm
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