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 ملخص الدراسة:

معرفة مدى فاعلية برنامج تنمية مهارات حل النزاعات في تطوير  إلىهدفت الدراسة 
 ة،الدراس جراءقدرات العاملين في المحاكم الشرعية. استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي إل

من العاملين في دائرة اإلرشاد األسري في المحاكم ا أخصائي   (56) سة مناوتكونت عينة الدر 
لدراسة حيث تم ا جراءاستخدم الباحث عدة أدوات إلو ، قطاع غزة محافظات  الشرعية في

 بواقع رعيةالشلدى العاملين في المحاكم األسرية تصميم برنامج لتنمية مهارات حل النزاعات 
ع خمسة أسابي حيث استمر تطبيق البرنامجة؛ دقيق (566) ( جلسة تدريبيه مدة كل جلسة51)

من ية األسر  اس تنمية مهارات حل النزاعاتسبوع، كما تم تطبيق مقيأ( جلسات كل 4) بواقع
د قبل وبعد تطبيق البرنامج وتم تطبيق نفس المقياس بع االستفادةلتقييم مدى  عداد الباحثإ 

تأثير إيجابي  ودجو  إلى للبرنامج، توصلت النتائج التبعيمضي ثالثة شهور لقياس األثر 
ع ماألداء المهني للعاملين في المحاكم الشرعية بمحافظات غزة دال إحصائي للبرنامج على 

املين العأن  إلىكما توصل البرنامج  ة،على مهارات حل النزاعات األسريضرورة تدريبهم 
 تطوير قدرات وتوفير إمكانيات إلىبحاجة  من أخصائيين حل النزاعات األسريةمجال في 
 .بكفاءة ومهنية عاليةللقيام بعملهم  لهم

 العالقات األسرية. المحاكم الشرعية، إرشاد أسري، ،ةالنزاعات األسري :الدالةلكلمات ا
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Abstract: 
The study aims to identify the level of activeness of the 

development program of conflict resolution skills in building the 
capacity of workers at religious “Sharia’h” courts. The researchers 
used the quasi-experimental method to conduct the study which 
included the sample of (17) specialists in the family counseling 
department in the Religious Courts in Gaza Strip. Several tool were 
used to complete the study including designing a skills development 
program of domestic conflict solutions for the workers which 
consisted of (17) training sessions (180 minutes per session). The 
program was for (5) weeks with (3) sessions per week. Also، the study 
included the skills’ development scale which was prepared by the 
researcher to evaluate the impact of the program before and after the 
implementation. This was applied after three months to measure the 
Sequential impact of the program. The results showed a statistically 
positive impact of the program on the performance of targeted workers 
in Gaza Governorates. Also، it showed that it’s necessary to train the 
workers and specialists in religious courts on the conflict resolution 
skills in domestic aspect. It found that the workers are in need to 
develop their capacity and provide them with the needed tools to 
perform more effectively and professionally. Keywords: Domestic، 
Conflict. 

 

Keywords: Family disputes, Shari'a Courts, Family Guidance, 

Family Relations. 

 مقدمة

 سرة،األ صرح تقوض أن شأنها من التي األساسية العوامل األسرية المشكالت تشكل     
 سرية،األ المشكالت إلى تؤدي رئيسية أسباب هناك األسرية. العالقات انهيار إلى وتؤدي
 التفكك األسري  الجو يسود وحينما واالجتماعية، النفسية أبنائنا صحة على ابالغ   اتأثير   وتؤثر

 حدةو  على السيء التأثير إلى فإن ذلك يؤدي أحدهما؛ أو الوالدين على ويطغى والتصدع
 لسريعا واالنفعال التكوين مرحلة وهي الوسطى الطفولة مرحلة في األطفال وخاصة األسرة

   .بالطفل المحيطة األسرية للظروف
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 االجتماعيةيعتبر المجال األسري هو أقدم مجال امتدت إليه جهود مهنة الخدمة و     
ى ومهنة اإلرشاد األسري تسع ،والنفسية ممثلة في طريقة خدمة الفرد على وجه الخصوص

الجودة العالية في نوعية األداء المهني  إلىوذلك للوصول  ،األخذ بأساليب التحديث إلى
، وهذا ما يشار إليه باإلعداد المهني  (1)ال اإلرشاد األسري لألخصائيين والعاملين في مج

 أوات سواء عن طريق النشر  ،لتزويده بكل ما هو جديد واالجتماعيمرشد النفسي للالمستمر 
 حتى يستطيع أن يساير تلك التطورات، وإذا فقد ؛الكفاءات العلمية أوالتدريبات المستمرة 

ي المعرفية والمهارية بعد تخرجه فإنه يكون أكثر عرضة للتخل االستزادةاألخصائي الرغبة في 
  (2)التدريجي عن مقتضيات المهنة وأصولها

وقد اهتمت العديد من الدراسات في رفع كفاءة المرشد األسري سواء على المستوى  
ودراسة  ،(666.دراسة إسماعيل مصطفى سالم ) :، حيث بينت كل مناالجتماعي أوالنفسي 

 ،(661.ودراسة عبد الناصف شومان ) ،(663.د شحاته )عصام محمو 
ودراسة أحمد  ،(655.عيسى ) ةودراسة هب، Bourassa Chantal  (2008)ودراسة

ضرورة إكساب األخصائي النفسي  إلى( 654.ودراسة إيمان علي) ،(654.رفاعي )
لك الدراسات ت كما بينت مهارات وفنيات تمكنه من القيام بدوره بكفاءة ومهنية.  واالجتماعي

على احتياج األخصائي لتطوير قدراته ومهاراته في التعامل مع حاالت النزاع األسري، ومن 
باحتياج المرشد األسري للتطوير وبينت أن هناك بعض  اضمن الدراسات التي اهتمت أيض  

 ،Josph Poirier (2008) ودراسة ،Payne، Brian (2008)دراسة  أدائه،القصور في 
  (.669.أماني قاسم )ودراسة 

                                                             

 ة والنشرعثريا عبد الرؤوف جبريل، نحو رعاية اجتماعية متكاملة لألسرة والطفولة، القاهرة، بل برنت للطبا (5)
 ..56-ص509 ، ص(666.)

أماني محمد رفعت قاسم، نحو برنامج مقترح لتنمية المهارات المهنية لألخصائيين االجتماعيين في العمل مع  (.)
 .  3.9 ص ،(669.)، حاالت العنف األسري، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم
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إن مهنة اإلرشاد األسري كمهنة إنسانية مؤهلة بفلسفتها وأهدافها ومناهجها وأساليبها  
بفعالية في تسوية النزاعات األسرية، وكذلك التخفيف من حدة هذه النزاعات ومواجهة  للمشاركة

لى لمعروضة عالتي تؤدي إليها والحد من كثرة النزاعات األسرية ا االجتماعية؛المشكالت 
 المحاكم الشرعية.

يرى أنصار التحليل النفسي أن المشكالت النفسية كسلوك تمثل صراعات الزوجين و  
 رسي أنم لى في حياة الفرد، ويشيرو الالشعورية نتيجة إحباط البيئة في السنوات الخمس األ

ل الثواب السلوكيين يفسرون التفاعل الزواجي كمتطلب مهم لحدوث التوافق الزواجي من خال
األثر السلبي للنزاعات األسرية على األطفال  إلىتلك الدراسات التي أشارت  والعقاب، ومن

 (،.65.البربري) (،.65.ودراسة المسماري) (،.65.دراسة كل من الكركي )
 (.653.(، ودراسة جابي)651.(، إسماعيل )660.السيد)

 مشكلة الدراسة: 
 فلسفتهاب مؤهلة إنسانية كمهنة األسري  اإلرشاد مهنة أن تتلخص مشكلة الدراسة في

 التخفيف كذلكو  األسرية، النزاعات تسوية في بفعالية للمشاركة وأساليبها ومناهجها وأهدافها
 كثرة من والحد إليها، تؤدي التي المشكالت االجتماعية ومواجهة النزاعات هذه حدة من

 زاعاتهمن بأن العائالت تلك وتبصيرالشرعية،  المحاكم على المعروضة األسرية النزاعات
 مجمل على لب اس ذلك ينعكس مما النفسي؛ أبنائهم تكوين على سلبي ا تأثير ا تؤثر األسرية
 والحروب لاالحتال ويالت يعاني الذي الفلسطيني للمجتمع الرئيس اللبنة تعد التي األسرة

 الصحة علىو  عام بشكل األسري  التكوين على السلبية بآثارها وتلقي ألقت التي المتكررة
 خاص. بشكل لألطفال النفسية
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 تساؤالت الدراسة:
ن في لدى العاملي تنمية مهارات حل النزاعات األسريةل البرنامج اإلرشادي المقترح ما

 أدائهم المهني؟ وتحسين الشرعيةالمحاكم 
 -هما: تساؤالن فرعيان  يويندرج تحت التساؤل الرئيس

دالة إحصائي ا بين متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي في مهارات  هل توجد فروق  .5
  حل النزاعات األسرية لدى العاملين في المحاكم الشرعية بقطاع غزة؟

دالة إحصائي ا بين متوسطي درجات القياس البعدي والتتبعي في مهارات  هل توجد فروق  ..
 بقطاع غزة؟ حل النزاعات األسرية لدى العاملين في المحاكم الشرعية

 هداف الدراسة:أ
 ةمكانيإوعلم النفس من  التربيةفي ضوء ما أشارت إليه األبحاث والدراسات في مجال 

ريب هذا التد روأث ،تنمية قدرات العاملين في مجال اإلرشاد األسري لدى المحاكم الشرعية
على تحسن مهارات األخصائيين النفسيين واالجتماعيين في تعاطيهم مع مختلف النزاعات 

 :إلىاألسرية، فإن الدراسة الحالية تهدف 
تنمية مهارات حل النزاعات األسرية في تطوير قدرات ل مقترح معرفة مدى فاعلية برنامج

 العاملين في المحاكم الشرعية.
 :أهمية الدراسة

 : األهمية النظرية:ال  أو 
 لاو تنيتكمن أهمية البحث في حيوية الجانب الذي يتصدى لدراسته، وهو جانب مهم  .5

 أهم ركيزة في المجتمع وهي األسرة.
هذا الموضوع في الدراسات العربية والسيما في المجتمع  لاو تنوجود ندرة في  ..

 الفلسطيني. 
ا نحو المشاكل والنزاعات األسرية وأهمية التعامل معه االنتباهيفيد البحث في توجيه  .4

 بطريقة علمية ومهنية.
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 : األهمية العلمية:اثاني  

إن إعداد برنامج لتنمية مهارات العاملين في المحاكم الشرعية واعتبار هذا البرنامج  .5
عتبر إضافة على حد سواء ي واالجتماعييناألخصائيين النفسيين  لهاو يتدبمثابة مرجع 

 بالعمل المهني في مجال حل النزاعات األسرية. االرتقاءنوعية وعملية في 

ا تسفره من نتائج تساهم في  .. لي في بالجانب العم االرتقاءتكمن أهمية الدراسة عم 
 الشرعية. المحاكم

 مبررات استخدام المنهج التجريبي في الدراسة:

إن العمل بمفهوم حل النزاعات األسرية بشكل علمي ومنهجي يعتبر من المفاهيم   
الجديدة على مجتمعنا، ومن الممكن أن تصدم بعادات وتقاليد تمنع هذا األمر ومن هنا 
جاءت مبررات استخدام المنهج شبه التجريبي لوضع المشككين في جدوى التعامل مع 

مية وعملية تساهم في تغيير المفاهيم الخاطئة لدى األخصائيين النفسيين أمام حقائق عل
 البعض.

 حدود الدراسة: 

العاملين في المحاكم الشرعية في مجال حل النزاعات  جميع هذه الدراسة لاو تتن: الحد البشري 
( أخصائي ا 56في قطاع غزة وعددهم ) األسرية في دائرة اإلرشاد األسري بالمحاكم الشرعية

 نفسي ا.

 المحــاكـم فـــي العامليــن األسريـة لــدى النزاعـات حـل مهــارات : تنميـةالموضوعيالحد 
 الشرعيـــة.
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قطاع  في محافظات الشرعيـــة المحــاكـم هذه الدراسة على العاملين في إجراء: تم الحد المكاني
 ت وفق تقسيم وزارة الحكم المحلي.غزة وتتضمن خمس محافظا

 مصطلحات الدراسة:  

: ُتعر ف األسرة على أنها جماعة بيولوجية نظامية تتكون من رجل وامرأة بينهما األسرة .5
 . (1) الزواجاألبناء الذين يكونون ثمرة هذا  إلىمقررة باإلضافة زواج رابطة 

 تحقيق إلى ترمي التي المنظمة الخطوات من مجموعة : هوالبرنامج اإلرشادي ..
 معينة. أهداف

 يمنع أحدهما من إشباع أو: هو ظهور عائق بين الزوجين يمنعهما النزاعات األسرية .4
 . (2) شرعيةتحصيل حقوق  أوتحقيق أهداف ضرورية،  أوحاجات أساسية 

القدرة على توجيه القيم والمعرفة عند تعامل هي : التطبيقية أوالمهارات المهنية  .3
األخصائيين مع األنشطة المتعددة والتي ترتبط بتنظيم عملية تحقيق أهداف الممارسة 
المهنية مثل مهارة إقامة العالقات وتقدير المشاعر وحل المشكالت ووضع األهداف 

 . (3) والمهام

                                                             

 –المرض النفسي  –األدوار  5.الشربيني، األسرة على مشارف القرن منصور، زكريا أحمد  عبد المجيد سيد )5)
 .56 ، ص(666.)، المسؤوليات، دار الفكرة العربي

حسن، ضغوط الحياة والتوافق الزواجي والشخصية لدى المصابات باالضطرابات السيكوسوماتية،  عايد شكري  (.)
، (665.)، شمس، كلية اآلداب، جامعة عين دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم النفس

 .34ص
نحو برنامج مقترح لتنمية المهارات المهنية لألخصائيين االجتماعيين في العمل مع ، أماني محمد رفعت قاسم )4)

حاالت العنف األسري، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية العدد السادس والعشرين أبريل 
 .304- 3.6ص ،الجزء األول ،669.
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: هم األخصائيين النفسيين واالجتماعيين ومن له العاملين في المحاكم الشرعية .1
 عالقة بحل النزاعات األسرية في المحاكم الشرعية. 

ن من خالل األخصائيي ؛: هي األسرة التي خضعت لإلرشاد األسري األسرة المتنازعة .0
 والعاملين في المحاكم الشرعية القائمة في قطاع غزة.

  -السابقة: لدراسات ا

دور األخصائي النفسي في مساعدة األسر  ةأهمي عديدةسابقة  بينت دراسات 
 :ومن هذه الدراسات األسريةأزماتها  زاو تجعلى  المتنازعة

 :(0222إسماعيل مصطفى سالم ) دراسة 

التعرف على أهم المقومات العلمية والمهنية التي يجب أن تتوافر لدى  إلىهدفت 
ضحت نتائج الدراسة أن أو و ، الذي يعمل بمحاكم األحوال الشخصية االجتماعياألخصائي 

وأن  ،جانب التعامل المستمر إلىا ا ونظري  ا علمي  يتطلب إعداد   االجتماعيإعداد األخصائي 
تتحدد في القدرة على استخدام األسلوب العلمي  االجتماعيةهناك صعوبات بممارسة الخدمة 

مساعدة الحاالت والمشكالت األسرية والدقة في عرض المشكالت األسرية  لاو تنوالمهارة في 
والقدرة  جتماعيافي ممارسة دوره كأخصائي  والتكتيكاتوالقدرة على استخدام األساليب الفنية 

 .  على استخدام موارد وإمكانات المجتمع لمواجهة المشكالت األسرية

 Bailey Joanne (2002) :دراسة جون بيلي

مع مشكالت الطالق والعوامل التعامل  الدور الفعلي لألخصائي االجتماعي فيينت وب   
وطبقت الدراسة على عينة عشوائية من المطلقات بمحكمة األسرة في والية  .المؤدية إليه

 لدور الوسيط األسري في تقدير الحاالت االجتماعي"كونتي هاريس" وتم استخدام األخصائي 
مل أن هناك فرق في التعا إلىوتوصلت الدراسة  ،لتمكين األزواج من أداء أدوارهم المختلفة
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مع األزواج الذين استخدم معهم دور الوسيط في مشكالت الطالق دون األزواج الذين لم يتم 
 .استخدام دور الوسيط معهم

 :  ،Emily Rothman et al( 0223يملي روثمان)إدراسة  

  دولة. (46)برامج تدخل ضد العنف في  (63)أعضاء في عينة البحث فيها  وشملت   
من  (%50)من المتدخلين مع المعنفين هم في الدول النامية، وأن  (%34)ووجد المسح أن 

التدخالت تمت على هامش االستشارات النفسية الخاصة. وظهر أن معظم برامج التدخالت 
 ن المسح أن تطور هذه البرامج جاءاخر تسعينات القرن الماضي، وبيّ أو اسط و أو أطلقت في 

 ألسريةااستجابة لعدد من العوامل، ومن أهمها: المناصرة لصالح المعنفين وضحايا النزاعات 
عبر برامج االستشارة العائلية الموجودة، مثل برامج دعم المرأة، والعدالة  أو داخل المنزل

، وخدمات مكافحة اإلدمان، االجتماعية، والرعاية األسرية واألطفال والشئون االجتماعية
 وبرامج اإلنجاب والصحة حيث بينت الدراسة أهمية تلك البرامج وفعاليتها العملية.

 :(0224)عصام محمود شحاتة  دراسة

معاهد بما تعلموه في دراستهم في كليات و االجتماعيين مدى التزام األخصائيين  بينت  
وكذلك تقويم أدائهم المهني  االجتماعية،من قيم مهنية وعمليات الخدمة  االجتماعيةالخدمة 

ه أن هناك صعوبات تواج إلىنتائج الوأشارت  ،بمحاكم األحوال الشخصية بمحافظة سوهاج
القصور في اإلعداد  إلىبالمحكمة منها الصعوبات الراجعة االجتماعي خصائي عمل األ

مؤسسة العمل وصعوبات راجعة  إلىوصعوبات راجعة  االجتماعيينالمهني لألخصائيين 
دعيم ت إلىفي حاجة  االجتماعيينأن األخصائيين  إلىألطراف النزاع، كما أشارت النتائج 

 مثل هذه المؤسسات. وتنمية ألدائهم وقدراتهم للعمل في
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 :(0221عبد الناصف شومان ) دارسة

 في العمل مع النزاعات االجتماعيواقع المهارات التي يمارسها األخصائي وبينت  
بر مع تلك النزاعات، وتعت االجتماعيالزوجية وتحديد أهم المهارات الالزمة لعمل األخصائي 

 خدمواستالشامل، االجتماعي  هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، استخدمت منهج المسح
مع تلك النزاعات بمكاتب تسوية  االجتماعيمقياس المهارات الالزمة لعمل األخصائي 

في مكاتب تسوية  اصائي  خأ (36)المنازعات األسرية، وطبقت الدراسة على عينة من 
، وتوصلت امكتب   (50)يزة وعددهم جنازعات االسرية بمحاكم األسرة بمراكز محافظة الالم

مع النزاعات الزواجية  االجتماعيتحديد أهم المهارات الالزمة لعمل األخصائي  إلىالدراسة 
مشكلة، قناع، حل ال، التقدير، اإلاالتصالوالتي تمثلت في )تكوين العالقة المهنية، مهارة 

أن هناك مهارات كثيرة يحتاج إليها األخصائي النفسي لتطوير  ةقد بينت الدراسو المالحظة( 
 .قدراته في العمل مع حاالت النزاع األسري 

ضحت الدراسات السابقة أن هناك إهمال من طرف األخصائي النفسي في أو وكما  
اضحت أو . تطبيق عدة مهارات يكون على معرفة جيدة بها أن لألخصائي النفسي  أيض 

دور مهم في رأب الصدع الحاصل داخل األسرة المتنازعة وأن أهمية وجوده تكمن  جتماعياال
وقدرته على التعامل مع تلك النزاعات من خالل إكساب  واالجتماعيةفي مرجعيته النفسية 

األطراف لمهارات تساعدهم على تخطي صعوبات الحياة. كما أن خبرة األخصائي تساهم 
ومساعدة األطراف المتنازعة على إيجاد حل لها، كما بينت  في تشخيص طبيعة المشكلة

الدراسات أن األخصائي النفسي يتحمل مسئولية أخالقية ومهنية بحكم موقعه الوظيفي وما 
  .يحمله من علم يساهم في حل النزاعات األسرية

 :(0222) أبو النيلدراسة مرفت 

من منظور الممارسة  اعيةاالجتماختبار برامج التدخل المهني للخدمة  إلى هدفت
للتخفيف من حدة النزاعات الزوجية في ظل قانون محاكم األسرة  االجتماعية؛العامة للخدمة 
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، وقد طبقت الدراسة على مجموعة من األزواج ممن يرتادون على 663.لسنة  56رقم 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير للتدخل المهني على  ،محاكم األسرة في الفيوم

في  ا ونجحا إيجابي  مؤشر صراع األدوار بين الزوجين وأن التدخل المهني قد أحدث تغير  
كما أثر التدخل المهني على مؤشر تحمل المسئولية  (،%06.6.) تخفيف حدة الصراع بنسبة

لمهني درجة التوافق عند األزواج بنسبة وحسن التدخل ا (%5061)جين بنسبة و لكال الز 
(.969%). 

 :"Bourassa Chantal: 2008دراسة "

حول الممارسة المهنية مع حاالت األطفال المساء إليهم الذين تعرضوا للعنف وكانت 
لعمل األخصائيين مع حاالت األطفال  االستطالعيةضحت نتائج الدراسة أو األسري، وقد 

أن التركيز على مداخل الممارسة المهنية وتنمية مهارات المساء إليهم داخل أسرهم، 
األخصائيين العاملين مع تلك الحاالت يساعد على مواجهة العقبات المرتبطة بالتدخل المهني 

دخل ضرورة التركيز في برنامج الت إلىوتحقيق األهداف العالجية، كما أشارت نتائج الدراسة 
المهني على العمل مع أمهات هؤالء األطفال بصفتهم المسئولين عن حماية األطفال داخل 

 األسرة، ومساعدتهن على تعديل أدوارهن تجاه توفير الحماية ألطفالهن. 

 :"Payne، Brian: 2008دراسة "

ري مع ضحايا العنف األس أن هناك احتياجات تدريبية للعاملينبينت هذه الدراسة  
ضرورة اإللمام بمعرفة كافية حول  االحتياجاتومن بين هذه  ؛لتقديم الخدمات العالجية

السمات والمظاهر المختلفة للعنف األسري، وامتالك القدرة على اكتساب المهارات التأثيرية 
ورة ر ا لخصوصية وطبيعة كل حالة، وكذلك ضفي التعامل مع ضحايا العنف األسري وفق  

اإللمام بالمسائل القانونية الخاصة بتقديم المساعدة وخدمات العالج والرعاية لضحايا العنف 
 .األسري 
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 :(0252سعيد )حنان  دراسة 

بناء تصور مقترح لتفعيل المهام المهنية المشتركة بين األخصائي  عملت على
من  (46)والنفسي في تسوية النزاعات والخالفات األسرية وتكونت العينة من  االجتماعي

على  وقد اعتمد البحث ،والنفسيين العاملين في محافظة حلوان االجتماعييناألخصائيين 
تائج ، وقد أظهرت ناالجتماعيةإعداد دليل مقابلة للخبراء والمختصين في مكاتب التسوية 

يين فيما يرتبط والنفس االجتماعيينا بين استجابات األخصائيين ا كبير  البحث أن هناك توافق  
ثبتت كما أ ،بالمهام والمسؤوليات التي يؤديها كل منهما عند دراسة قضايا النزاع األسري 

 ،كالتحل المش، و تكوين العالقات المهنيةو النتائج أن مهارات االتصال والتفاعل األسري 
 .واإلرشاد والتوجيه هي المهارات التي تعتبر األساس في عملية الدراسة والتحليل

 :(0255دراسة هبة عيسى )

ت لعملية حل المشكال االجتماعيبتحديد مستوى ممارسة األخصائي  اهتمت الدراسة
وذلك من خالل بعض المهارات مثل مهارة التخطيط  ؛في التعامل مع المشكالت األسرية

واتخاذ القرار، ومهارة التدخل وتحديد المشكلة الرئيسية، حيث اعتمدت الباحثة على منهج 
، ا( أخصائي  43المسح الميداني في مكاتب األسر بمحافظة القاهرة والجيزة والقليوبية وعددهم )

يين وقد بينت الدراسة أن هناك مستوى خصائلألواستخدمت الباحثة مقياس حل المشكالت 
 (%66،9)وبنسبة  (%69،.6)جيد لعمل األخصائي في إطار عملية تحديد المشكلة بنسبة 

قدرة األخصائي على جمع المعلومات وهو مستوى ممتاز، وجاءت بعض النسب األخرى 
في  (%16) بنسبةو  (%46،9) تدلل على ضعف قدرة األخصائي على التشخيص بنسبة

دريبية في دورات ت إلىوهذا يدلل على احتياج األخصائي التأثير باألنساق المحيطة بالمشكلة 
 . تنمية مهاراته العملية
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 :(0253دراسة أحمد رفاعي )
ة الت الفرديافي العمل مع الح االجتماعيتقويم دور األخصائي  إلىحيث هدفت   

نهج المسح الشامل لكل األخصائيين بمكاتب المنازعات األسرية، وقد استخدم الباحث م
 الجتماعياالعاملين بمكاتب تسوية المنازعات األسرية بمحاكم الفيوم والمسح  االجتماعيين

 بالعينة على عينة من المترددين على مكاتب تسوية المنازعات األسرية، واستخدم الباحث
دور األخصائي  استمارة "للمترددين على مكاتب تسوية المنازعات األسرية عن تقويم

ب تسوية بمكات االجتماعيينمقياس لألخصائيين ، و في العمل مع الحاالت الفردية االجتماعي
من  (556)وعدد  اأخصائي   (6.)النزاعات بالفيوم، وبلغت عينة الدراسة من األخصائيين 

توصلت و   المترددين على مكاتب تسوية النزاعات بمحافظة الفيوم ولمدة أسبوعين متتاليين.
ه تطوير في قدراته وتحسين في أدائ إلىاالجتماعي  احتياج األخصائي إلىنتائج الدراسة 

مل في الع االجتماعيالمهني، كما خرجت الدراسة بإطار تصوري مقترح لدور األخصائي 
  مع الحاالت الفردية.
 :(0253دراسة إيمان علي )

بمحكمة  اتب تسوية المنازعاتبمكل بالفريق وضعت تصور مقترح لزيادة فعالية العم
تب الشامل لجميع أعضاء الفريق بمكا االجتماعيطريقة المسح  ةالباحث تاألسرة، وقد استخدم

 (66)مفردة في محاكم الفيوم و (36)سكندرية وعددهم التسوية بمحكمة األسرة بالفيوم واإل
 األسرة بمحافظة الفيوم لتمثل الوجه القبلي ةسكندرية وتم اختيار محكممفردة في محاكم اإل

سكندرية لتمثل الوجه البحري، واعتمدت الباحثة مقياس لتقويم ومحكمة األسرة بمحافظة اإل
دور أعضاء الفريق بمكاتب التسوية كأداة للدراسة، وجاءت نتائج الدراسة لتدلل على عدم 

دم ات ناتجة من تدخل المحاكمين وعوجود معيقات بين أفراد الفريق تعيق العمل، وأن المعيق
د فعالية تزيلتوصيات  إلىالوصول للطرف اآلخر، وتسلط أحد الزوجين. وتوصلت الدراسة 

ن توفير اإلمكانيات الالزمة مو  ،توفير أماكن مناسبة لعمل المقابالت عمل األخصائي منها:
 .تنظيم دورات تدريبية لزيادة الوعي المهني، و أدوات وحوافز
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 :(0254سيد جعفر ) دراسة 
ع في التعامل م االجتماعيتحديد دور وإسهامات األخصائي  إلىهذه الدراسة هدفت   

معوقات تحديد ال إلىا النزاعات األسرية، كما تهدف أيض   إلىالمشكالت االقتصادية المؤدية 
، وتم ( سيدة96وشملت عينة الدراسة على )، التي تواجه األخصائي في القيام بأدواره، 

 استمارة استبيانوطبقت ،( مكاتب تسوية المنازعات األسرية، 4تطبيق الدراسة على عدد )
ام األخصائي النتائج أن إسهبينت ، و االجتماعيينعلى المستفيدات واستمارة على األخصائيين 

النزاعات األسرية من وجهة  إلىالمؤدية  االقتصاديةفي التعامل مع المشكالت  االجتماعي
 ياالجتماعلمستفيدات هو إسهام مرتفع، وإسهام متوسط من وجهة نظر األخصائي نظر ا

ني. وال ه المهئيرغب في تطوير ذاته وتحسين أدااالجتماعي  ن األخصائيأعلى  وهذا يدلل
أداء المهام والمسئوليات إال بإتقان هذه المهارات.  االجتماعي أويستطيع األخصائي النفسي 

هناك مهارات أخرى وهي مهارات تتمثل في المحادثة واإلفراغ الوجداني كما أثبتت الدراسة أن 
 خصائيتدريب مستمر عليها حتى يستطيع األ إلىوالتخطيط للحياة األسرية تحتاج  ضاو والتف

 والنفسي إتقانها واكتسابها وممارستها أثناء قيامه بالعمل مع طرفي النزاع.االجتماعي 
السابق للدراسات يتبن مدى أهمية البرامج اإلرشادية في رفع  ضمن خالل االستعرا 

كفاءة ومستوى تعامل األخصائي النفسي مع حاالت النزاع األسري، كما ستعتبر الدراسة 
الحالية إضافة نوعية لإلرث األدبي في فلسطين بشكل خاص؛ ألنها من الدراسات القليلة 

في  ر ا في تعزيز وجود أخصائيين نفسيينهذا الموضوع وسيكون لنتائجها دو  لتاو تنالتي 
 المحاكم الشرعية للمساهمة في حل النزاعات األسرية بطريقة علمية وعملية.

 ات الدراسة:إجراء

 .شبه التجريبي الدراسة: المنهجمنهج 
من جميع المرشدين العاملين في المحاكم عينة الدراسة  تتكون  مجتمع الدراسة:عينة و 

( 56والتي تشكل مجتمع الدارسة وعددهم )، 653.الشرعية في محافظات غزة للعام 
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محافظات وهي محافظة رفح، محافظة  (1)بمحافظات غزة مقسمين على أخصائي ا 
من كال الجنسين؛ حيث و  خانيونس، محافظة الوسطى، محافظة غزة، ومحافظة الشمال

أخصائيين، وجميعهم من حملة الشهادة الجامعية ( 0)أخصائية و (55)لعينة من تكونت ا
، ويعملون بشكل خاص في أقسام اإلرشاد األسري االجتماععلم  أولى في علم النفس و األ

 ( توزيع أفراد العينة حسب المحافظات. 5في المحاكم الشرعية، ويوضح جدول رقم )
 (5جدول )

 فحر  خانيونس الوسطى غزة شمال غزة المحافظة

 0 3 0 2 3 لعددا

 األدوات المستخدمة في الدراسة: 

 وهما:من إعداده  وبرنامج استخدم الباحث مقياس
 مقياس تنمية مهارات حل النزاعات 

برنامج تنمية مهارات حل النزاعات األسرية للعاملين في المحاكم الشرعية في محافظات 
  .قطاع غزة

 مهارات حل النزاعات األسرية:: مقياس تنمية ال  أو 
 ولقد تم بناء المقياس ضمن الخطوات التالية:

على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة واستطالع  االطالعوبعد     
رأي عينة من المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية قام الباحث ببناء األداتين حيث 

حيث أعطى لكل  ( فقرة موزعة على ستة أبعاد،31بلغت عدد فقرات استبانة حل النزاعات )
ماسي )موافق بشدة، موافق، بدرجة متوسطة، ضعيف، فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج خ

( بذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة 5،.،1،3،4زان التالية )و ( أعطيت األاضعيف جد  
 ( درجة.1..، 31ما بين )
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للتعرف على مهارات حل النزاعات لدى ( فقرة 31تتضمن المقياس ) وصف المقياس:
 .( يوضح توزيع فقرات االستبانة على األبعاد.)العاملين في المحاكم الشرعية والجدول 

 (2جدول )

 عدد الفقرات البعــــــــد
 6 ل: مبادئ عامة للتدخل كوسيطو البعد األ

 6 البعد الثاني مهارة جمع المعلومات
 9 البعد الثالث مهارة توفير الدعم النفسي

 5 البعد الرابع مهارة تحليل النزاع
 6 الحلول للمشكلةالبعد الخامس: مهارة طرح 

 13 البعد السادس مهارات فنية في الوساطة
 45 المجموع

 
 صدق المقياس:

 قام الباحث بتقنين فقرات المقياس وذلك للتأكد من صدقها كالتالي: 
لية على مجموعة من األساتذة الجامعيين و تم عرض المقياس في صورته األ صدق المحكمين:

المتخصصين ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية والخبراء في مجال حل النزاعات األسرية 
( محكمين، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة 6في محافظات غزة، وعددهم )

اتها مقياس، وكذلك وضوح صياغكل بعد من أبعاد ال إلىفقرات المقياس، ومدى انتماء الفقرات 
 ( مفردة، واعتمد الباحث نسبة46لية على )و اللغوية، حيث تضمن المقياس في صورته األ

رفض أية مفردة من المفردات، حيث تم تعديل بعض المفردات  أوكنسبة قبول  (61665%)
تلك ( مفردات بناء  على اقتراح المحكمين في ضوء 6) ( مفردة وتم إضافة عدد6وعددها)

 ( فقرة.31اآلراء تم تعديل بعض الفقرات وإضافة بعض الفقرات ليصبح عدد فقرات المقياس)
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               سرية التي قام بتعديلها المحكمينيوضح مفردات مقياس تنمية مهارات حل النزاعات األ (4جدول )

رقم  المفردة قبل التعديل المفردة بعد التعديل
 المفردة

 التيالمحور 
 ةتتبع له المفرد

محل  القضيةفي  حيادكتؤكد على 
 ةمبادئ عام . ةألطراف القضيتبين عدم االنحياز  النزاع

 للتدخل كوسيط
 4 الوساطةال تبيح أسرار عملية  بشكل عام العمليةتبين سرية 

تمكن األسرة من التعبير عن  سرة على الحديث عن مشكلتهاتساعد األ
 . المشكلة ظروف

جمع مهارة 
 المعلومات

سرة للتفكير العميق بأسباب توجه األ
 الرئيسة المشكلة

ي في التفكير ف ةتفتح أفق جديد
 1 المشكلة

ل التي تؤثر بشك فاألطراتتعرف على 
 مباشر في النزاع األسري 

تتعرف على األطراف غير المباشرة 
 . للنزاع

احتياجات كل تعمل على توضيح  أناقش مشكلة النزاع من كل جوانبها
مهارة تحليل  3 طرف

 النزاع

تستخدم غرف مناسبة لعقد  تستخدم مكان مالئم ومناسب لحل النزاع
 4 الجلسات

مهارات فنية 
تنمية قدرات أطراف النزاع على التفكير  في الوساطة

 0 مية قدرات أطراف النزاعنت ةبشكل أكثر موضوعي
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وذلك بعد  ،خطوات التأكد من ثبات المقياسأجرى الباحث : Reliabilityثبات المقياس
 لفا كرونباخ. التجزئة النصفية ومعامل أ ؛تطبيقها على أفراد العينة االستطالعية بطريقتين وهما

تم استخدام درجات العينة  : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -
ة النصف يث احتسبت درجح ؛ستطالعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفيةاال
ب وذلك بحسا ؛ل لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجاتو األ

 ن و أستخدام معادلة سبيرمان بر امعامل اإلرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول ب
(Spearman-Brown Coefficient)( يوضح ذلك:3والجدول ) 

 التجزئة النصفيةثبات المقياس بطريقة  (3جدول )

 عدد الفقرات أبعاد المقياس
قبل  االرتباط
 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 0.776 0.635 6 ل: مبادئ عامة للتدخل كوسيطو البعد األ

 0.696 0.534 6 البعد الثاني: مهارة جمع المعلومات

 0.640 0.634 9* البعد الثالث: مهارة توفير الدعم النفسي

 0.647 0.595 5* الرابع: مهارة تحليل النزاعالبعد 

 0.892 0.805 6 البعد الخامس: مهارة طرح الحلول للمشكلة

 0.942 0.921 13* البعد السادس: مهارات فنية في الوساطة

 0.920 0.871 45* المجموع
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 .ييناو متستم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير 

( وهذا يدل على أن 0.920معامل الثبات الكلي )( أن 4يتضح من الجدول رقم ) 
 ة.تطبيقها على عينة الدراس إلىالمقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث 

 ؛استخدمت طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخطريقة ألفا كرونباخ: -
وذلك إليجاد معامل ثبات المقياس، حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل بعد من أبعاد 

 .( يوضح ذلك1) وكذلك للمقياس ككل والجدول ،المقياس

 الكلي معامل ثبات المقياس (5جدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات أبعاد المقياس
 0.672 6 ل: مبادئ عامة للتدخل كوسيطو البعد األ

 0.661 6 البعد الثاني: مهارة جمع المعلومات
 0.821 9 البعد الثالث: مهارة توفير الدعم النفسي

 0.840 5 البعد الرابع: مهارة تحليل النزاع
 0.920 6 البعد الخامس: مهارة طرح الحلول للمشكلة

 0.945 13 البعد السادس: مهارات فنية في الوساطة
 0.960 45 المجموع

( وهذا يدل على أن 906.6( أن معامل الثبات الكلي )1الجدول رقم )يتضح من 
 .تطبيقها على عينة الدراسة إلىالمقياس تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث 

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي المقياس بتطبيق المقياس  اإلتساق الداخلي: -
معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل بعد من على عينة أفراد عينة الدراسة، وتم حساب 

ة وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقر  ،أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس
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من فقرات المقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه وذلك بإستخدام البرنامج اإلحصائي 
(SPSS) ل التالية.أو كما يتضح في الجد 

 قيمة ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول مبادئ عامة للتدخل كوسيط مع الدرجة الكلية لفقراته (0جدول )

 الفقـــــــــــــــرة الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

دالة عند  0.787 .تقوم بشرح دورك كوسيط بشكل واضح  1
6665 

عند دالة  0.625 .محل النزاع القضيةفي  حيادكتؤكد على   2
6665 

دالة عند  0.592 .بشكل عام العمليةتبين سرية   3
6661 

دالة عند  0.763 .حل النزاع الوساطة فيتبين أهمية   4
6665 

5 
على الدخول في  طوعية وال أحد يجبر األطراف العمليةتؤكد أن  

 0.652 عملية الوساطة.
دالة عند 

6665 

 0.637 .من الوساطة في أي وقت االنسحابتبين أنه من الممكن   6
دالة عند 

6665 

( أن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 0يتضح من الجدول رقم )
 (.6661، 6665ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) اليه ارتباط  إ
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 المعلومات مع الدرجة الكلية لفقراتهقيمة ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثاني مهارة جمع  (6جدول )

 الفقــــــــرة الرقم
معامل 
 مستوى الداللة االرتباط

 6661دالة عند  0.577 .تجمعها من أطراف النزاع التيتدون المعلومات  1
 6665دالة عند  0.651 .تساعد األسرة على الحديث عن مشكلتها 2
 6665دالة عند  0.756 .من صحة المعلومة للتأكدتعمل على إعادة صياغة االجابات  3
 6661دالة عند  0.513 .تبديها أطراف النزاع التيتعكس المشاعر  4
 6661دالة عند  0.491 .سةالرئي المشكلةتوجه األسرة للتفكير العميق بأسباب  5
 6665دالة عند  0.696 .توضح خطورة النزاع األسري على األطفال 6

( أن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 6يتضح من الجدول رقم )
 (.6665ا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )ليه ارتباط  إ

 قيمة ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثالث مهارة توفير الدعم النفسي والدرجة الكلية لفقراته (6جدول )

 الفـقـــــــــــرة الرقم
معامل 
 الداللة مستوى  االرتباط

 6665دالة عند  0.626 مشكلتهم. بأهميةشعار األسرة إ 1
 6665دالة عند  0.717 النزاع األسري القائم. لمعاناتهم نتيجةتشعر األسرة بتفهمك  2
 6661دالة عند  0.544 تأخذ معاناة األسرة محل النزاع مأخذ الجد. 3
 6665دالة عند  0.745 ولها حل. ةفي نفوس األسرة بأن كل مشكل الثقةتزرع  4
 6665دالة عند  0.678 تبرز الجوانب السلبية المترتبة على استمرار النزاع. 5
 6665دالة عند  0.620 الد لحل النزاع األسري.و تبرز مصلحة األ 6
 6665دالة عند  0.691 .تساعد األطراف على التحكم في نوبات الغضب الناتجة عن النزاع 6
 6661دالة عند  0.487 األسرة على التعبير عن مشاعرهم المكبوتة.تساعد أطراف  8
 6665دالة عند  0.688 تعمل على توضيح احتياجات كل طرف. 9
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( أن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 6يتضح من الجدول رقم )
 (.6665ا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )ليه ارتباط  إ

 قيمة ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الرابع مهارة تحليل النزاع مع الدرجة الكلية لفقراته (9)جدول 

 مستوى الداللة االرتباطمعامل  الفقـــــــرة الرقم

 6665دالة عند  0.787 .الرئيسةتعمل على معرفة أطراف النزاع  1

بشكل مباشر في النزاع  التي تؤثر تتعرف على األطراف 2
 .األسري 

 6665دالة عند  0.895

 6665دالة عند  0.800 طرف.تعمل على معرفة مطالب كل  3
 6665دالة عند  0.732 أناقش مشكلة النزاع من كل جوانبها. 4
 6665دالة عند  0.740 تقوم بتصنيف النزاع من حيث النوع. 5

ليه إ( أن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 9يتضح من الجدول رقم )
 (.6665إحصائية عند مستوى داللة )ا ذو داللة ارتباط  

 
 قيمة ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الخامس مهارة طرح الحلول للمشكلة مع الدرجة الكلية لفقراته (56جدول )

 الفقــــــــــــــــرة الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 

1 
تختار الوقت المناسب لمساعدة األطراف لطرح الحلول 

 0.847 لمشكلتهم.
دالة عند 

6665 
 

 0.856 لوضع أكثر من حل لمشكلتهم. تساعد األطراف 2
دالة عند 

6665 
 

3 
األطراف في تبين مخاطر ومحاسن كل حل  تساعد

 0.803 .لألطراف
دالة عند 

6665 
 

دالة عند  0.926 توفر داعمين من المحيطين للحلول المقترحة. 4
6665 
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معامل  الفقــــــــــــــــرة الرقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 

عن  لجميع األطراف للتحدث او  متستتيح الفرص بشكل  5
 رؤيته للحل المناسب.

دالة عند  0.756
6665 

 

دالة عند  0.900 .لةللمشكأساعد األطراف في التدرج في طرح الحلول  6
6665 

 

 
( أن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للبعد الذي 56يتضح من الجدول رقم )

 (.6665ا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )ليه ارتباط  إتنتمي 
 
 قيمة ارتباط كل فقرة من فقرات البعد السادس مهارات فنية في الوساطة مع الدرجة الكلية لفقراته (55جدول )

 الفقـــــــــــــــرة الرقم
معامل 
 مستوى الداللة االرتباط

 6665دالة عند  0.719 بين األطراف لجمع المعلومات وبناء الثقة.ة تقوم بجلسات مكوكي 1
 6665دالة عند  0.666 .عن قرب المشكلةتقوم بزيارات ميدانيه لالطالع على وضع  2
 6665دالة عند  0.777 تستخدم مكان مناسب ومالئم لحل النزاع. 3
 6665دالة عند  0.852 ا على حل النزاع.المؤثرين سلب   فاألطراتقوم بتحييد  4
 6665دالة عند  0.836 يجابي في حل النزاع.إتشرك أطراف لهم دور  5
 6665دالة عند  0.783 تنمية قدرات أطراف النزاع على التفكير بشكل أكثر موضوعية. 6

 ةفي غضبهم عند حدوث مشاكل جديدتدرب األطراف على التحكم  7
 في المستقبل.

 6665دالة عند  0.708

 6665دالة عند  0.898 تعمل على تبصير األطراف في كيفية تفريغ انفعاالتهم بشكل سليم. 8
 6665دالة عند  0.894 طرق سليمه للتعامل مع مشاكلهم. إلىسرة توجه األ 9

 6665دالة عند  0.702 عض.مطالب بعضهم البتعمل على تدريب أطراف النزاع على تفهم  10
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معامل  الفقـــــــــــــــرة الرقم
 االرتباط

 مستوى الداللة

 يةلو األرشادية لحل النزاع بعد جمع المعلومات إتقوم بإعداد خطة  11
 عن المشكلة.

 6665دالة عند  0.793

 6665دالة عند  0.894 محل النزاع من األسهل لألصعب. المشكلةتتدرج في حل  12
 6665دالة عند  0.741 بينك وبين أطراف النزاع. الثقةتهتم ببناء  13

( أن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للبعد الذي 55يتضح من الجدول رقم )
  (.6665ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) اليه ارتباط  إتنتمي 

ين ب االرتباطالداخلي لألبعاد قام الباحث بحساب معامالت  االتساقللتحقق من و 
وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس  ،درجة كل بعد من أبعاد المقياس واألبعاد األخرى 

 ( يوضح ذلك..5والجدول )
 حساب االتساق الداخلي للمقياس (.5جدول )

المجمو أبعاد المقياس
 ع

الخام الرابع الثالث الثاني لواأل 
 س

الساد
 س

ل: مبادئ عامة للتدخل والبعد األ 
 كوسيط

0.74
7 

1      

 البعد الثاني: مهارة جمع المعلومات
0.60

6 
0.49

4 
1     

البعد الثالث: مهارة توفير الدعم 
 النفسي

0.73
6 

0.55
7 

0.31
2 1    

 البعد الرابع: مهارة تحليل النزاع
0.88

4 
0.60

4 
0.52

0 
0.59

9 1   

البعد الخامس: مهارة طرح الحلول 
 للمشكلة

0.87
1 

0.56
4 

0.66
0 

0.51
0 

0.75
3 1  
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البعد السادس: مهارات فنية في 
 الوساطة

0.95
2 

0.72
5 

0.50
5 

0.66
2 

0.82
9 

0.78
0 1 

 
بعاد ترتبط يبعضها البعض وبالدرجة أن جميع األ (.5)رقم يتضح من الجدول 

وهذا يؤكد أن المقياس  ،(6665ا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الكلية للمقياس ارتباط  
 الداخلي. واالتساقيتمتع بدرجة عالية من الثبات 

هو برنامج إرشادي نفسي وتعليمي مخطط ومحدد في ضوء أسس علمية  لبرنامج اإلرشادي:ا
 ا من المعارف والمهارات والتدريباتوتربوية ونفسية إرشادية وفنيات علمية تتضمن عدد  

 ي؛االنفعالماعي في ضوء نظرية اإلرشاد العقالني ويتم من خالل تدريب ج ،والنشاطات
م عليها بالفنيات المعرفية واالنفعالية والسلوكية وتدريبه واالجتماعيلتبصير المرشد النفسي 

 لتنمية مهارات أساليب حل النزاعات األسرية وتبصيرهم بكيفية التعامل الفعال معها.

ية العاملين في المحاكم الشرع مهارة قدرةزيادة  إلىيهدف البرنامج التدريبي الهدف العام: 
 .في محافظات قطاع غزة في التعامل مع حاالت النزاع األسري بشكل مهني وعلمي

 األهداف الخاصة: 

 .كساب العاملين مهارات في الوساطة بين أفراد األسرةإ .5

 تطوير قدرات العاملين في تطبيق مهارة توفير المعونة النفسية ألفراد األسرة ..
 وتشجيعهم على تقديم الدعم والمعونة لبعضهم البعض.

 العاملين مهارة جمع المعلومات. كسابإ .4

 تحسين قدرات العاملين في المحاكم الشرعية بمهارات إدارة الجلسات اإلرشادية. .3

 كساب العاملين مهارة طرح الحلول والحلول البديلة. إ .1

 وساطة األسرية.كساب العاملين مهارة كتابة االتفاقيات الخاصة بالإ .0
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  ملخص البرنامج التدريبي (54جدول )
مدة 

 الجلسة
التقنيات واألساليب 

عنوان  أهداف الجلسة المستخدمة
 الجلسة

رقم 
 الجلسة

ثالث 
 ساعات

 المناقشة والحوار
 المحاضرة

 العصف الذهني

نامج بالبر  همتعريفو الترحيب بالمشاركين  -
 .والتوقعات منه

 .وأشكال النزاع األسري التعرف على مفهوم  -

توصيف 
جلسات 
البرنامج 
)جلسة 
 (ةتمهيدي

الجلسة 
 لىو األ

ثالث 
 ساعات

-المحاضرة 
ضرب  – المناقشة

لعب  –األمثلة 
الفكاهة  –األدوار 

 .والمرح

إكساب المشاركين معارف حول أهمية  -
 .التدخل النفسي في النزاع األسري 

توضيح دور األخصائي النفسي في التعامل  -
 .حاالت النزاع األسري  مع

تعريف األخصائيين بمعلومات عن الوساطة  -
 .األسرية

 إلىمدخل 
 الوساطة
 األسرية

الجلسة 
 الثانية

ثالث 
 ساعات

لعب  –راق عمل أو 
عصف  –األدوار 

ذهني ونقاش 
 مفتوح

اكساب المشاركين مهارة التواصل غير  -
 .اللفظي

توظيف مهارة التواصل غير اللفظي في حل  -
 .النزاع األسري 

مهارات 
-التواصل
 التواصل

غير 
 اللفظي

الجلسة 
 الثالثة

ثالث 
 ساعات

نقاش  –محاضرة 
األدوار  لعب-

 عرض بوربوينت

إكساب األخصائيين مهارات التواصل  -
 .اللفظي

توظيف مهارات التواصل اللفظي في جمع  -
 .المعلومات من حالة النزاع األسري 

اللفظي في بناء توظيف مهارات التواصل  -
 .الثقة بين األخصائي وحالة النزاع األسري 

التواصل 
 اللفظي

الجلسة 
 الرابعة

ثالث 
 ساعات

 –السؤال المفتوح 
نقاش في 
مجموعات صغيرة 

إكساب األخصائيين بعض المعارف عن  -
 .الوساطة األسرية

الوساطة 
األسرية 

 الفاعلة
الجلسة 
 الخامسة
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 .تعزيز مفهوم الوساطة األسرية الفاعلة- عصف ذهني –
األخصائي بإيجابيات عملية زيادة إدراك -

 .الوساطة

ثالث 
 ساعات

 –عرض رسومات 
عرض قصص 

 –لنزاعات عائلية 
نقاش وعصف 

 ذهني

إكساب األخصائي مهارة تصنيف النزاع -
 .األسري 

أنواع 
النزاعات 

 األسرية
الجلسة 
 السادسة

ثالث 
 ساعات

عرض رسومات 
 نقاش –توضيحية 

 –أسئلة مغلقة  –
 نماذج تحليل النزاع

إكساب األخصائيين مهارة تحليل النزاع -
 .األسري 

تعريف المشاركين باألسباب الظاهرة والخفية -
 .للنزاع

تحليل 
النزاع 

 األسري 
الجلسة 
 السابعة

ثالث 
 ساعات

 –عرض بوربوينت 
نقاش  –لعب أدوار 

 وعصف ذهني

 إكساب األخصائيين معلومات حول مراحل -
 .عملية الوساطة

تعزيز قدرات األخصائي في إدارة مراحل  -
 .عملية الوساطة

مراحل 
عملية 

 :الوساطة
الجلسة 

 ةالثامن

ثالث 
 ساعات

نقاش مفتوح، 
أسئلة مغلقة، لعب 
أدوار، عصف 

 ذهني

إكساب المشاركين تقنيات فنية في آلية  -
 .إدارة جلسات الوساطة

لى ع تعزيز قدرات األخصائيين في التأثير -
 .أطراف النزاع

فنيات  :
إدارة 

جلسات 
 الوساطة

الجلسة 
 التاسعة

ثالث 
 ساعات

نماذج وأمثلة، لعب 
أدوار، نقاش 
مفتوح، أسئلة 

 مغلقة

زيادة خبرة المشاركين في مهارة حل  -
 .المشكالت

مساعدة المشاركين على تحليل مشكلة  -
 .النزاع بطريقة مهنية

مهارة حل 
 المشكالت

الجلسة 
 العاشرة

ثالث 
 ساعات

عرض بوربوينت، 
نقاش، عصف 

 ذهني، لعب أدوار

 .إكساب األخصائيين مهارة اتخاذ القرار -

توظيف مهارة اتخاذ القرار في حل النزاعات  -
 .األسرية

مهارة 
اتخاذ 
 القرار

الجلسة 
الحادية 

 عشر
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ثالث 
 ساعات

نقاش مفتوح، 
أسئلة مغلقة 
ومفتوحة، لعب 

 أدوار

جوانب معرفية حول إكساب األخصائيين -
 .أخالقيات الوسيط

 .تعريف األخصائيين بمحددات عمل الوسيط-

مواصفات 
وأدوار 
 الوسيط

الجلسة 
 الثانية
 عشر

ثالث 
 ساعات

راق ونماذج، أو 
أسئلة مفتوحة، 

 لعب أدوار

أن يعرف األخصائي كيفية كتابة وإبرام  -
 .اتفاق الوساطة بين الزوجين

كتابة 
 االتفاقية

الجلسة 
الثالثة 

 عشر

ثالث 
 ساعات

راق وأقالم، لعب أو 
أدوار، نقاش 

 مفتوح

تدريب األخصائيين على عملية الوساطة  -
 .بشكل كامل

التأكد من امتالك األخصائيين المهارات -
 .الوساطةاألساسية لعملية 

تدريب 
عملي 
على 

مجمل 
عملية 

 الوساطة

الجلسة 
الرابعة 

 عشر

ثالث 
 .المناقشة والحوار ساعات

معرفة مدى تمكن االخصائيين من المهارات  -
 التي تدربوا عليها.

 .تعبئة التقييم البعدي للبرنامج-

التخطيط لجلسة تقييم تتبعي بعد مرور ثالثة -
 .أشهر على تنفيذ البرنامج

 .اختتام البرنامج وشكر المشاركين-

إغالق 
 التدريب

الجلسة 
الخامسة 

 عشر

 
 -الدراسة: رضيات ف

بين متوسطات درجات القياس القبلي والقياس  احصائي  إتوجد فرق دال ل: والفرض األ 
 .البعدي في مهارة حل النزاعات لدى العاملين في المحاكم الشرعية بغزة

وللتأكد من صدق البرنامج ومدى مناسبته للهدف الذي وضع له وهو تنمية مهارات 
ية ، قام الباحث بتطبيق مقياس تنمالشرعيةحل النزاعات األسرية للعاملين في المحاكم 

ين في حل للعامل التغير في الجانب المهني لقياسالشرعية مهارات العاملين في المحاكم 
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 .(54) كما يتضح من جدول، النزاعات األسرية قبل وبعد تطبيق البرنامج
 

 س مهارات أساليب حلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعة التجريبية على مقيا (53جدول )
 (56النزاعات لدى العاملين في المحاكم الشرعية في القياس القبلي والبعدي )ن=

 المجموعة
 القياس البعدي القياس القبلي

 ع م ع م
 2.221 27.059 3.540 21.824 ل: مبادئ عامة للتدخل كوسيطو البعد األ

 3.508 26.941 3.368 21.706 البعد الثاني: مهارة جمع المعلومات
 4.066 40.824 4.956 34.059 البعد الثالث: مهارة توفير الدعم النفسي

 1.495 23.118 3.278 18.353 البعد الرابع: مهارة تحليل النزاع
 2.494 27.294 4.423 21.059 البعد الخامس: مهارة طرح الحلول للمشكلة

 6.170 56.235 10.401 41.765 البعد السادس: مهارات فنية في الوساطة
 16.298 201.471 24.981 158.765 الدرجة الكلية

( وجود فروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة في 53يتضح من جدول )
ومتوسطات درجاتهم في القياس البعدي، وللتحقق من داللة الفروق بين  القياس القبلي

 ختبارا قام الباحث باستخدامالمتوسطات الحسابية المجموعة في القياسين القبلي والبعدي 
للتعرف على داللة هذه الفروق بين المتوسطات  Wilcoxon،T الالبارمتري  ويلكوكسون 

 .(51جدول )،  كما يتضح  من  الحسابية للمجموعة
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( في مقياس مهارات أساليب حل Zداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة وقيمة) (51جدول )
 (56القياسين القبلي والبعدي )ن=النزاعات في 

متوسط  العدد  القياس 
 الرتب

مجموع 
مستوى  "Zقيمة " الرتب

 الداللة

ل: مبادئ و البعد األ
 قبلي/بعدي عامة للتدخل كوسيط

 6.000 2.000 3 الرتب السالبة
دالة عند  3.210

 130.000 10.000 13 الرتب الموجبة 6665
   1 ي او التس

الثاني: مهارة البعد 
 قبلي/بعدي جمع المعلومات

 2.965 14.000 7.000 2 الرتب السالبة
 

دالة عند 
 139.000 9.267 15 الرتب الموجبة 6665

   0 ي او التس

البعد الثالث: مهارة 
 قبلي/بعدي توفير الدعم النفسي

 19.000 6.333 3 الرتب السالبة
دالة عند  2.724

 134.000 9.571 14 الرتب الموجبة 6665
   0 ي او التس

مهارة  :البعد الرابع
 تحليل النزاع

 
 قبلي/بعدي

 3.367 3.000 1.500 2 الرتب السالبة
 

دالة عند 
 133.000 9.500 14 الرتب الموجبة 6665

   1 ي او التس
البعد الخامس: مهارة 

 طرح الحلول للمشكلة
 

 قبلي/بعدي
 3.204 1.500 1.500 1 الرتب السالبة

 
دالة عند 

 103.500 7.962 13 الرتب الموجبة 6665
   3 ي او التس

 :البعد السادس
مهارات فنية في 

 الوساطة
 قبلي/بعدي

 3.103 11.000 3.667 3 الرتب السالبة
 

دالة عند 
 142.000 10.143 14 الرتب الموجبة 6665

   0 ي او التس

 قبلي/بعدي الدرجة الكلية
 0.000 0.000 0 الرتب السالبة

3.517 
 

دالة عند 
 136.000 8.500 16 الرتب الموجبة 6665

   1 ي او التس
 5090( = 2021" الجدولية عند مستوى داللة )Z*قيمة "

 0018( = 2025" الجدولية عند مستوى داللة )Z**قيمة "
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بين متوسطات درجات المجموعة ا ( وجود فروق دالة إحصائي  51يتضح من الجدول )
" في القياس Zعلى مقياس مهارات حل النزاعات في القياسين القبلي والبعدي وكانت قيمة "

(، 46.63) (،46406(، )66.3.(، )6901.(، )46.56القبلي والبعدي على التوالي )
 ( لصالح التطبيق6665(، وجميع هذه الفروق دالة عند مستوى داللة )46156(، )46564)

ويعزو الباحث تلك النتيجة وهي حصول الفروق لصالح البرنامج التدريبي البعدي  البعدي.
تصميم البرنامج لتنمية المهارات التي يحتاجها العاملين في حل النزاعات األسرية، ومن  إلى

حيث استخدام أساليب العرض المتنوعة، ومن عرض نماذج عملية ومقاطع للفيديو وأنشطة 
األدوار، والتطبيق الجماعي والفردي لبعض المواقف العملية ساعد على  متنوعة من لعب

 التزام المجموعة )العينة( بحضور إلىا تحسين تلك المهارات عند العينة. باإلضافة أيض  
جلسات البرنامج، ورغبتهم الكبيرة في تنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية خاصة، كما يؤكد مدى 

عات األسرية من االستفادة من البرنامج، كما أن الظروف التي حرص العاملين في حل النزا 
هيئتها المحكمة الشرعية ومجلس القضاء الشرعي من تسهيل مهمة الباحث وتوفير كل 
اإلمكانيات المالئمة من تخصيص مكان ولوجستيات التدريب وتحديد وقت مناسب للمتدربين 

توى وفعال، بحصول المتدربين على مس في المشاركة بالبرنامج التدريبي كان له دور كبير
أعلى في التطبيق البعدي، ويرى الباحث أن العاملين في حل النزاعات األسرية قبل البرنامج 
التدريبي كان لديهم بعض المهارات والمعلومات، ولكن لم يكن لديهم قدرة على الممارسة 

تدريبية من خالل الجلسات ال ؛العملية في تطبيقها واستخدامها، واستطاع البرنامج التدريبي
مجموعات عملية  إلىمن خالل تقسيم المشاركين  ؛من ممارسة العديد من المهارات العملية

ا، ويرى الباحث أن العالقة واأللفة ا وعملي  ساعدهم على التمكن من تعلم المهارات نظري  
ى وبناء الثقة علوالتواصل اإليجابي مع العاملين في المحاكم في مجال الخدمة األسرية، 

 ؛صعيد الجلسات أعطى التدريب نوعية خاصة في قبول التعلم والتدريب ضمن الجلسات
 ستفادةاالحيث ساد التدريب جو من المتعة والمشاركة والتفاعل فيما بينهم، مما لوحظ مدى 

يات لالواسعة التي يتمتع بها العاملون خالل التطبيق ورغبتهم بممارسة مزيد من األنشطة والفعا
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ميع وتتفق الدراسة الحالية مع ج زيد من قدرتهم تجاه هذه المهاراتالعملية، التي تقوي وت
الدراسات السابقة واإلطار النظري في أن األخصائيين النفسيين بحاجة ماسة لتطوير قدراتهم 
وتحسين أداؤهم المهني وتعزيز دورهم في حل النزاعات األسرية، ومن هذه الدراسات دراسة 

عبد الناصف ، (663.) شحادة عصام ، دراسة(666.) سالم إسماعيل : دراسةمنكل 
(، ودراسة 654.ودراسة أحمد رفاعي ) ،(655.) عيسى هبة ودراسة ، (661.شومان )

  (.654.إيمان علي )

 ؛ي دراستها فهكما تتفق الدراسة مع جميع الدراسات التي جاء بها الباحث واعتمد علي
حيث أن برامج اإلرشاد األسري لها دور فاعل في تحسين الظروف المعيشية لألسر المتنازعة 
وتطوير قدراتهم على التعامل مع مشكالت الحياة بشكل أفضل، ومن هذه الدراسات دراسة 

(، 655.) خلفه دعاء (، دراسة665.) جياب أبو آيات ،(666.) هاشم سامي كل من:
دراسة عزازي  (،653.) الديب وفاء(، 654.لطفي ) (، إيمان.65.) ي او الشرق منى دراسة

 (.651.فريح )
بين متوسطات درجات القياس البعدي والقياس  احصائي  إتوجد فرق دال  :الفرض الثاني 

 التتبعي في مهارة حل النزاعات لدى العاملين في المحاكم الشرعية بغزة.

بعي والتتقام الباحث بقياس الفرق بين القياس البعدي  للتحقق من صحة الفرض 
ذلك بعد ثالثة و  تدربوا عليها في البرنامج يمن استمرار امتالك العاملين للمهارات الت للتأكد

 .(50) أشهر من تطبيق البرنامج، كما يتضح من جدول

 

 

 



 

- 69 - 

 

التجريبية على مقياس مهارات لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعة ا (50جدول )
 .(56أساليب حل النزاعات لدى العاملين في المحاكم الشرعية في القياسين البعدي والتتبعي )ن=

 المجموعة
 القياس التتبعي القياس البعدي

 ع م ع م
 1.724 27.706 2.221 27.059 ل: مبادئ عامة للتدخل كوسيطو البعد األ

 2.262 27.647 3.508 26.941 مهارة جمع المعلومات :البعد الثاني
 3.820 41.294 4.066 40.824 مهارة توفير الدعم النفسي :البعد الثالث
 1.502 23.588 1.495 23.118 مهارة تحليل النزاع :البعد الرابع

 2.144 27.706 2.494 27.294 البعد الخامس: مهارة طرح الحلول للمشكلة
 5.193 56.706 6.170 56.235 مهارات فنية في الوساطة :البعد السادس
 13.536 203.706 16.298 201.471 الدرجة الكلية

( عدم وجود فروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة 50يتضح من جدول )
 ومتوسطات درجاتهم في القياس التتبعي، وللتحقق من عدم التجريبية في القياس البعدي

 ،المتوسطات الحسابية للمجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعيداللة الفروق بين 
للتعرف على عدم داللة   Wilcoxon،Tالالبارمتري  قام الباحث باستخدام اختبار ويلكوكسون 

 .(56) جدولكما يتضح من   هذه الفروق بين المتوسطات الحسابية للمجموعة التجريبية
( في مقياس مهارات أساليب حل Zطات درجات المجموعة التجريبية وقيمة)داللة الفروق بين متوس (56جدول )

 (56)ن= النزاعات في القياسين البعدي والتتبعي

متوسط  العدد  المجموعة 
 الرتب

مجموع 
 مستوى الداللة "Zقيمة " الرتب

ل: و البعد األ
مبادئ عامة 

 للتدخل كوسيط
 بعدي/تتبعي

 1.604 0.000 0.000 0 الرتب السالبة
 

غير دالة 
 6.000 2.000 3 الرتب الموجبة اإحصائي  

   14 ي او التس
ارة مه :البعد الثاني

 1.414 0.000 0.000 0 الرتب السالبة بعدي/تتبعي جمع المعلومات
 

غير دالة 
 3.000 1.500 2 الرتب الموجبة اإحصائي  
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   15 ي او التس
ارة مه :البعد الثالث

توفير الدعم 
 النفسي

 بعدي/تتبعي
 1.342 0.000 0.000 0 الرتب السالبة

 
غير دالة 

 3.000 1.500 2 الرتب الموجبة اإحصائي  
   15 ي او التس

ارة مه :البعد الرابع
 تحليل النزاع

 
 بعدي/تتبعي

 1.289 1.500 1.500 1 الرتب السالبة
 

غير دالة 
 8.500 2.833 3 الرتب الموجبة اإحصائي  

   13 ي او التس
البعد الخامس: 
مهارة طرح الحلول 

 للمشكلة
 بعدي/تتبعي

 1.069 1.000 1.000 1 الرتب السالبة
 

غير دالة 
 5.000 2.500 2 الرتب الموجبة اإحصائي  

   14 ي او التس
 :البعد السادس

مهارات فنية في 
 الوساطة

 بعدي/تتبعي
 0.816 1.500 1.500 1 الرتب السالبة

 
غير دالة 

 4.500 2.250 2 الرتب الموجبة اإحصائي  
   14 ي او التس

 بعدي/تتبعي الدرجة الكلية
 1.614 6.500 3.250 2 الرتب السالبة

 
غير دالة 

 29.500 4.917 6 الرتب الموجبة اإحصائي  
   9 ي او التس

 5090( = 2021)" الجدولية عند مستوى داللة Z* قيمة "
 0018( = 2025" الجدولية عند مستوى داللة )Z** قيمة "

ا بين متوسطات درجات ( عدم وجود فروق دالة إحصائي  56يتضح من الجدول )
المجموعة على مقياس مهارات أساليب حل النزاعات في القياسين البعدي والتتبعي وكانت 

(، .5643(، )56353(، )56063) " في القياس البعدي والتتبعي على التواليZقيمة "
 ا.(، وهي قيم غير دالة إحصائي  56053(، )66650(، )56609) (،56.69)

مهارات برامج لتنمية ال لتاو تنوتتفق الدراسة الحالية بنتائجها مع الدراسات التي 
 ليس هناك فروق ذات داللة بين القياس هوالقدرات لعاملين في حل النزاعات األسرية في أن

 دعاء ،(655.) عمارة ناديةالبعدي والقياس التتبعي ومن هذه الدراسات دراسة كل من: 
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، (.65.) ي او الشرقمنى  (،669.(، آيات أبو جياب )669.أماني قاسم ) (،655.) خلفه

عية المحاكم الشر العاملين في  اهتمام إلى(. ويعزو الباحث تلك النتيجة 653.) الديب وفاء
على استخدام  بتنمية مهاراتهم وحرصهم االستمرارالذين تم تدريبهم على البرنامج التدريبي في 

دعم  سري كان لها أثر فيالتقنيات التي تدربوا عليها في عملهم، كما أن دائرة اإلرشاد األ
تسهيل العمل ة لالمطلوب االحتياجاتاستمرار العاملين في تنفيذ ما تم التدرب عليه وتوفير 

 والعمل على إنجاحه. 

 ات الدراسة الحالية ونتائجها تتلخص توصيات الدراسة في:إجراءفي ضوء 

 أهمية البرامج اإلرشادية في رفع كفاءة العاملين في مجال اإلرشاد األسري. .5
 برامج اإلرشاد األسري لحل مشاكلهم. إلىزيادة توعية األسر المتنازعة في اللجوء  ..
والتنوع في تصميم برامج لإلرشاد األسري لزيادة كفاءة العاملين في حل النزاعات التوسع  .4

 األسرية.
 تصميم برامج توعيه وتثقيف للمقبلين على الزواج لتوعيتهم بطبيعة الحياة الزوجية. .3
 حلها. ق عهد بالزواج بالمشاكل األسرية وطر الزيادة وعي األسر حديثة  .1

 دراسات مستقبلية:

 بين التوافق النفسي والتحصيل الدراسي ألبناء األسر المتنازعة.دراسة العالقة  .5
 دراسة تبين نوعية المشاكل النفسية التي يعاني منها أبناء األسر المتنازعة. ..
 برنامج عالجي لألطفال المتأثرين بحاالت النزاع األسري. .4

 
 
 
 
 



 

- 6. - 

 

   المراجع:

(: خدمة الفرد في المجاالت النوعية، بدون 5991زينب حسين أبو العال، وآخرون ) .5
 ناشر. 

مرفت أحمد أبو النيل، التدخل المهني للخدمة االجتماعية والتخفيف من حدة المشكالت  ..
(، غير منشورة، 666.األسرية في ظل قانون األحوال الشخصية الجديد، رسالة دكتوراه )

 لخدمة االجتماعية.جامعة الفيوم، كلية ا

صباح أحمد إسماعيل، العوامل األساسية المرتبطة بانخفاض تقدير الذات للطفل اليتيم  .4
(، غير منشورة 651.من منظور المدخل الروحي في خدمة الفرد، رسالة ماجستير، )

 في الخدمة االجتماعية، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة أسيوط. 

ادي لتخفيف الضغوط النفسية لدى معلمي التالميذ سماح أحمد األكشر، برنامج إرش .3
(، 664.ذوي االحتياجات الخاصة المرحلة االبتدائية، "رسالة ماجستير غير منشورة"، )

 كلية التربية بشبين الكوم، جامعة المنوفية.

 –منى عبده بربري، األمن النفسي لألطفال وعالقته بغياب األب، دراسة سيكومترية  .1
(، جامعة جنوب الوادي، كلية التربية .65.ماجستير غير منشورة، )كلينيكية، رسالة 

 قسم الصحة النفسية.-بقنا 

رنا محمد جابي، رضا الزوجات عن الحياة الزوجية وعالقته ببعض المتغيرات النفسية  .0
(، جامعة القاهرة 653.لديهن، والسلوك التوافقي لألبناء، رسالة دكتوراه غير منشورة، )

 قسم اإلرشاد النفسي. –ت التربوية معهد الدراسا –

ثريا عبد الرؤوف جبريل، نحو رعاية اجتماعية متكاملة لألسرة والطفولة، القاهرة، بل  .6
 (. 666.برنت للطباعة والنشر، )
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إسالم سيد محمد جعفر، إسهامات األخصائي االجتماعي في التعامل مع المشكالت  .6
 كمة األسرة، رسالة ماجستير غير منشورة،االقتصادية المؤدية إلى النزاعات األسرية بمح

 (، جامعة أسيوط كلية الخدمة االجتماعية.653.)

عايد شكري حسن، ضغوط الحياة والتوافق الزواجي والشخصية لدى المصابات  .9
(، 665.باالضطرابات السيكوسوماتية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، )

 عين شمس. قسم علم النفس، كلية اآلداب، جامعة

 –داب كلية اآل –راوية حسن دسوقي، التوافق الزواجي، رسالة دكتوراه غير منشورة  .56
 (.5960جامعة الزقازيق، )

علي الديب، التوافق الشخصي واالجتماعي للراشدين، مجلة التربية الجديدة، مجلد  .55
 (.5966، )55، عدد4

 العمل مع الحاالتأحمد صالح الدين رفاعي، تقويم دور األخصائي االجتماعي في  ..5
(، 654.الفردية بمكاتب تسوية المنازعات األسرية، رسالة ماجستير غير منشورة، )

 جامعة الفيوم، كلية الخدمة االجتماعية.

إسماعيل مصطفى سالم، مقومات اإلعداد العلمي والمهني لألخصائي االجتماعي  .54
تمر العلمي الحادي الذي يعمل مع المشكالت األسرية بمحاكم األحوال الشخصية، المؤ 

 (.666.عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة القاهرة، فرع الفيوم، )

حنان عبد الرحمن يحيى سعيد، تصور مقترح لتفعيل المهام المهنية المشتركة بين  .53
األخصائي االجتماعي والنفسي في تسوية النزاعات والخالفات األسرية دراسة ميدانية 

ية، مجلة دراسات في الخدمة والعلوم اإلنسانية مجلة علمية في إطار خدمة الفرد األسر 
جامعة حلوان،  –نصف سنوية متخصصة ومحكمة تصدرها كلية الخدمة االجتماعية 

 (. 656.العدد التاسع والعشرون الجزء الثاني، )
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