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 الملخص
في حل الخالفات الزوجية بالسعودية، ومدى حجم  سري  اإلصالح األدور ُأجري البحث ليناقش    

ج الباحث المنهوتأثير المصلح األسري في حل مشكالت توصل الى اإلصالح، حيث استخدم 
فرد من ( 27)كونة من م البحثعينة إذا كانت الستبانة كأداة، الوصفي التحليلي، واستخدم ا

 -ه0441، وذلك في السنة الدراسية المجتمع المحلي بالمملكة منهم السعودي وغير السعودي
درجة جاء ب المصلح األسري والذيدور هي أهمية  ,ليهاإه، ومن أهم النتائج التي توصلت 0440
 (.%27.6واضحة ) وبنسبة تأييد ،كبيرة
ما له من تأثير في ل ،ضرورة اعتماد استراتيجيات التعلم النشط في العملية التعليمية التوصيات:أهم 

 نجاح العملية التعليمية وتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة.
 الخالفات الزوجية، اإلصالح األسري الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

The research was conducted to discuss the role of family reform in 

resolving marital disputes in Saudi Arabia, and the extent and influence of 

the family reformer in solving problems that lead to reform. The researcher 

used the descriptive and analytical approach, and used the questionnaire as 

an instrument, if the research sample consisted of (73) individuals from the 

local community in the Kingdom of them. Saudi and non-Saudi, and that 

in the academic year 1440 AH - 1441 AH, and one of the most important 

results that it reached, is the importance of the role of the family reformer, 

which came to a large extent and with a clear approval rating (83.2%). 

One of the most essential recommendations is the necessity of adopting 

active learning strategies in the educational process because of its impact 

on the success of the educational process and the development of students' 

thinking skills. 
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 المقدمة:

لسلوكيات فمنها يكتسب ا ،ُتعد األسرة العنوان واللبنة االولى التي تحقق للفرد قيمه وأخالقه   
والممارسات التي تعكس واقعه في مجتمعه، فاألسرة المستقرة هي صاحبة الدور البارز في تنشئة 

 طى قوة في استقرار المجتمعات،  ولكيوصالحها يع األسرةوتأسيس قوام الفرد، فأستقرار هذه 
تكون األسرة قائدا ناجحًا للمجتمع البد أن يتحقق األصل الذي بينه الله فهو أساسًا لألسرة، قال 

ًة َوَرحْ تعالى: ) َمًة ِإنَّ ِفي َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ
ُرونَ   (.0من سورة الروم )(21) (َذِلَك آلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ
ا طي نسيجعلقهم إلى الحياة األفضل، فهي تمالذ األسرة وأفرادها ومنطهي فالسكن والمودة والرحمة 

 اله أسس أقوى في بناء حياة المجتمعات وفي رقيها وقوتها، ونأخذ من قول رسولن امتين اجتماعي  ا
أال أخبركم بأفضل من الصالة والصيام والصدقة؟ قلنا: بلى يا : "-صلى الله عليه وسلم-الكريم 

فساد ذات البين هي الحالقة  (.6)"رسول الله، قال إصالح ذات البين )العداوة والبغضاء(، وا 
هرت ظأ مية عظيمة لإلصالح ذات البين، إذونستنتج من اآليات القرآنية والحديث الشريف بأه    

، لالشريعة اإلسالمية معالم وحدود شرعية ال ينبغي تجاوزها أو الحيد عنها بأي حال من االحوا
كس دور بارز ومهم بفوائده ومنافعه التي تنعمن فهو مطلب شرعي وديني وضرورة حياتية، لما له 

 على استقرار الحياة االجتماعية والمجتمع.
 مشكلة الدراسة: 

من تغيرات اجتماعية وضغوط اقتصادية بسبب نتاج عوامل مختلفة  تطور الظروف الحياتية   
ومتعددة منها انتشار الفقر والبطالة، وعدم التكافؤ بين الزوجين وغيرها من األسباب، لكل ذلك تنشأ 
حالة من عدم التوافق التي تسبب نشوب خالفات في الحياة الزوجية، مما أوجدت حالة من النزاعات 

المستمرة والتي تكاد أن ال تطاق في بعض حاالتها، وهذا ما يترك أثار نفسية  والخالفات الزوجية
وصحية وتربوية على األبناء، والتي تعكس حالة سيئة وضياع لألطفال على األغلب، وتشهد 
 تالسعودية زيادة في نسبة الطالق، حيث أوردت وزارة العدل السعودية عبر موقعها، أن حاال

نصف عقود الزواج في المملكة مما يؤشر الرتفاع معدالت الطالق، وسجلت  -تقريًبا-الطالق تبلغ 
وعدد  منها في منطقة الرياض ومكة المكرمة، %42، اصكً  0016هـ، 0440في شهر صفر لعام 

، )العربي، صًكا 700و010ع مناطق المملكة بين في جمي صكوك الطالق الصادرة يومًيا
60:2:6161 ،01.72.) 

ثارها السلبية، زاد توسع عمل ونشاط مراكز الظاهرة )الطالق( والتقليل من آ هولمعالجة هذ    
ستدعى ظهور الدور المهم في على شقيه الحكومي والخاص، فهذا ا اإلصالح واإلرشاد األسري 

حداث تغير أفضل لألسرة.  اإلصالح األسري بالتدخل والتوفيق بين الزوجين وا 
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ية الزوجية بالمملكة العرب الخالفات حل في األسري  حُأجري البحث ليناقش دور اإلصال ،وعليه
السعودية، وذلك من خالل تسليط الضوء على مكانة األسرة والخالفات الزوجية ومسبباتها ودوافعها، 
وبعض األساليب المتبعة في حل الخالفات األسرية، بما فيها مكاتب االصالح في دور القضاء 

 بالمملكة السعودية.
   أسئلة الدراسة:

 :السؤال الرئيسي للدراسة
 الزوجية بالمملكة العربية السعودية؟ الخالفات حل في األسري  اإلصالح دور ما 

 ية:ويتفرع من  األسئلة اآلت
 الخالفات األسرية؟ب ما المقصود 
 السلبية المترتبة على الخالف األسري؟اآلثار  ما 
 ما مدى اهتمام الدولة بالمشاكل االجتماعية؟ 

 ة: أهداف الدراس
 .توضيح أهم الخالفات التي تقع بين الزوجين 
 .مكانة األسرة ودورها في بناء المجتمع 
 .إبراز دور رجل اإلصالح األسري 
 .توضيح األثار السلبية المترتبة على ترك الخالفات االسرية 

 أهمية الدراسة:
 ات ف: تكمن أهمية البحث في أهمية دور اإلصالح األسري في حل الخالاألهمية النظرية

الزوجية في المملكة العربية السعودية، وخاصة باالستفادة من تعزيز مؤسسات لإلصالح 
 األسري واالجتماعي.

 :يأمل الباحث أن يكون هذا البحث نواة لتحفيز مؤسسات المجتمع المحلي  األهمية التطبيقية
مية األهوالحكومي والمهتمين، لالهتمام بهذا المجال مجال اإلصالح األسري، كما تتحقق 

 في: 
 .توضيح مستوى تأثير وأهمية اإلصالح األسري في المملكة العربية السعودية 
 .توضيح مستوى اهتمام الدولة في التصدي للعنف األسري وتعزيز اإلصالح األسري 
 .التعرف على مستوى المشاكل االجتماعية التي تحتاج إلى دعم اجتماعي 

ة الزوجية بالمملكة العربية السعودي الخالفات حل في ي األسر  اإلصالح لمعرفة دور حدود الدراسة:
وذلك من  ،لى الطالق والضياعزاعات األسرية التي أوصلت أسرهم إيم واقع الخالفات والنيضمن تق

 :، على النحو اآلتيخالل وجهة نظر المجتمع المحلي بالمملكة العربية السعودية
 :المملكة العربية السعودية الحدود المكانية. 
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 سنة فأكثر 61ت الدراسة على فئة عمرية تبدأ بعمر ال يقل عن اقتصر  حدود البشرية:ال
 مقسمة بشكل تدريجي في االستبانة.

 :م6161هـ الموافق 0446عام  في الدراسةتم تطبيق  الحدود الزمانية. 
 :الفاتالخ حل في األسري  اإلصالح ت الدراسة على معرفة دوراقتصر  الحدود الموضوعية 

المملكة العربية السعودية، إذ تعتبر الدراسة بمنزلة المؤشرات عن هذا الموضوع الزوجية ب
 وذلك من خالل تطبيق وتحليل استبانة إلكترونية خاصة بموضوع الدراسة.

 مصطلحات ومفاهيم:
  :مفهوم اإلصالح األسري 

ر اأقامه، ويختص بإزالة النف فساد:ضد اإلفساد، وأصلح الشيء بعد : اإلصالح في اللغة
 .الناس بين

 (1) .هو فاعل الصالح، وهو الذي يعمل على إزالة التنافر بين المتخاصمين: المصلح
نهاء النزاعات الزوجية واألسرية  هو المعاقدة: اإلصالح األسري  واالتفاق على إزالة التنافر وا 

 (2). بالتوفيق والمسالمة بينهم على وجه مشروع
 :هي وجود نوع من أنواع االضطرابات في العالقات الخالفات األسرية  الخالفات الزوجية

ألحد أفراد األسرة  ئالسلوك السي  بين أفراد األسرة، والتي تزيد من التوتر بين األفراد، نتيجة 
أو الزوجين، ونتيجة لكثرة االختالفات والشجارات القائمة بين الزوجين، أو بين األوالد، أو 

رة ي حالة اضطراب ينتج عنه فقد األبناء لهيبة األسبين األوالد والوالدين، تصبح األسرة ف
واحترامها وانتمائهم لها، وتعرف الخالفات األسرية أيضًا بأنها المواقف الحرجة والصعبة 
نتاجه إضافة  والمحيرة التي تتطلب حلول سريعة، والتي تقلل من حيوية وفاعلية الفرد وا 

 (Family Problems،6101) .إلى مقدار تكيفه مع نفسه ومجتمعه

                                                           
ـــــــــــــــــــ  0722: بيروت، ط صــــــادر،لســــــان العرب، دار  مكرم،محمد بن  منظور:ابن  - 1 الراغب  (،002/  6)هـ

  421هـ ص 0406دمشق ، القلم،ألفاظ القرآن، دار مفردات  األصفهاني،
لم يعثر الباحث على تعريف لمصــــــــــطلح اإلصــــــــــالح األســــــــــري ، واســــــــــتنبط هذا التعريف من مجمل تعاريف  - 2

صالح ذات البين ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، اإلصـالح والصلح وا  ين بن إبراهيم )ا بن نجيم الحنفيِ  ، زين الدِ 
، طدار الكتاب اإلسال ـــــــ،  )  121، 6ميِ  درر الحكام شرح مجلة األحكام العدلية، علي حيدر بك، ( ،  2/600هـ

شرح الخرشي على مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي، (،  06/6) هــــــ0400، 0دار الجيل ، بيروت، ط
إلى شــــرح  جنهاية المحتاشــــمس الدين محمد الرملي، (،  2/6)  هــــــــــــــــــ0402،  0دار الكتب العلمية، بيروت ، ط

دار الفكر ، ،المغني، عبد الله بن أحمد بن قدامة (،  726/  7)  هـ0404المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت ،
ـــــــــــــــــ0410،  0بيروت ، ط دار الفكر، ، بيروت ، كشــــاف القناع ، منصــــور بن يونس البهوتى ، (،  7/   0)  هـ

 (. 711/ 7)  هـ0416
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 الدراسات السابقة:
ـــــــــ ،9241عام ) بد المجيد بن عبد العزيز الدهيشيدراسة ع مكاتب الصلح في  :بعنوان هـ

اســــــتفاد الباحث من توصــــــياتها ونتائجها، فهي تلتقي مع  ،المحاكم ودورها في خدمة األســــرة
لى دور ة عهذه الدراســـة في توصـــيف الجهود المبذولة في المحاكم الشـــرعية، ثم ركزت الدراســـ

رغم  ،محكمة الضـــــمان واألنكحة، وأوردت بعض النتائج التي تبين حجم العمل وثمرته الطيبة
لى دور إ ما يكتنفه من صـــــعوبات، وما فيه من تقصـــــير، إال أنها لم تتطرق بشـــــكل تفصـــــيلي  

الجهات الخيرية وواقع اإلرشــــــــــاد واإلصــــــــــالح بها، والتي اتخذت من منطقة مكة المكرمة حدًا 
 لها. مكانياً 
اإلرشــــاد األســــري بين  :بعنوان، (م4002عام ) د. عبد الل  بن ناصــــر الســــدحان دراســــة

وهي ورقـــة من أوراق عمـــل المؤتمر اإلقليمي  ,التخصـــــــــص والخبرة )دون الخلي( نمو جــا  
األســرة" والذي ينظمه  لإلرشــاد والتوجيه األســري "تحت شــعار ضــرورة مجتمعية وخدمة لحماية

إلى م ، وهدف الباحث من دراســـــــته  6112ن األســـــــرة بالشـــــــارقة عام المجلس األعلى لشـــــــؤو 
تســــليط الضــــوء على أهمية اإلرشــــاد األســــري، وعلى الدور الذي تقوم به الجمعيات األســــرية، 
وأوضــــــح من خالل دراســــــته أن المؤشــــــرات تؤكد على أن هناك بوادر الزدهار مهنة اإلرشــــــاد 

األســـــــرة بشـــــــكل  بها المجتمع بشـــــــكل عام، ُثم نظرًا للتغيرات التي يمرُ  ،األســـــــري في المجتمع
أخص، إال أن هناك نقصـًا في الكوادر وأماكن تقديم االسـتشارة، وأوصت الدراسة بزيادة أعداد 
الجمعيات األســرية وأعداد العاملين المختصــين والمؤهلين في مجال اإلرشــاد األســري، التوســع 

مواجهة احتياج المجتمع من البرامج الجامعية المتخصـــــــــــصـــــــــــة في اإلرشـــــــــــاد األســـــــــــري ل في
في مجال اإلرشــــاد األســــري، ووضــــع اختبارات ومقاييس يخضــــع لها كل ممارس  المختصــــين

 اإلرشادية. رسمي للعملية
، بعنوان:  4002، والباحث ســــــالم عبدالل  أبو مخدة عام )دراســــــة د. ماهر حامد الحولي

لهدف من الدراســة تســليط ، وكان ادور المحاكم الشــرعية في قطاع ةزة في الحد من الطال 
الضـوء على مشـكلة الطالق والتي تعصـف بالمجتمع الفلسـطيني ووضع الحلول المناسبة لها، 
ظهار دور المحاكم الشــــــــــرعية في قطاع غزة  لما تقوم به من دور إيجابي وفعال في مجال  وا 

شـــد المر  اإلرشـــاد األســـري للحد من ظاهرة الطالق، إال أن هذه الدراســـة لم تتطرق لتقويم عمل
واحتياجاته، وكان من أبرز توصـــــيات الدراســـــة: عقد دورات تدريبية للعاملين في هذا المجال، 

م وتعزيز القســـــــم الذي يقو  الدوائر، واختيار متخصـــــــصـــــــين وفق معايير محددة للعمل في هذه
 بأعمال مميزة في مجال اإلرشاد واإلصالح األسري.

 



 

32 
 

قســـم  –لندن –ير من الجامعة األمريكيةبحث ماجســـت، ةادة حامد عاشـــور الباحثة دراســـة
وكان بعنوان: التحكيم الفردي والجماعي ودورهما في اإلصـــــــالح بين  ،الشـــــــريعة والقانون 

، تحدثت فيها الباحثة عن وســـــائل اإلصـــــالح األســـــري، إال أن معظم الدراســـــة كانت الزوجين
بجدة، ووحدة توصــــــيفًا لعمل بعض مراكز اإلصــــــالح األســــــري مثل )مركز المودة االجتماعي 

اإلرشــاد االجتماعي بالشــؤون االجتماعية بالرياض..(، كما تحدثت عن دور األســرة والمجتمع 
والمســـجد في عالج المشـــكالت األســـرية، لكن الباحثة ركزت في دراســـتها على وصـــف العمل 

 من التركيز على الجوانب األخرى. تلك المراكز أكثر
بعنوان: واقع الجمعيات النفسية العربية ، اهينو روز ماري ش ،دراسة محمد أحمد النابلسي

وحاول الباحثان في هذه الدراســة تلخيص ما جاء في المؤتمرات والندوات العربية  م ،9112)
من الحديث عن واقع اإلرشاد النفسي، وخرجت هذه الدراسة بأن المعطيات تشير مجتمعة إلى 

نسيق اجة للتعاون في ما بينهم ولتدخول االختصـاصـيين النفسـيين العرب مرحلة استشعار الح
جهودهم لتحويـل االختصــــــــــــــاص نحو الفعــاليـة اإلجرائيـة والخروج بــه من أســــــــــــــوار الجـامعــات 
والمشــــــافي والمصــــــحات والعيادات إلى مشــــــاركة فاعلة في خدمة المجتمع ومواجهة التحديات 

العوامــل  من التي تهــدد نظمــه الرمزيــة وهويتــه عمومــا، لكن هــذه الفعــاليــة تبقى رهنــا بمجموعــة
لمجال االتي ال بد لنا من دراسـتها بالجدية والعمق الالزمين إذا أردنا لالختصــاص أن يتخطى 

الـفـردي إلى الجمـــــــاعي والعيـــــــادي إلى االجتمـــــــاعي والنظري إلى التطبيقي والجزئي إلى 
الحضـــــاري، وخرجت هذه الدراســـــة بمجموعة من التوصـــــيات للجامعات العربية والمؤســـــســـــات 

 .ةلتربوية واالجتماعيالنفسية وا
 ت الزوجيةدور اإلصالح األسري في حل الخالفابعنوان:   الربابعة،محمد  حسيندراسة 

البحث إلى التعرف على اإلصالح األسري في حل  حيث هدفم , 4092  )األردن نمو جا  )
الكثير من األسباب التي أدت إلى نشوء الخالفات بين  , ففي ظل بروزالخالفات الزوجية

الزوجين، مما سبب حدوث النزاع والخالف بين األزواج وضياع األطفال بعيدًا عن اجتماع 
 .نفسية وصحية وتربوية على األبناء اثار آتفاقهما، مما ولد الوالدين وا

واشتمل البحث على أربعة محاور، وأوضح المحور األول مكانة االسرة، فاألسرة لبنة من لبنات 
قوة للمجتمع وقوة المجتمع سر قوة لألمة، فحرص اإلسالم على تقوية  األسرة المجتمع، وقوة

لتحقيق  افرةمتض-وسلمصلى الله عليه -كريم وأحاديث النبي هذا البناء، وجاءت آيات القرآن ال
هذه الغاية. وتناول المحور الثاني الخالفات الزوجية مسبباتها ودوافعها، فأوضح المحور 
الخالفات الزوجية في اإلسالم، والخالفات الزوجية وأسبابها، والخالفات الزوجية وأثرها على 

ا حل سرية ومنهحل الخالفات األألساليب المتبعة في األبناء. وأظهر المحور الثالث بعض ا

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%D8%8C+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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الخالفات الزوجية على انفراد عند حدوث أي مشكلة بين األزواج يجب العمل على حلها بين 
الزوجين دون إدخال أطراف خارجية. وتطرق المحور الرابع إلى مكاتب اإلصالح األسري في 

التوفيق األسري، ومكاتب اإلصالح المحاكم الشرعية، وفيه مديرية اإلصالح والوساطة و 
والوساطة والتوفيق االسري، وتشكيل المكاتب، وآلية عمل المكاتب، ونظام مكاتب اإلصالح 

ي بناء هي اللبنة األولى ف األسرةوالتوفيق األسري. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، أن 
 وباإلشارة الى أهمية مكاتب والظلم،قبل اإلسالم تقوم على التعسف  األسرةالمجتمع وكانت 
 اإلصالح األسري.

وتمايزها في تقديم دراسات بمجاالت اإلصالح واإلرشاد الدراسات السابقة استعراض  من خالن
 وردمن األهمية الخروج بدراسة علمية ميدانية توصف أن  أجد  ،وصياتهااألسري والخروج بت

و لك ضمن العمل الحكومي وعمل  الزوجية بالسعودية، الخالفات حل في األسري  اإلصالح
ل  ال ، التي أرجوه ه الدراسة علي  في توه ا ما عملالمؤسسات األهلية المختصة بالمجان، 

 وأن ينفع بها. إلي تعالى أن ييسر لي ما أهدف 
 اإلطار النظري 

 األسرة:
واستقرار  كوينه،تو ُتعد األسرة اللبنة األساسية في بناء المجتمعات، فهي األساس في بناء األنسان    

األسرة يمثل العامل األول في حسن نشأة الفرد وصالحه، فقوة األسرة هي قوة المجتمع وقوة المجتمع 
هي قوة األمة، حيث حرص اإلسالم على تحفيز وتقوية بناء األسرة والعالقة الزوجية في أكثر من 

وتعالى  ج وصف الله سبحانه، وألهمية الزوا-صلي الله وعليه وسلم-دليل قرآني وأحاديث النبي 
َوَأَخْذَن  ْعضٍ َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُه َوَقْد َأْفَضٰى َبْعُضُكْم ِإَلٰى بَ الزواج بالميثاق الغليظ، في قوله تعالى: )

يَثاًقا  (60من سورة النساء، آية )(. َغِليًظا ِمنُكم مِ 
نب أن الوجود البشري، فبجاوتنبع أهمية األسرة في العديد من األمور تتجلى في الحفاظ على    

لى فهو كذلك للتناسل والتكاثر، فالفطرة البشرية لإلنسان تحرص ع ،الزواج يمثل السكن واالستقرار
أن تكون لها ذرية يفرح بهم في حياته ويبقون أثرًا له بعد وفاته، وال يتم ذلك إال في ظل وجود أسرة 

َأْزَواِجُكم  مِ نْ  َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكم مِ نْ  َجَعَل َلُكمَواللَُّه ينشئها ويرعى أمرها يقول الله تعالى: )
 (26من سورة النحل آية ) 26(َبِنيَن َوَحَفَدةً 

ظ والتربية، الرعاية والحفن حيث تكون األسرة المكان الحاضن والراعي والمأوى لألطفال، ففيه يتلقو 
شئة، لخالفات بين الزوجين أكبر عامل في سوء التنفهي من تكسبه الخبرة والدعم والبركة، ونشوء ا

بعاد كل عوامل النزاع والخالف عنها.  ومن هنا جاء االهتمام الكبير باألسرة واستقرارها وا 
 
 



 

34 
 

 الخالفات الزوجية: 
ال تكاد تخلو أي عالقة زوجية من الخالفات البسيطة منها أو المزعجة، فعدم االتفاق بين الزوجين 

لخالفات والمشاكل، والتي غالبًا ما يسبب في نشوب ا
وافق عدم التو الغيرة، و نذكر منها: المال،  ،تكون بأسباب
اختالفات األولويات، اإلجهاد والضغط و الفكري، 
 الخالفاتو قضاء وقت طويل خارج المنزل، و النفسي، 

تدخل و الشك، و رعاية األطفال، و الزوجية في المنام، 
، الغش والتدليسو زواج، اإلكراه على الو األهل واألقارب، 

وراتب الزوجة... ومما ال اإلرهاق في المهر وتوابعه، و 
أن هذه الخالفات تعكس ظروفها السلبية وتؤثر شك فيه 

: نوبات التوتر والقلق، بحاالت، أشهرهاعلى األطفال 
ة أعراض جسديو مشاكل نفسية، و سي، تأخر األداء المدر و 

 خطوات لحل الخالفات الزوجية:
 وذلك عند  فات الزوجية على انفراد:حل الخال

حدوث أي مشكلة بين األزواج فيكون العمل 
على حلها داخليًا بين الزوجين دون تدخل 

 أطراف خارجية وبعيدًا عن االطفال.
  بعدم وجود منزل مثالي خاٍل من تعزيز اإلدراك

المشاكل والقدرة على تخطي هذه المشاكل 
 واستمرار الحياة الزوجية.

 ل تذليا و بعضوتفهم بعضهما خر م اآلمحاولة فه
 وتذويب الخالفات الزوجية.

 زوجتك ال تشبه أمكأنَّ  كن على قناعة، 
 وزوجك يختلف عن والدك.

  حتى تنسى حدتها وذلك باالبتعاد ترك المشكلة
 ومغادرة أحد الطرفين المكان لوقت معين.

 زالة أي  تقديم روح المبادرة في حل الخالفات وا 
 ين وزيادة ورفع التناغم بين الطرفين.عقبات بين الزوج

 في العناية باألطفال وتعليمهم وتربيتهم فالمشاركة تعزز روح العطاء بين  توزيع األدوار
 الزوجين.

 



 

35 
 

 المتبادل واالبتعاد الكلي عن الصراخ والتشدد والتعنت ...  الحوار واالحترام 
 يم لجوء لشخص حكفي حال حصول خالف كبير بين الزوجين بال استشارة  وي الخبرة

 وثقة وصاحب ذكاء.
 فالبيوت أسرار وال يمكن أخذ تجارب اآلخرين على أنها مسلمات  االبتعاد عن المقارنات

 أو نماذج تصلح لكل حالة.
تعمل مكاتب اإلصالح بالنظر في القضايا المحولة إليها من المحاكم الشرعية  مكاتب اإلصالح:

 ي: تلجتها بطرق وسبل شتى أبرزها ما يأومعا
 قناع الطرفين بالعدول عن موضوع دعوى الطالق. الصلح بإ 
  عقد اتفاقية بين الطرفين باالتفاق بينهم على مبلغ مالي إن كان الموضوع متعلق بالنفقة

 المالية.
 .تعذر الصلح، وهنا تعاد قضية دعوى الطالق الى المحكمة الشرعية 
 ق والنزاع، فيقوم رجل اإلصالحالطالق مقابل اإلبراء وفيه يكون طلب التفريق للشقا 

ن تعذر يحول األمر الى قاضي اإلصالح  بالموعظة لهما ومحاولة الرجوع عن هذا االمر وا 
 ليفرق بينهما مقابل اإلبراء التام.

 1) على المستوى الحكومي في المملكة العربية السعودية :  
إنشاء أقسام الصلح ب هـ،00/6/0462وتاريخ  0021صدر قرار معالي وزير العدل برقم "  

وتشمل المرحلة األولى المحاكم العامة بمحافظة جدة وأبها  مراحل،في المحاكم على 
ومحافظة الخرج، والمحكمة الجزئية بالرياض والمدينة المنورة ومحافظة جدة، على أن يتم 

 ."التدرج في إنشاء تلك األقسام في المحاكم األخرى حسب الحاجة
هذه المكاتب في المحاكم وباشرت أعمالها وكان لها دور إيجابي  وقد جرى افتتاح عدد من"

 ."ملموس رغم الصعوبات التي تواجه هذه المكاتب في أداء رسالتها
كما تم افتتاح عدد من مكاتب اإلصالح والتوجيه األسري خارج المحاكم في العديد من "

 ."جمعة ...(الم –اإلحساء  –الدمام  –القصيم  –جدة  – )الرياضمدن المملكة 
  :على المستوى األهلي والخيري في المملكة العربية السعودية 

مركزًا لإلصالح والتوجيه األسري خارج  71يوجد في المملكة العربية السعودية أكثر من 
   أبرزها:من  المملكة،المحاكم في مختلف مناطق 

 .ي لإلصالح والتوجيـه األسري بجـدةمركز المودة االجتماع .0

                                                           
دمة ورقة مق األســــرة،مكاتب الصــــلح في المحاكم ودورها في خدمة  دهيشــــي،ال زعبد العزيد. عبد المجيد بن  - 1

 هـ.2/0/0461ـ0 المعاصرة(السعودية والتغيرات  )األسرةإلى ندوة 

http://www.almawaddah.net/
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مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، وحدة اإلصالح األسري  .6
 .)الرياض(

 .تبوك( –القصيم  –الدمام  – )اإلحساءمراكز التنمية األسرية  .7
 المجمعة.مركز سعداء للتنمية األسرية في محافظة  .4

وجميع تلك المراكز تقدم خدماتها دون مقابل مادي، وتعمل على تقديم اإلرشاد األسري المباشر، 
ة من ويستطيع االستفاد وغير المباشر عن طريق هواتف اإلرشاد األسري والمواقع اإللكترونية،

 برامجها أي شخص كان ومن أي بلد.
 إجراءات الدراسة

 أوال : منه( الدراسة:
فة مـدى معر بغرض موضوع البحث، لمنهج الوصفي التحليلي لمالءمته الباحث على ا اعتمد    
 ليف المنهج الوصفي التحليعرَّ ويُ الزوجية بالسعودية،  الخالفات حل في األسري  اإلصالح دور

بأنه: المنهج الذي يقوم على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة والعوامل 
 (024: 6100التي تتحكم فيها، واستخالص النتائج لتعميمها. )الوادي والزعبي، 

 ثانيا : مجتمع وعينة الدراسة: 
ي ف اإلصالح األسري أفراد المجتمع المحلي العاملين والمهتمين بمن  الدراسةتكون مجتمع     

 ( فرد مشارك في االستبانة27)من عشوائية قوامها وتم اختيار عينة  ،المملكة العربية السعودية
 .ه0446-0440في العام الدراسي ، أهداف الدراسةاإللكترونية التي تحقق 

 ثالثا : تطبيق خطوات الدراسة: 
ة يالزوجية بالمملكة العرب الفاتالخ حل في األسري  اإلصالح ُأجريت الدراسة لمعرفة "دور   

لك تم ذ الدراسة ولتحقيقهداف وحدود الدراسة ومجتمع وعينة وأداة السعودية"، بداية تم تحديد األ
 :وذلك من خاللتصميم وتحديد استبانة إلكترونية، 

( 00ضمن ) نترنت،نة بشكل إلكتروني، ونشرها عبر اإلاالستبا إنشاءتم  إنشاء االستبانة: .9
م بموضوع الدراسة، بحيث ارتبطت كل فقرة من فقرات االستبانة بالبعد الذي يجيب فقرة تهت

 ية:ي دراستنا، وذلك في المحاور اآلتويحقق أهداف التساؤالت الواردة ف
 ما مدى اهتمام الدولة بالمشاكل االجتماعية؟ 
 األثار السلبية المترتبة على الخالف األسري؟ ما 
 أهم الخالفات األسرية؟ ما 
  الزوجية بالمملكة العربية السعودية؟ الخالفات حل في األسري  اإلصالح دورما 

 

http://www.alzwaj.org/?goto=1&id=50
http://www.alzwaj.org/?goto=1&id=50
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 حل يف األسري  اإلصالح بغرض قياس )دورلباحث االستبانة طبق ا ة:تطبيق االستبان .4
لمستهدفة الفئة اعلى  إلكترونيا توزيعهانشرها و من خالل  الزوجية بالسعودية(، الخالفات

جراء اختبار الثبات والصدق.ث بتحوقد قام الباحمن الدراسة،   ليل وا 
االستطالعية بشكل إلكترونية لمدة أسبوعين، إذا االستبانة تم نشر  :زمن تطبيق االستبانة .3

طبيق حول ت تعبئة ونمذجة االستبانة تبين أن الزمن المناسب النتهاء أفراد العينـة مـن
 .قيقةد( 71)إلجابة على جميع بنودها حوالي ل، و اإللكترونية االستبانة

 ي الدراسة:اإلحصائية المستخدمة فوالمعالجات ألساليب ا .2
الزوجية  الخالفات حل في األسري  اإلصالح الدراسة )لتحديد دور لتحقيق أهداف
 هي:ًا، و ، وتحليل بياناتها كمًا وكيفتم استخدام المعالجات اإلحصائيةبالسعودية(، 

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات االستبانة 
 االرتباط بيرسون لقياس درجة االرتباط بين متغيرين، وقد تم استخدامه  معامل

 لحساب االتساق الداخلي، والصدق البنائي.
 رض غالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

ى مستو معرفة و ومدى تشتت أداة الدراسة حول األسئلة معرفة خصائص العينة 
 محل البحث لدى العينة. شيوع الظاهرة

 اختبار(T وذلك لغرض )قياسها اختبار رأي المستجيبين حول الظاهرة المراد. 
  ومناقشتها: الدراسةنتائ(  .5

 تم إجراءالزوجية بالسعودية،  الخالفات حل في األسري  اإلصالح للتعرف على دور
برنامج الرزم  ، وتم استخدامالدراسة المعالجات اإلحصائية للبيانات المجمعة من أداة

التي تم عرضها الدراسة  ل على نتائجو ( للحصSPSاإلحصائية للدراسات االجتماعية )
 وتحليلها.
الشخصية تديموةرافيا )العمر بالسنوات  البياناعينة الدارسة  تحليل : 9جدون رقم )  

 % التكرار العمر بالسنوات
20-29 36 49.3 
30-39 17 23.3 
40-49 19 26 
50-60 1 1.4 
 100.0 73 المجموع
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  سنة، 41-40) بينتراوحت أعمارهم أن أةلبية العينة  من تحليل بيانات االستبانة، يتضح لنا
  30-31  سنة، يليها من تراوحت أعمارهم بين )21-20ثم يليهم من تراوحت أعمارهم بين )

   سنة.20-50سنة وأقلهم من تراوحت أعمارهم بين )
ديموةرافيا )الجنس البيانات الشخصيةالدارسة  عينة تحليل : 4جدون رقم )  

 % التكرار الجنس

 24.7 18 ذكر

 75.3 55 أنثى

 100.0 73 المجموع

، %20.7من تحليل بيانات االستبانة، بأن أغلبية العينة من األناث، فقد بلغت نسبتهم  يتضح لنا   
 .%64.2من حجم العينة، بينما بلغت نسبة الذكور 

ديموةرافيا )الجنسية البيانات الشخصيةعينة الدارسة  تحليل : 3جدون رقم )  
 % التكرار الجنسية
 83.6 61 سعودي

 16.4 12 غير سعودي
 100.0 73 المجموع

، أما غير السعوديين فكانوا %27.2يالحظ بأن أغلب العينة من السعوديين فقد بلغت نسبتهم 
02.4%. 

الشخصية تالعلمي  البياناافيا )المؤهل ديموةر عينة الدارسة  تحليل : 2جدون رقم )  
 % التكرار المؤهل العلمي

 21.9 16 دبلوم
 68.5 50 بكالوريوس
 6.8 5 ماجستير
 2.7 2 دكتورا
 100.0 73 المجموع

، ويليهم %22.0يوضح لنا الجدول بأن أغلب المشاركين من حملة البكالوريوس وبغت نسبتهم    
، وأقلهم حملة %2.2، وحملة شهادات الماجستير بنسبة %60.1حملة الدبلوم وبلغت نسبتهم 

 .%6.2الدكتورا بنسبة 
الشخصية تديموةرافيا )عدد سنوات الخبرة  البياناعينة الدارسة  تحليل : 5جدون رقم )  

 % التكرار عدد سنوات الخبرة
سنوات 0أقل من   44 77.2 

سنوات 01 – 0من   7 12.3 
سنوات فأكثر 01من   6 10.5 
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جموع االستجابة م  57 78.1 
 21.9 16 مجموع غير االستجابة

 100.0 73 المجموع

لفئة سنوات الخبرة األقل  %22.6نالحظ من البيانات الخاصة بهذه الفقرة بوجود النسبة األكبر 
وهذا يدل على فاعلية مشاركة  %22.0سنوات، في نسبة استجابة لإلجابة عن الفقرة بنسبة  0من 

 ن لديهم سنوات خبرة أعلى من خمسسري، مقارنة بمي الخبرة في مجال اإلصالح األحديثواهتمام 
 سنوات.

الشخصية تديموةرافيا )طبيعة العمل  البياناعينة الدارسة  تحليل : 2جدون رقم )  
 % التكرار طبيعة العمل
 70.7 41 متعاون 
 29.3 17 موظف

 79.45 58 مجموع االستجابة 
 20.55 15 مجموع غير االستجابة

 100.0 73 المجموع

يتضح لنا أن نسبة المتطوعين المتعاونين في عمل اإلصالح األسري أعلى من نسبة الموظفين    
( مجموع االستجابة فيها بنسبة 27في عينة ) ،%21.2 ينفي المجال، حيث بلغت نسبة المتعاون

21.40%. 
ى الصعيد األهلي في اإلصالح بوجود دور مجتمعي بارز عل اتعطي نتيجة هذا التحليل مؤشر 

االهتمام بتعزيز دور اإلصالح األسري على صعيد عمل المؤسسات  يدعو إلىاألسري، وهذا ما 
 األهلية في البالد.

 رابعا: أداة الدراسة: 
، والتعرف على ماهية األسرة والخالفات األسرية واإلصالح األسري، مشكلةالعلى  االطالعبعد 

( فقرات للبيانات الشخصية 2)االستبانة(، وهي استبانة إلكترونية مكونة من ) قام الباحث ببناء أداة
( فقرة لمضمون أسئلة استقصاء الدراسة، وتم نشرها إلكترونيًا وتعبئتها من الفئة المستهدفة 00و)

 الزوجية الخالفات حل في األسري  اإلصالح من الدراسة، وذلك بغرض التعرف على مدى دور
اس استجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات االستبانة استخدمنا مقياس ليكارت الرباعي بالسعودية، ولقي

 :على النحو اآلتي
 مقياس ليكارت الرباعي  :7جدون رقم )

 غير متحققة متحققة بدرجة ضعيفة متحققة بدرجة متوسطة متحققة بدرجة عالية االستجابة
 9 4 3 2 الدرجة

 

 



 

40 
 

 راسة: اختبار ثبات وصد  استبانة الد
نقصد به استقرار المقياس وعدم تناقصه مع نفسه، أي أن المقياس يعطي نفس النتائج  :الثبات

 باحتمال متساو لقيمة المعامل إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة.
: يأخذ قيمًا تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح، فإذا لم يكن هناك ثبات في البيانات معامل الثبات
امل تكون مساوية للصفر، وعلى العكس إذا كان هناك ثبات تام في البيانات فإن فإن قيمة المع

ي كرونباخ فألفا ستخدمنا معامل ولحساب معامل الثبات ا قيمة المعامل تساوي الواحد الصحيح،
 حالة االستجابة الترتيبية.
عكس  ت من خاللإن زيادة قيمة معامل الثبات تعنى زيادة مصداقية البياناثبات وصد  المفردات: 

كما يمكن حساب معامل الصد  عن طريق حساب ج ر معامل نتائج العينة على مجتمع الدراسة، 
 الثبات، وهو يعرف بصد  المحك.

 :تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة من خالل تطبيقها  صد  االتسا  الداخلي
 بين درجة كل فقرة ومجموع درجاتعلى عينة الدراسة، وقد تم حساب معامل االرتباط بيرسون 

 ية:اآلتفقرات االستبانة وأخذت النتيجة 
  = 1.10االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ، 1.17معامل االرتباط بيرسون =

α 0.114... ودرجة الحرية = لجميع فقرات االستبانة 
  :ا ما يدل على ثبات ، وهذ00( لعدد الفقرات 1.10) ألفا كرونباخأخذت نتيجة ثبات االستبانة

مرتفع لالستبانة بشكل عام، مما أعطى الباحث الثقة واالطمئنان في استخدام االستبانة على 
أشهر الطرق في قياس ثبات األداة، عينة الدراسة، حيث ُيعد مقياس معامل ألفا كرونباخ من 

 وتكشف هذه الطريقة مدى تشتت درجات المستجيبين.
 ي:الزوجية على النحو اآلت الخالفات حل في األسري حوكانت نتائج استبانة اإلصال

 متحققة بدرجة  
ةير  ضعيفة متوسطة عالية العبارات م

 متحققة
مستوى المشاكل االجتماعية التي تحتاج الى دعم  0

 اجتماعي في أسرتك.
67.7% 
02 

37% 
47 

76.1% 
64 

2.2% 
0 

مستوى المشاكل االجتماعية التي تحتاج الى دعم  6
 ي في منطقتك.اجتماع

60.1% 
02 

25.4% 
33 

61.0% 
00 

06.7% 
1 

عند التعرض لمشكلة أسرية تذهب الى مصلح أو  7
 مستشار أو مرشد أسري.

02.4% 
06 

62% 
01 

67.7% 
02 

32.4% 
45 

مستوى االستفادة من عرض المشكلة على مصلح أو  4
 مستشار أو مرشد أسري.

62% 
01 

35.2% 
42 

07.2% 
01 

64.2% 
02 
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بأن المصلح أو المستشار أو المرشد تفهم لمست  0
 مشكلتك.

70.0% 
67 

35.2% 
42 

1.2% 
2 

67.7% 
02 

 %42.7 تعتبر المصلح األسري أو المرشد قدوة لك. 2
92 

01.2% 
72 

2.6% 
2 

02.4% 
06 

لمست أن المصلح أو المرشد صاحب خبرة ودراية  2
 ومهارة في حل المشكالت األسرية. 

74.6% 
60 

29.9% 
30 

00% 
2 

07.2% 
01 

ترغب في العودة إلى المصلح أو المرشد مرة أخرى لو  2
 احتجت لعرض مشكلتك.

35.2% 
42 

35.2% 
42 

06.7% 
1 

02.4% 
06 

لمست أنه يربط بين واقعك وحل المشكلة التي  1
 عرضتها.

31.7% 
41 

71.0% 
66 

07.2% 
01 

02.4% 
06 

حجم عدد الزيارات التي قمت بها للمصلح أو المرشد  01
 ناء المشكلة.أث

07.2% 
01 

64.2% 
02 

02.4% 
06 

25.4% 
33 

أعطاك المصلح أو المرشد فرصة لعرض وسرد  00
 مشكلتك.

35.2% 
42 

62% 
01 

2.6% 
2 

71.0% 
66 

 %76.1 مستوى تقييمك لالستفادة من اإلصالح االسري. 06
64 

37% 
47 

2.2% 
0 

67.7% 
02 

 %20.3 مستوى أهمية وجود مصلحين أو مرشدين إصالح. 07
22 

02.4% 
06 

00% 
2 

06.7% 
1 

 %24.5 مستوى تأثير اإلصالح األسري في مجتمعنا المحلي. 04
39 

76.1% 
64 

00.0% 
00 

1.2% 
2 

مستوى اهتمام الدولة في التصدي للعنف االسري  00
 وتعزيز االصالح االسري.

29.2% 
25 

71.0% 
66 

6.2% 
6 

0.0% 
4 
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 التحليل الكمي لالستبانة:

 التحليل الكيفي لالستبانة )مناقشة نتائج الدراسة(:
 تالية:من خالل الجدول السابق يمكننا اإلجابة على أسئلة الدراسة ال

 ما مدى اهتمام الدولة بالمشاكل االجتماعية؟ 
  السلبية المترتبة على الخالف األسري؟أذكر األثار 
  الخالفات األسرية؟وضح 
 الزوجية بالمملكة العربية السعودية؟ الخالفات حل في األسري  اإلصالح ما دور 

 أوال: ما مدى اهتمام الدولة بالمشاكل االجتماعية؟
مستوى اهتمام الدولة في التصدي للعنف ( والذي يتمثل في )00سؤال رقم )يتضح لنا من ال   

من أفراد عينة الدراسة وهي  %86.99االسري(، نالحظ بأنه أخذ نسبة االسري وتعزيز االصالح 
نسبة مرتفعة، وحصلت على داللة إحصائية، فقد أجابوا بوجود اهتمام من الدولة بالتصدي للعنف 

 ح وأنها متحققة بدرجة عالية.االسري وتعزيز االصال
( والذي تمثل في السؤال عن مستوى تأثير االصالح األسري في 04وكذلك يتضح لنا من السؤال )

،  %77.05المجتمع المحلي، الذي سجل موافقة بدرجة متوسطة بنسبة االتفاق على السؤال عالية 

 ضعيفة متوسطة عالية رقم
ةير 

 االنحراف المتوسط تحققةم
النسبة 
% T.Test الداللة 

أتجاه 
 العينة

رتبة 
 السؤان

 1 عالية دال احصائيا 13.03 86.99 0.64 3.48 4 6 66 25 95

 2 عالية دال احصائيا 5.49 81.16 1.16 3.25 1 2 06 22 93

 3 متوسط دال احصائيا 5.15 77.05 0.97 3.08 2 00 64 39 92

 4 متوسط دال احصائيا 3.87 73.97 1.01 2.96 01 2 30 60 7

 5 متوسط دال احصائيا 3.06 73.29 1.20 2.93 06 01 66 41 1

 6 متوسط دال احصائيا 3.02 72.60 1.14 2.90 06 1 42 42 2

 7 متوسط دال احصائيا 2.95 70.89 0.97 2.84 06 2 72 92 2

 8 متوسط غير دال 1.93 69.86 1.30 2.79 02 0 47 64 94

 10 متوسط دال احصائيا 2.88 69.18 0.79 2.77 0 64 47 02 9

 9 متوسط دال احصائيا 2.61 69.18 0.88 2.77 1 00 33 02 4

 11 متوسط غير دال 1.67 68.84 1.30 2.75 02 2 42 67 5

 12 متوسط غير دال 0.94 66.78 1.56 2.67 66 2 01 42 99

 13 متوسط دالغير  0.88 65.75 1.26 2.63 02 01 42 01 2

 14 ضعيف غير دال 1.78- 56.16 1.22 2.25 45 02 01 06 3

 15 ضعيف دال احصائيا 2.93- 51.71 1.26 2.07 33 06 02 01 90
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مرشدين إصالح وكانت ( الذي تمثل في معرفة مستوى أهمية وجود مصلحين أو 07والسؤال )
 وكانت النتيجة بالموافقة بدرجة عالية. %81.16المشاركة بنسبة 

 ثانيا : ماهي األثار السلبية المترتبة على الخالف األسري؟
مستوى المشاكل االجتماعية التي تمثل بمعرفة  والذي( 6( و )0يتضح لنا عند السؤال رقم )   

مستوى المشاكل االجتماعية التي تحتاج الى معرفة  ، وكذلكتحتاج الى دعم اجتماعي في أسرتك
وهي نسبة جيدة، حيث  %69.18فكانت نسبة االتفاق على السؤالين  دعم اجتماعي في منطقتك

 اعتبر السؤال بأن له داللة إحصائية، وكان اتجاه العينة في اإلجابة بتحققها بدرجة متوسطة.
 ثالثا : ما هي أهم الخالفات األسرية؟

عند التعرض لمشكلة أسرية تذهب الى ( والذي نص على معرفة 0( ورقم )7ر السؤال رقم )أعتب   
 ،لمست بأن المصلح أو المستشار أو المرشد تفهم مشكلتك، و مصلح أو مستشار أو مرشد أسري 

باتجاه متوسط في  %68.84غير دال إحصائيًا، مع انه أخذ نسبة قبول على السؤال الخامس 
 بدرجة تحقق ضعيفة. %56.16السؤال الثالث وعلى درجة التحقق 

 
 الزوجية بالمملكة العربية السعودية؟ الخالفات حل في األسري  اإلصالح رابعا: ما هو دور

وكانت  ،لمست أنه يربط بين واقعك وحل المشكلة التي عرضتها( وهو 1يتضح لنا من السؤال )   
بموافقة ، ويحمل السؤال داللة إحصائية  %73.29نسبة االتفاق على السؤال من العينة المشاركة 

على تحقق درجة متوسطة والرضا بين الربط بين واقعك وحل المشكلة، وكذلك يتضح لنا من السؤال 
بة ، التي أخذت نسحجم عدد الزيارات التي قمت بها للمصلح أو المرشد أثناء المشكلة( وهو 01)

( 06من السؤال )، وكما أنه أتضح لنا حققةوأخذت داللة إحصائية في اختيارها غير مت % 51.71
وبأنها  % 69.86، الذي أخذ نسبة يسأل عن مستوى تقييمك لالستفادة من اإلصالح االسري  يوالذ

غير دالة إحصائيًا، مع العلم بوجود موافقة على أتجاه العينة بالتحقق بدرجة متوسطة، ويعتبر 
 ( أسئلة غير دالة إحصائيًا.00( و )4السؤال )

 اقأخذ نسبة اتف ،( الذي يسال عن تعتبر المصلح األسري أو المرشد قدوة لك2يث أن السؤال )وح
( الذي يسأل هل لمست أن المصلح أو المرشد 2وأخذ السؤال ) متوسطة،ودرجة تحقيق  % 70.89

 % 73.97وأخذ نسبة موافقة على السؤال ،صاحب خبرة ودراية ومهارة في حل المشكالت األسرية
ترغب في العودة ( الذي يسأل عن 2ة عالية أخذت درجة التحقق متوسطة، وأخذ السؤال )وهي نسب

، كانت نسبة االتفاق على السؤال إلى المصلح أو المرشد مرة أخرى لو احتجت لعرض مشكلتك
 وأخذ داللة إحصائية ورضى بتقدير تحقق بدرجة متوسطة.  % 72.60
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  الدراسة:توصيات 
  ي بعقد ورش تدريبية قبل وبعد الزواج.االهتمام بالوعي األسر 
 .زيادة عدد المصلحين المؤهلين وأصحاب الخبرة لحاجة المجتمع لهذا الجانب 
 .العمل على وضع مكافأة للمصلحين العاملين في اإلصالح األسري بالمؤسسات األهلية 
 .تحفيز العاملين من أهل الخبرة والعطاء بوضع حوافز مشجعة للمصلحين 
 إلصالح بموظفين إداريين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.دعم أقسام ا 
 .االهتمام برفع وزيادة عدد النساء العامالت في االصالح األسري 
  االهتمام بتدريب العاملين في القطاع الحكومي والخاص من المؤسسات األهلية، ورفع

 مستوى الخبرة لديهم.
 ي مجال اإلصالح االسري.تزويد المصلح األسري بالدراسات والنشرات المستجدة ف 
  عقد اتفاقيات تعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات األهلية في تحويل حاالت

 لإلصالح األسري، مما يعزز فرص استثمار الخبرة.
  :بحوث مقترحة

 :بعناوينإجراء دراسات  يقترح الباحث
 .تعزيز الوعي االسري في المجتمع المحلي 
 لعاملين في اإلصالح األسري.توفير برنامج تدريبي لألفراد ا 
 .دراسة حول األسباب ودوافع نشوب الخالفات والمشاكل 

 المراجع والمصادر العربية:
(.60الروم اآلية )سورة  ،القرآن الكريم  

 (60سورة النساء، آية )القرآن الكريم،  .0
 (26سورة النحل آية ) ،القرآن الكريم .6
م الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله من حديث أ والترمذي ،رواه أبو داود ،حديث شريف .7

 والطبراني من حديث أم الدرداء ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ،عنه
 (.01.72 ،60:2:6161 ،العربي) arabic.sputniknews.com ،العربي .4
ـــــــــــــــ  0722: بيروت، ط صــادر،لســان العرب، دار  مكرم،محمد بن  منظور:ابن  .0 /  6)هـ

ــــــــــــــــــ ص 0406دمشـــــق ، القلم،مفردات ألفاظ القرآن، دار  اني،األصـــــفهالراغب  (،002 هـ
421. 

لم يعثر الباحث على تعريف لمصطلح اإلصالح األسري ، واستنبط هذا التعريف من  .2
ين بن إبراهيم )ا بن نجيم  صالح ذات البين، زين الدِ  مجمل تعاريف اإلصالح والصلح وا 
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( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكت ، طالحنفيِ   2/600هـ، )  121، 6اب اإلسالميِ 
، 0(، علي حيدر بك، درر الحكام شرح مجلة األحكام العدلية، دار الجيل، بيروت، ط

(، محمد بن عبد الله الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، دار  06/6هـ )0400
حتاج (، شمس الدين محمد الرملي، نهاية الم 2/6هـ ) 0402، 0الكتب العلمية، بيروت، ط

(، عبد الله بن  726/  7هـ ) 0404إلى شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت ،
(، منصور بن يونس 0/7هـ )0410، 0أحمد بن قدامة ،المغني، دار الفكر، بيروت، ط

 (. 7/711هـ )0416، ، كشاف القناع، دار الفكر، بيروتالبهوتى
ة ورقة مقدم ،األســـرةرها في خدمة عبد المجيد الدهيشـــي، مكاتب الصـــلح في المحاكم ودو  .2

التي نظمتها الجمعية الســـــعودية لعلم  المعاصـــــرة(،الســـــعودية والتغيرات  )األســـــرةإلى ندوة 
، االجتماع والخدمة االجتماعية في المملكة في جامعة اإلمام محمد بن ســـعود اإلســـالمية

 هـ.0461
تفي، مشــــروع ابن باز اإلرشــــاد األســــري الها وآخرون، دليلعبد الله بن ناصــــر الســــدحان  .2

 م.6114 ط، الخيري،
دور المحاكم الشرعية في قطاع غزة في  ،ماهر حامد الحولي، سالم عبد الله أبو مخدة .1

 .م6112ط  الحد من الطالق،
 ،الزوجينالتحكيم الفردي والجماعي ودورهما في اإلصالح بين  عاشور،غادة حامد  .01

 الجامعة األمريكية.
 م.0112 ،واقع الجمعيات النفسية العربية شاهين، ماري وروز  النابلسي، محمد أحمد .00
األردن ) في حل الخالفات الزوجية دور اإلصالح األسري  الربابعة،محمد  حسين .06

 م.6102 ، دار المنظومة،(نموذجاً 
 المصادر االجنبية:المراجع و

 (Family Problems ،)https://www.goodtherapy.org/ ،09-03-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%D8%8C+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://www.goodtherapy.org/


 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


