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 ممخص الدراسة
دراسة العبلقة بيف المشكبلت األسرية فى ظؿ جائحة كورونا  ييدؼ البحث الحالى إلى

دراسة الفروؽ بيف ربات األسر عينة كما ييدؼ إلى  ،لدى ربات األسر وعبلقتيا بالتواصؿ األسرى
يجاد االختبلؼ بيف ربات األسر عينة الدراسة تبعًا لػ )العمر مدة  -الدراسة تبعًا لػ مكاف السكف، وا 

المستوى االقتصادى االجتماعى(، كذلؾ ييدؼ إلى التنبؤ بالمشكبلت األسرية مف خبلؿ  -الزواج
  .التواصؿ األسرى

مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة مف  ربة أسرة (400)اشتممت عينة الدراسة عمى و      
، عشوائية، وتـ اختيارىف بطريقة عاممة وغير عاممة ولدييا أبناء فى المراحؿ الدراسية المختمفة

ربعاء ترة مف األفى الف باستخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعى المختمفةوتـ تطبيؽ أدوات الدراسة 
 ، وقد اتبعت الدراسة المنيج الوصفى التحميمى.2020/ 6/ 5وحتى  2020/ 5/ 19

وجود عبلقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بيف المشكبلت  وتوصمت الدراسة إلى:
، فى ظؿ جائحة كورونا األسرية بمحاورىا والتواصؿ األسرى بمحاوره لربات األسر عينة الدراسة

بعض بيف ربات األسر الحضريات والريفيات عينة الدراسة فى  ةة إحصائيلالداذات  وجود فروؽ
بينيف فى التواصؿ األسرى؛ وجود فروؽ عدـ و األسرية لصالح ربات األسر الريفيات، المشكبلت 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ربات األسر عينة عدـ فى ظؿ جائحة كورونا، و  وذلؾ
 حصائية فى إجمالىوجود فروؽ ذات داللة إو ، تبًعا لمعمر األسريةالمشكبلت  إجمالى الدراسة فى

وجود تبايف داؿ إحصائًيا بيف ربات األسر عينة و ظؿ جائحة كورونا،  التواصؿ األسرى؛ فى
جمالى التواصؿ األسرىالدراسة فى  وجود تبايف و ، تبًعا لمدة الزواج إجمالى المشكبلت األسرية وا 

المشكبلت األسرية، وعدـ وجود تبايف إجمالى ر عينة الدراسة فى داؿ إحصائًيا بيف ربات األس
، كما يتضح عدـ وجود تبايف تبًعا لممستوى االقتصادى االجتماعى بينيف فى المشكبلت النفسية
إمكانية التنبؤ كما تـ التوصؿ إلى حاوره والدرجة الكمية لبلستبياف، بينيف فى التواصؿ األسرى بم

 لتواصؿ األسري.  ا خبلؿ أبعاداألسرية مف  بالمشكبلت
تقديـ برامج إرشادية فى وسائؿ اإلعبلـ المختمفة، تساعد األسرة عمى بوأوصت الدراسة 

مواجية المشكبلت التى تواجيا فى ظؿ أزمة كورونا كما تساعدىـ عمى تنمية ميارات التواصؿ 
ة، وذلؾ مف خبلؿ خريجى األسرى اإليجابى والفعاؿ فى ىذه المرحمة العصيبة التى تمر بيا الدول

 .قسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة
ربة  -التواصؿ األسرى -التواصؿ -المشكبلت األسرية -األسرة: الكممات المفتاحية

 .جائحة كورونا -األسرة
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 Introduction & Problem of The Researchمقدمة ومشكمة الدراسة 
سى ألفرادىا ومصدرًا أساسيًا لمسعادة تعد األسرة نواة المجتمع البشرى والحاضف الرئي

والطمأنينو واالستقرار ليـ، لكف ال تكاد تخمو أسرة مف وجود الخبلفات أو المشاكؿ بيف 
الحيف واآلخر، فالختبلؼ فى اآلراء مف سنف اهلل نعالى فى الخمؽ فمقد خمقنا اهلل مختمفيف، 

شيئًا ال تحبو الزوجة وترى لكؿ فرد شخصيتو المستقمة وسماتو وميولو؛ فترى الزوج يحب 
 .(107: 2020)الجنابى، ف ابممارسة أعماؿ ال يرغب بيا األبو األوالد يرغبوف 

 أسرة فكؿوبما أنو مف النادر أف تكوف حياة األسرة كاممة وسعيدة طوؿ فترة حياتيا، 
 تؤثر ال بحيث تنتيى ما سرعاف الخبلفات ىذه ولكف بسيطة، خبلفات مف تخمو تكاد ال

 البسيطة المشكبلت ىذه إف بؿ الرئيسى األسرة كياف تمس وال لمحياة الطبيعى لمسارا عمى
عادة التجديد عمى وتساعد والنشاط الحيوية تثير قد  الصحيح مجراىا إلى األمور وا 

 (.184: 2006)العكايمة، 
أف كثير مف األحداث التى تتعرض ليا األسرة  (110: 2006المالؾ. وربيع )ويرى 

عادة تؤدى إلى ح دوث مشاكؿ وأزمات ومف المحتمؿ أف تتموىا فترات مف التوافؽ وا 
أف ىذه المشاكؿ قد تثير الحيوية والنشاط  (184: 2006العكايمة ) ويرىالتنظيـ، 

عادة األمور إلى مجراىا الصحيح.  وتساعد عمى التجديد وا 
 وقد أجمع الباحثوف فى مجاؿ األسرة عمى أف المشكبلت ليست بالضرورة سيئة
لؤلسرة أو ألعضائيا، ذلؾ ألنو عندما تتعرض األسرة ألشكاؿ عديدة مف المشاكؿ فإف ىذا 
يؤدى إلى نشوء الحاجة إلى مناىج جديدة فى معالجة المشاكؿ، حيث مف خبلؿ موقؼ 
المشكمة يمكف أف تنبثؽ حموؿ مف أجؿ تنظيـ أوجو نشاط األسرة بصورة أفضؿ مف تمؾ 

ف القوؿ بأف التجربة فى حؿ المشاكؿ تجعؿ األسرة أكثر التى كانت مف قبؿ، وليذا يمك
 (.200:  2012)مميكو، قدرة عمى معالجة المشاكؿ األسرية بصورة أكثر كفاءة 

والمشكبلت األسرية متعددة ومتنوعة ومختمفة باختبلؼ العصور وعمى مر الدىور؛ 
ف شممت عمى بعض مشكبلت األمس إال أنيا اختصت ببعض  فمشكبلت اليوـ وا 

 .يعية وجغرافية وثقافية ونحوىاالمشكبلت المعاصرة والتى كانت نتيجة لعوامؿ طب
أف المشكبلت االقتصادية مف أشد الضغوط وطأة  Conger (2002: 207)يرى 

حيث أف انخفاض دخؿ األسرة يؤدى إلى تغيرات وخسائر سمبية متتالية تؤثر عمى 
 االنفعاالت والسموكيات والعبلقات داخؿ األسرة.
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شديدة وسيئة منيا  أفعاؿولممشاكؿ األسرية عموًما آثار خطيرة تؤدى إلى ردود 
انخفاض مستوى تقدير الذات وعدـ االستقرار واإلحساس بالتوتر وعدـ الثقة بالنفس 

(Baylis, 2002:3). 
وعمى الرغـ مف أف إدراؾ المشكمة يعد خطوة ىامة فى طريؽ حؿ المشكمة فإف عدـ 

قد يسمح بخروج الحؿ عف المسار المفروض اتباعو، مما قد يسيـ تعريؼ المشكمة بدقة 
 (182: 2010)الجاسـ، فى التأخر فى الوصوؿ إلى الحؿ المنشود 

دراكيا لمشكبلت األسرة يعتبر  ربة األسرة ىى أساس األسرة وبالتالى فإف وعييا وا 
 نصؼ الطريؽ لحميا والحفاظ عمى األسرة ومف ثـ الحفاظ عمى المجتمع ككؿ.

القوؿ أف المشكبلت األسرية تأخذ مجرى تفاقمى إذا لـ يتخذ اإلجراء  وعميو يمكف
السميـ والسريع لمعالجتيا، ولذلؾ يجب عمى الفرد أف يبدع فى استخداـ التمثيؿ العقمى 
ى ومعرفة الوقت المناسب ومراعاة القيود المفروضة عمى المشكمة ليستطيع الوصوؿ إل

 .اسبالحؿ المناسب فى الوقت المن
والفارؽ الوحيد الذى ال بد أف يكوف مدار االىتماـ عميو مف األسرة ىو األسموب 
المثالى فى التعامؿ مع المشكبلت األسرية ومبدأ الوصوؿ ليذا األسموب المثالى ينطمؽ 

 .رتيب أىميتيا ومعرفة أولوياتيامف تصنيفيا وت
دراكيا وحميا إال  مف خبلؿ التواصؿ وال يمكف الوقوؼ عمى المشكبلت األسرية وا 
 األسرى فيو الوسيمة الوحيدة التى ال يمكف االستغناء عنيا .......

أكدت الدراسات التى بحثت فى موضوع األسرة أف األسرة تعيش فى حالة مف التغير 
والتحوؿ المستمر فى أدوارىا ووظائفيا األمر الذى أدى إلى زيادة المشاكؿ والنزاعات بيف 

ـ التواصؿ اإليجابى بينيـ كؿ ذلؾ أدى إلى إحداث فجوة تكوف سبب أفرادىا فى ظؿ انعدا
 فى زيادة المشكبلت بيف الزوجيف مف جيو وبيف الزوجيف واألبناء مف جيو أخرى. 

وىناؾ بعض التصنيفات لممشكبلت األسرية وىى ناتجة مف العوامؿ الداخمية فى 
كية لمزوجيف حوؿ أساليب الدور والوظائؼ المؤدية ليا ومنيا: تعارض األنماط السمو 

التنشئة االجتماعية تجاه تربية أطفاليـ وطرؽ اتخاذ القرارات ومعاممة اآلخريف، واختبلؼ 
الصفات والقيـ والعادات والتقاليد بيف الزوجيف، وانخفاض مشاعر الحب والسعادة وكذلؾ 

 .انخفاض روح التعاوف واالتصاؿ بينيـ بعد الزواج
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المشكبلت األسرية إلى مشكبلت أخبلقية، ومشكبلت  (8: 2014الحربى )وقد قسـ 
 اجتماعية، ومشكبلت نفسية، ومشكبلت صحية، ومشكبلت اقتصادية، ومشكبلت ثقافية.

تصنيفات أخرى لمجموعة مف المشكبلت  إلى (8-6:  2016) رفيقةأشارت  وقد
األدوار األسرية منيا: المشكبلت االنفعالية والنفسية، والمشكبلت الثقافية، ومشاكؿ 

 .كؿ االقتصادية، والمشكبلت الصحيةاالجتماعية، والمشا
كمما زادت المشاكؿ داخؿ األسرة أثر ذلؾ  أنوفى دراستو  (43: 2006) عوادوأكد 

سمبًا عمى أبنائيا وعمى اتجاىاتيـ النفسية؛ فالمشاكؿ والخبلفات يقمبلف مف نسبة التركيز 
 .الصغار والكبار صبية والتوتر لدىواالنتباه ويزيداف مف الع

قد تنعدـ وسيمة التواصؿ بيف طرفى العبلقة الزوجية ألتفو األسباب وتغيب كما 
أخبلقيات الحوار بيف الزوجيف مما يجعؿ التفاىـ بيف الزوجيف مغيبًا إما جزئيًا أو كميًا 

 .(23: 2014)الحربى، 
 بحاجة فنحف اصؿ،التو  إلى يعود البشرية بو تتمتع التى التقدـ كؿ أف العمـ يجب وىنا

 مع الوقت بقضاء واالستمتاع األفكار، تبادؿ العبلقات، لتشكيؿ الحيوية الميارات ىذه إلى
 (.Tuhovsky, 2018: 7) واألصدقاء األسرة

( 100والتى اشتممت عمى عينة مف الزوجات ) (105، 2005المييرى )وفى دراسة 
ة المتعمقة بأفضؿ الطرؽ بمناسبة اليوبيؿ الفضى لزواجيف، تـ توجيو بعض األسئم

% منيف 25واالستراتيجيات التى تقوى العبلقة األسرية وتمتنيا فأشارت النتائج إلى أف 
أشرف إلى أف ما يدعـ بنياف األسرة يتمثؿ فى أمور كثيرة منيا التواصؿ بيف الزوجيف 

طفاؿ واالقتصاد المنزلى وضرورة االتفاؽ عمى أساليب تربوية واحدة بالنسبة لتربية األ
 وتنشئتيـ تنشئة سميمة.

دراسة حوؿ دور محكمة األسرة فى تسوية النزاعات  (85، 2009عبد العميـ )أجرى 
والمشكبلت األسرية مف خبلؿ دراسة عينة مف األزواج والزوجات المتنازعيف لدى محكمة 
األسرة بمدينة )أخميـ( بمصر بيدؼ التعرؼ عمى الخصائص االجتماعية لدى األزواج 

ازعيف لدى محكمة األسرة والتعرؼ عمى أنواع المشكبلت األسرية التى تعمؿ محكمة المتن
األسرة عمى تسويتيا وعمى أسباب تمؾ المشاكؿ، وتوصمت الدراسة إلى اف العوامؿ 
االقتصادية تمييا العوامؿ االجتماعية تمييا العوامؿ النفسية مف أكثر أسباب المشكبلت 

 .األسرية
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دراسات تتعمؽ بالطبلؽ  (63، 2000(، والصمادى )44، 2007أجرى الغزوى )
فى األردف مف حيث األسباب االقتصادية واالجتماعية والخصائص الديموغرافية وتوصموا 
إلى أف مبادرة الزوجة لطمب الطبلؽ قد تحدث بسبب عدـ توافقيا مع زوجيا فيما يتعمؽ 

الفكرى والتعميمى، وأكدت بالمصاريؼ األسرية وسوء الحالة االقتصادية وعدـ التكافؤ 
دراسة الصمادى عمى عمى أف سوء الدخؿ والسكف المشترؾ وعدـ التفاىـ والتواصؿ 

 اإليجابى وانعداـ الحوار ىى أسباب رئيسية لظاىرة النزاعات بيف الزوجيف.
والمشكبلت األسرية فى ظؿ جائحة كورونا المستجد تعتبر مف المشكبلت التى شغمت 

ليا مف آثار عمى الفرد والمجتمع ككؿ، وقد مثمت مرحمة صعبة لمعالـ العالـ بأسره، لما 
 كمو وتحتاج لجيد وصبر كبير فى التعامؿ معيا.....

لى جانب ما سبؽ فقد  أظيرت مصادر صحفية غربية مثؿ نيويورؾ تايمز ازديادًا وا 
لشمالية فى الخبلفات األسرية وارتفاع نسب الطبلؽ فى العديد مف الدوؿ كالصيف وأمريكا ا

يراف أثناء العزؿ المنزلى؛ ففى إيراف مثبًل  ارتفاع نسبة أكدت النتائج وبعض دوؿ أوروبا وا 
أضعاؼ خبلؿ فترة الحجر الصحى نتيجة انتشار فيروس كورونا  3الخبلفات األسرية 

أف سبب زيادة الخبلفات  أكدتالمستجد فى الببلد، وبحسب وكالة إيرنا فإف المؤسسة 
أزمة كورونا ىو البقاء فى المنازؿ وزيادة عدد ساعات التواصؿ بيف الزوجية فى ظؿ 

الزوجيف مضيفًا أف أغمبية الخبلفات تتعمؽ بتطبيؽ اإلرشادات الصحية داخؿ المنزؿ 
واإلجراءات الوقائية عند خروج أحد الزوجيف لقضاء حاجة أساسية إضافًة إلى الخبلؼ 

لجنة األمـ المتحدة االجتماعية واالقتصادية عمى تربية األطفاؿ، وفى السياؽ نفسو أشارت 
لغر آسيا إلى أف ظاىرة العنؼ المنزلى قد ارتفعت وازدادت سوءًا بسبب فيروس كورونا 

 وتداعياتو االجتماعية والنفسية
<(ttps://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20

-00132_gpid_pb_ar_apr3>) 
إف جائحة كورونا لحظة تاريخية ميمة ليصحح اإلنساف عبلقتو بذاتو وباآلخريف مف 
أفراد أسرتو ومجتمعو، كى يؤمف بحقيقة وجوده ويعترؼ بضعفو وعجزه ويرجع لنفسو منتقدًا 

فيو بحاجو ماسو إلى فمسفة جديدة تنظـ ىدفو مف إىمالو فى حؽ أسرتو وأبناءه لذلؾ 
اره ومختمؼ أشكاؿ الحياة وتعاممو مع أسرتو وال سيما الذى تعكسو أفعالو وأقوالو وأفك

 .تفاعمو

ttps://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00132_gpid_pb_ar_apr3%3e
ttps://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00132_gpid_pb_ar_apr3%3e
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سيدة اختيرت كعينة  100دراسة عمى نحو  (43، 2004المطوع )وقد أجرى 
العينة وتراوحت عشوائية بيدؼ الكشؼ عف أبرز المشكبلت الزوجية التى تواجو أفراد 

اإلجابات بشكؿ عاـ بيف االختبلؼ المستمر لآلراء ووجيات النظر وانعداـ الحوار، واعتقد 
% مف أفراد العينة أف األسموب األمثؿ لحؿ ىذه المشكبلت ىو التواصؿ والحوار 87

 المباشر لحؿ أى مشكمة.
سرة المصرية وقد جاءت ىذه الدراسة لتقؼ عمى أىـ المشكبلت األسرية المعاصرة لؤل

والسيما فى ظؿ الظروؼ الراىنو فى ظؿ جائحة كورونا وترتيب ىذه المشكبلت فى دراسة 
تسيـ  تجاه ىذه المشكبلت والمأموؿ أف تخرج بنتائج ميدانية تقؼ عمى آراء ربات األسر

 .فى التواصؿ األسرى
 : فى اإلجابة عمى التساؤالت األتيةومف ىنا تتبمور مشكمة الدراسة 

لدى ربات األسر عينة  عة العبلقة بيف المشكبلت األسرية والتواصؿ األسرىما طبي .1
 ؟فى ظؿ جائحة كورونا الدراسة

ما طبيعة الفروؽ بيف ربات األسر عينة الدراسة فى المشكبلت األسرية والتواصؿ  .2
 ريؼ(؟ -تبعًا لمكاف السكف )حضر فى ظؿ جائحة كورونا األسرى بمحاورىـ

ات األسر عينة الدراسة فى المشكبلت األسرية والتواصؿ بيف رب الفروؽما طبيعة  .3
 ؟لمعمرتبعًا  فى ظؿ جائحة كورونااألسرى بمحاورىـ 

بيف ربات األسر عينة الدراسة فى المشكبلت األسرية والتواصؿ  الفروؽما طبيعة  .4
 مدة الزواج؟لتبعًا  فى ظؿ جائحة كورونااألسرى بمحاورىـ 

عينة الدراسة فى المشكبلت األسرية والتواصؿ  بيف ربات األسر الفروؽما طبيعة  .5
لممستوى االجتماعى تبعًا لممستوى  فى ظؿ جائحة كورونا األسرى بمحاورىـ
 ؟مرتفع( -متوسط -)منخفض االقتصادى لؤلسرة

فى ظؿ جائحة  ىؿ يمكف التنبؤ بالمشكبلت األسرية مف خبلؿ أبعاد التواصؿ األسرى .6
 ؟كورونا 

 The Objectives of the The Research أىداؼ الدراسة
العبلقة بيف المشكبلت األسرية والتواصؿ دراسة  بشكؿ رئيسىتيدؼ الدراسة الحالية 

مف خبلؿ األىداؼ ، وذلؾ فى ظؿ جائحة كورونا لدى ربات األسر عينة الدراسة األسرى
  :الفرعية التالية
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ربات األسر عينة  لدى طبيعة العبلقة بيف المشكبلت األسرية والتواصؿ األسرىتحديد  .1
 .فى ظؿ جائحة كورونا الدراسة

الفروؽ بيف ربات األسر عينة الدراسة فى المشكبلت األسرية والتواصؿ األسرى  دراسة .2
 ريؼ(. -تبعًا لمكاف السكف )حضر فى ظؿ جائحة كورونا ىـبمحاور 

بيف ربات األسر عينة الدراسة فى المشكبلت األسرية  الفروؽ الوقوؼ عمى طبيعة .3
 لمعمر.تبعًا  فى ظؿ جائحة كورونا واصؿ األسرى بمحاورىـوالت

بيف ربات األسر عينة الدراسة فى المشكبلت األسرية والتواصؿ  الفروؽطبيعة  تحديد .4
 لمدة الزواج.تبعًا  فى ظؿ جائحة كورونااألسرى بمحاورىـ 

ؿ بيف ربات األسر عينة الدراسة فى المشكبلت األسرية والتواص الفروؽ التعرؼ عمى .5
 االجتماعى االقتصادى لؤلسرةتبعًا لممستوى  فى ظؿ جائحة كورونا األسرى بمحاورىـ

 .مرتفع( -متوسط -)منخفض
 .فى ظؿ جائحة كورونا التنبؤ بالمشكبلت األسرية مف خبلؿ أبعاد التواصؿ األسرى .6

 The Importance of The Research      أىمية الدراسة
 : فى اتجاىيف رئيسيف ىماتكمف أىمية الدراسة الحالية     

  أىمية الدراسة في مجاؿ خدمة المجتمعأواًل: 
بالمشكبلت  يمكف تحديد بعض التوصيات الميمو فى مجاؿنتائج الدراسة  بناًءا عمى .1

 .فى ظؿ جائحة كوروناوالتواصؿ األسرى األسرية 
 برامج اإلعبلـمف خبلؿ  ربة األسرةلنيوض بدور ا ىذه الدراسة في توصياتتفيد  .2

 .المختمفة
في ظؿ المتغيرات المعاصرة  التواصؿالتأكيد والتركيز عمى أىمية حاجة اإلنساف إلى  .3

 التي تبلحقو في كؿ مكاف مما يدفعو إلى التنمية والنيوض بالمجتمع المحمي.
 .لممشكبلت األسرية والتواصؿ األسرىتقديـ مدخؿ مقنف  .4
أسرتيا، حمؿ المسئولية األولى في تت ايحيث أن ربات األسرتيتـ الدراسة الحالية بفئة  .5

دراكيا لممشكبلت يكوف نصؼ الطريؽ لحميا والحفاظ عمى وعمى قدر وعييا  وا 
 .ومف ثـ الحفاظ عمى المجتمع ككؿ، األسرة
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دراسة المشكبلت األسرية مف خبلؿ ربات األسر تساعد الباحثيف فى مجاؿ األسرة  .6
فى البحث عف طرؽ بديمة  التعرؼ عمى األسباب بموضوعية األمر الذى يسيـ فى

 فى عبلج حاالت التصدع األسرى.
مبدأ التواصؿ اإليجابى بيف أفراد األسرة لتشكيؿ العبلقات وتبادؿ األفكار االىتماـ ب .7

 واالستمتاع بالوقت مع أفراد العائمة.
 أىمية الدراسة في مجاؿ التخصصثانًيا: 

ة األكثر إلحاًحا فى ظؿ يمكف تحديد المشكبلت األسرينتائج الدراسة  بناًءا عمى .1
 .جائحة كورونا وبالتالى إجراء بعض البحوث التى تسيـ فى إيجاد حموؿ ليا

 التواصؿ األسرىلى توصيات قد تكوف بداية لبحوث جديدة فى مجاؿ إالتوصؿ  .2
 خاصة فى ظؿ الظروؼ الراىنة فى العزؿ المنزلى.

 مؤسسات األسرة والطفولة محاولة إسياـ الدراسة فى إضافة أدوات جديدة لمكتبة إدارة .3
 .المشكبلت األسرية، وآخر عف التواصؿ األسرىتتمثؿ فى استبياف عف 

 وجود مادة عممية سيمة ومبسطة يستفيد منيا الدارسوف في ىذا المجاؿ. .4
 f The Researcho Methodology     لدراسةا إجراءات

الدراسة، فروض  ائية لمصطمحاتالتعريفات اإلجر  :يتضمف األسموب البحثى لمدراسة
، أسموب تطبيؽ المستخدمة فى الدراسة ، األدواتالدراسة، منيج الدراسة، حدود الدراسة

الستخراج ، المعامبلت اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة دوات عمى عينة الدراسةاأل
 .النتائج

 التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة 
   Family Problems المشكالت األسريةالمحور األوؿ: 

 مفيـو المشكمة
عميو: أورد عميو إشكااًل، -مف شَكَؿ األمر ُشُكواًل وأشكؿ واستشكؿ أى التبس، و :لغةً 

وفى القضاء استشكؿ فى تنفيذ الحكـ: أورد ما يستدعى وقؼ التنفيذ حتى ينظر وجو 
ف االستشكاؿ، والُمشِكؿ: الممتبس، وعند األصولييف: ما ال يفيـ حتى يدؿ عميو دليؿ م

المغة العربية معجـ ، تعرؼ المشكمة فى (491: 2004)مجمع المغة العربية، غيره 



 

016 

 2021 سبتمبر ػ والثالثوف السادسػ العدد  السابعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

بأنيا قضية مطروحة تحتاج إلى معالجة، ( 1229: 2008)عمر،  المذى ألفو المعاصر
 أو صعوبة يجب تذليميا لمحصوؿ عمى نتيجة ما، والجمع مشكبلت ومشاكؿ.

قريبة جدا مف المعضمة ولكنيا  فيى بوجو عاـ تعنى وجود خمؿ ما، وىى :اصطالًحا
تختمؼ مف حيث المفيوـ وعندما تكوف المشكمة معقدة فبل بد مف وجود إشكالية الحؿ 

 .(112:  2010)حمير، والفؾ فييا مف الناحية المنطقية والنيائية 
المشكمة ال تعدو إال أف تكوف حاجة لـ تشبع مع وجود عقبة تحوؿ دوف إشباعيا أو 

أو وجود غموض فى موقؼ ما مع وجود رغبة أكيدة تدفع  ،اإلنسافوجود صعوبات أماـ 
 .(80:  2017)الزىيرى ، اإلنساف لموصوؿ إلى الحقيقة 

وعمى الرغـ مف أف إدراؾ المشكمة يعد خطوة ىامة فى طريؽ حؿ المشكمة فإف عدـ 
تعريؼ المشكمة بدقة قد يسمح بخروج الحؿ عف المسار المفروض اتباعو، ويعد تعريؼ 

مشكمة نقطة ميمة فى الوصوؿ إلى الحؿ فعدـ تعريفيا بدقة قد يسيـ فى التأخر فى ال
 .(182: 2010)الجاسـ، الوصوؿ إلى الحؿ المنشود 

 األسرة مفيـو
 إحكاـ ويعنى ، ر" س، "أ، الحروؼ مف المكوف العربى الجذر مف مأخوذة ة:لغً 
 )نَّْحفُ  تعالى: قولو ومنو البعض، ببعضيا التكويف أجزاء التصاؽ وشدة ومتانتو، الربط

َذا ۖ   َأْسَرُىـْ  َوَشَدْدَنا َخَمْقَناُىـْ   المغة فى فاألسر (،28 )اإلنساف: َتْبِديبًل( َأْمثَاَلُيـْ  َبدَّْلَنا ِشْئَنا َواِ 
حكاـ التوثيؽ ىو  قاؿ أسيرًا، الحرب فى عميو المقبوض الجندى سمى ىنا ومف الربط، وا 

ف تعالى: ( َساَرى  أُ  َيْأُتوُكـْ  )َواِ  ـْ  عميو يقبض عندما ألنو أسيراً  وسمى (،84 )البقرة: تَُفاُدوُى
 المحكمة الرابطة تمؾ تمثؿ حتى األسرة؛ كممة اشتقت ىنا ومف يفر، ال حتى ويربط يوثؽ
 بعضيـ ويدافع بعضًا، بعضيـ ويقوى بعضًا، بعضيـ يصوف ألفرادىا، الحصيف والدرع
 .(164 ،163 ، 2001 )العمرانى: بعض عف

 يقيموف معًا، والمتكاتفيف المتكافميف األعضاء أو األفراد مف مجموعة ىى اصطالحًا:
 متنوعة: عبلقات وتربطيـ العادة، فى البيت أو المنزؿ تسمى بيـ خاصة شكمية بيئة فى

 ،(7 :2015 )حمداف، قانونية -وشرعية واقتصادية واجتماعية وعاطفية ونفسية بيولوجية
 وامرأة رجؿ اقتراف مف تنشأ التى االجتماعية المؤسسة أنيا (39 :2016) عوض ويرى
 والزوجة الزوج أركانيا وأىـ المجتمع، بناء فى تساىـ التى المبنة نشاءإ إلى يرمى بعقد

 .واألبناء
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 وزوجة زوج مف تتكوف اجتماعية رابطة أنيا (18 :2020) الجنابى يرى كما
 آخريف أفراداً  فتشمؿ ذلؾ مف أكبر حلتصب تتوسع وقد أطفاؿ دوف تكوف قد أو وأطفاؿ،
 .واحدة معيشة فى يشتركوف واألحفاد كاألجداد

 والتى المجتمع، فى األولى االجتماعية الوحدة بأنيا (25 :2010) عبده أبو ويعرفيا
 بينيما تربط وامرأة رجؿ صورىا أبسط فى واألسرة اإلنسانى، النوع حفظي طريقيا عف

 .أبناء مف الزواج ىذا عف ينتج وما شرعى زواج عبلقة
 البشر، طبيعة فى اهلل أوجده إليى نظاـ أنياب (86 :2009) العامودى يايعرف كما

 اجتماعية حياة فى يشتركوف األبناء مف أكثر أو وواحد واألـ األب مف مكونة وىى
 فردياً  تشكيبلً  الفرد شخصية داخمو تتشكؿ الذى التربوى الوعاء وىى واحدة، واقتصادية

 المجتمع. مع والتكيؼ ذاتو مع والتكامؿ واالتزاف النمو مف يمكنو عياً واجتما
 األسرية المشكالت مفيـو

داء االجتماعى الذى تكوف األشكبًل مرضيًا مف  تعرؼ المشكبلت األسرية بأنيا:
نتائجو معوقو لمفرد كعضو فى األسرة أو ألعضاء آخريف فييا أو لؤلسرة ككؿ والمجتمع أو 

: 2013) العواودة وآخروفكما يرى ، (228: 2013)العوواده وآخروف، ليؤالء جميعًا 
 .داء الوظيفى ألدوار أفراد األسرةشكؿ غير سوى مف أشكاؿ األيا أنب (236

فى المجاؿ التربوى بأنيا المواقؼ والمسائؿ الحرجة المحيرة التى تواجو بينما تعرؼ 
و ومع نتاجو ومف درجة تكيفو مع نفسالفرد فتتطمب منو حبًل وتقمؿ مف حيويتو وفاعميتو وا  

 .المجتمع الذى يعيش فيو
مفيوـ يطمؽ عمى مشاعر وأحاسيس الفرد فيرى أنيا  (35: 2000) عبد المعطىأما 

التى تتمثؿ فى الضيؽ والقمؽ والتردد إزاء عبلقتو مع اآلخريف فى المنزؿ وفى الصحبة 
 احة والمحبة المتبادلة.وفى المدرسة حيث تفتقر ىذه العبلقات إلى الدؼء والصر 

ما يحصؿ بيف الزوجيف مف النزاع  بكؿ المشاكؿ األسرية (3د.ت: ) جبريفويخص 
 .الطبلؽ وضياع الحقوؽ وتشتت األسرالذى يسبب التقاطع والتياجر ويؤدى إلى الفراؽ و 

ربة الحرجة التى تواجو و المحيرة  المسائؿ بأنيا :إجرائياً  األسرية المشكالت وتعرؼ
 وكذلؾ تؤثر عمى ا،إنتاجيبالتالى و  اوفاعميتي احبًل وتقمؿ مف حيويتي افتتطمب مني األسرة

التى  األسرية المشكبلتصنؼ الدراسة الحالية تو أفرادىا مع بعضيـ البعض،  درجة تكيؼ
 :أربعة محاور ىىإلى تمر بيا األسرة فى فترة العزؿ المنزلى نتيجة جائحة كورونا 
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ير سوى مف أشكاؿ األداء الوظيفى الذى تواجيو ىى شكؿ غ المشكالت الصحية:
مثؿ: زيارة  المنزلى فى ظؿ جائحة كورونا فى فترة العزؿ مف الناحية الصحية ربة األسرة

كبار السف وصافحة اآلخريف وعدـ االلتزاـ بمبس الكمامة وتعميمات وزارة الصحة فى 
 التعقيـ وعدـ تجنب التجمعات ومناطؽ االزدحاـ.

ىى شكؿ غير سوى مف أشكاؿ األداء الوظيفى الذى تواجيو  عميمية:المشكالت الت
عدـ  :فى ظؿ جائحة كورونا مثؿفى فترة العزؿ المنزلى ربة األسرة مف الناحية التعميمية 

القدرة عمى استكماؿ المناىج الدراسية لؤلبناء ومواجية صعوبة فى التعامؿ مع منصات 
 التعميـ اإللكترونى.

ىى شكؿ غير سوى مف أشكاؿ األداء الوظيفى الذى تواجيو  ية:المشكالت االقتصاد
مثؿ: قياميا بشراء وتخزيف  ربة األسرة مف الناحية االقتصادية فى ظؿ جائحة كورونا

 األطعمة بكميات كبيرة أو فقد مصدر الدخؿ نتيجة تبعات الجائحة.
واجيو ىى شكؿ غير سوى مف أشكاؿ األداء الوظيفى الذى ت المشكالت النفسية: 

ربة األسرة مف الناحية النفسية فى ظؿ جائحة كورونا مثؿ: مثؿ اإلصابة باالكتئاب والقمؽ 
نتيجة العزؿ المنزلى أو إصابة أحد أفراد األسرة ليا أو ألحد أفراد األسرة والتوتر والوسوسو 

عمى  أو أحد األقارب بفيروس كورونا أو نتيجة التحوؿ الرقمى المفاجئ لمتعميـ وعدـ القدرة
 التكيؼ مع ىذا التحوؿ.

  Communication Family  التواصؿ األسرىالمحور الثانى: 
 التواصؿ مفيـو

 وجمعو بو ضمو أى وِصَمًة: وصبلً  بالشئ الشئ ووصؿ وصبًل، َوَصؿَ  مف :ةلغً 
 سورة فى تعالى لوقو  ومنو وانتسب، إلييـ انتمى أى فبلف بنى إلى َوَصؿَ  ويقاؿ وألمو،
 التواصؿ ويعرؼ ،(90 )النساء: مِّيثَاٌؽ( َوَبْيَنُيـ َبْيَنُكـْ  َقْوـٍ  ِإَلى   َيِصُموفَ  الَِّذيفَ  )ِإالَّ  النساء
 معنى عف يخرج ال المغة فى فالتواصؿ وااللتئاـ، والترابط والصمة االتصاؿ بأنو أيضاً 
 .(24 :2018 )سميماف، الغاية وبموغ القرب

 األفراد بيف والمشاعر واآلراء األفكار بادؿت تتضمف شاممة فنية عممية وىو :اصطالحاً 
 :2018 )عواد، ... وغيرىا كاإليماءات المفظية وغير المفظية والوسائؿ األساليب بشتى
 إلى يحتاجو  ،وتتطور اإلنسانية العبلقات توجد بواسطتو الذى الميكانيـز ىوو ،(11

 (Sheek, Daniel :2008 135) التواصمية الحركة بديناميكية تسمح محيطة ظروؼ
(28 2008: ,Cooley)، اإلنسانى التواصؿ أشكاؿ عف األسرى التواصؿ ويختمؼ 
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 يكوف وقد األسرية، لمعبلقات الحميمية الطبيعة وبسبب العاطفية، شدتو حيث مف األخرى
 سوء نتائج مف الفرد عمى خطورة أكثر ونتائجو إيذاًءا أشد األسرة داخؿ السئ التواصؿ
 .(et.al, Sanger :2002 43) أخرى إنسانية عةجما أى داخؿ التواصؿ
 الميارات ىذه إلى بحاجة فنحف التواصؿ، إلى يعود البشرية بو تتمتع التى التقدـ فكؿ
 واألصدقاء العائمة مع الوقت بقضاء واالستمتاع األفكار، تبادؿ العبلقات، لتشكيؿ الحيوية

(7 2018: ,Tuhovsky)، عمميات سوى ليست ىالعاد اإلنساف نظرة فى فالتواصؿ 
 بالحيثيات تتأثر التعقيد، بالغة عممية المتبصر العالـ نظرة فى بينما معتادة، يومية

 لتصوغ ومعرفية واجتماعية نفسية عوامؿ تتداخؿ حيث التواصمية، بالوضعية المحيطة
 (.62 :2015 )العتيبى، فييا وتتحكـ التواصمية العممية
 )بمخيرى، األفراد بيف والرسائؿ المعمومات دؿوتبا نقؿ وتعنى تفاعمية عممية ىوو 

 )الياشمى، الطرفيف بيف بالمشاركة تحدث التواصؿ فى والتفاعؿ فالرغبة ،(15 :2014
2014: 8). 

 بيف تفاعمية عممية بأنو التواصؿ: (:Ellis&Crawford 28) 2008 ويعرؼ
دراؾ ،حقائؽ وتمقى نقؿ وتتضمف محدود سياؽ داخؿ تتـ معيف محتوى ذات شخصيف  وا 
 وسائط باستخداـ وتأثر وتأثير وخبرات نظر ووجيات وأفكار واتجاىات وأحاسيس مشاعر
 المفظى، وغير المفظى التواصؿ أساليب مف وغيرىا واإليماءات واإلشارات كالمغة محددة
 وتحقيؽ معو االتفاؽ أو والتجاوب لو لبلستماع اآلخريف عمى التأثير المرسؿ منيا ييدؼ

 .ـمني يريده ما
أف لؤلسرة دور يتمثؿ في وجود عمميات  Ballard et al. (2006: 54) وأوضح 

بينيـ في المشاعر الوجدانية واألحاسيس، والعبلقات  exchange processمتبادلة 
الدافئة ، وكذلؾ القدرة عمى إيجاد ىوية مشتركة وأرضية ُصمبة تضـ جميع أعضائيا، وىذا 

اليب تواصؿ أسرية جيدة، كما أف التواصؿ الجيد بيف ال يمكف أف يتحقؽ إال في وجود أس
 أعضاء األسرة ُيعد مف المؤشرات المنبئة بتحقيؽ السعادة بيف أعضائيا.

 األسرى التواصؿ مفيـو
 فمو األسرة، أفراد بيف الكممات تبادؿ مجرد مف أكثر بأنو :األسرى التواصؿ يعرؼ
 تبادؿ خبلليا مف يتـ حالة وىو ـ،الكبل ونبرة الجسد ولغة الوجو تعبير مثؿ: مكوناتو

 التواصؿ عف أىمية يقؿ ال االستماع وفيو األسرة، بيف المفظية وغير المفظية المعمومات



 

000 

 2021 سبتمبر ػ والثالثوف السادسػ العدد  السابعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

Thomason: Thames& ) يعرضونيا التى األسرة أفراد نظر وجية بفيـ يسمح لكونو
2013). 

 مثؿ فى رةاألس أفراد بيف متواصؿل البالغة األىمية إلى (19 :2009) بكار ويشير
 وسائمو، بكافة اإلعبلمى واالنفتاح الغرب مف دـاالق اليائؿ الثقافى لمغزو نتيجة األياـ ىذه
 يستطع ولـ أبناءنا، مع التواصؿ نستطع لـ فإذا المحمية، والمبادئ القيـ عمى أثر مما

 ىف المستقيـ وغير الواعى غير لمتيار نسمميـ الحقيقة فى فإننا معنا، التواصؿ أبناءنا
 .المجتمع

 عوائده واستثمار األبناء عند الذات تقدير بناء ىو األسرى: التواصؿ مف فاليدؼ
 األسرة فى األفراد لدى الذات قدر وتعزيز والثقة واألمف السكينة وتنمية شأنيـ لرفعة

 ) ,Kornor :2003 (54  (53 :2008 )الخميفى،
 بيف يكوف الذى تصاؿاال ىو األسرى: التواصؿ أف (33 :2017) اهلل عطا ويضيؼ

 تواصمية أشكاؿ عدة يتخذ والذى واألبناء( )الوالديف أطراؼ عدة أو )الزوجيف( طرفيف
 ويعنى والمساعدة، والتوجيو والتعاوف واالتفاؽ والتوافؽ واإلقناع والتفاىـ والتشاور كالحوار
 لغة أصحاب يصبحوا حتى والتفاعؿ األفراد بيف التوحد ذلؾ صوره أبيى فى التواصؿ
 أف (58 :2008) الخميفى ويضيؼ ،متقاربة مفاىيـ األقؿ عمى أو موحدة ومفاىيـ واحدة

 .األسرى الكياف تبنى التى الروح ىو األسرى: التواصؿ
 تكونيا التى العبلقة تمؾ ىو األسرى: التواصؿ أف (34 :2003) صديقى يرى بينما

 .األنساب أو األصيار وأ الدـ رابطة العبلقة ىذه كانت سواء أفرادىا مع األسرة
 يطغى االفتراضى التواصؿ أصبح حيث األسرى التواصؿ نسؽ العولمة غيرت ولقد

 بو. الخاص االفتراضى عالمو فى يعيش فرد كؿ وأصبح األسرة أفراد عمى
 االجتماعى الدور أساسو األسرى التواصؿ أف عمى تركز التعاريؼ كؿ أف نجد وىنا

 عنصر وتبرز البعض بعضيـ وتفاعبلتيـ عبلقتيـ بلؿخ مف األسرة أفراد يمعبو الذى
 عميو تبنى الذى األساس باعتبارىـ الوالديف بيف خاصة الواحدة األسرة أفراد بيف الحوار
 والوالديف. األوالد بيف والعبلقة بينيـ فيما األطفاؿ وبيف األسرة

 تنقؿ التى األسرة أفراد بيف والحوار التفاىـ لغة بأنو إجرائيًا: األسرى التواصؿ ويعرؼ
 حتى األسرة أفراد بيف التوحد عمى المغة ىذه وتعمؿ اآلخريف، إلى ومشاعره منيـ كؿ أفكار

وتصنؼ الدراسة  ،متقاربة األقؿ عمى أو موحدة ومفاىيـ واحدة لغة أصحاب يصبحوا
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ا الحالية التواصؿ األسري الذى تمر بيا األسرة فى فترة العزؿ المنزلى نتيجة جائحة كورون
 إلى ثبلث محاور ىى:

 التىو  والزوجة الزوج بيف تكوف التى والحوار التفاىـ لغة ىو الزوجيف: بيف التواصؿ
 حتى يـبين التوحد عمى المغة ىذه وتعمؿ ،اآلخر إلى ومشاعره منيـ كؿ فكارأ تنقؿ

 العزؿ فترة خبلؿ وذلؾ ،متقاربة األقؿ عمى أو موحدة ومفاىيـ واحدة لغة أصحاب يصبحوا
 كورونا. جائحة ظؿ فى منزلىال

 الزوجيف بيف تكوف التى والحوار التفاىـ لغة ىو واألبناء: الزوجيف بيف التواصؿ
 التوحد عمى المغة ىذه وتعمؿ ،خراآل إلى ومشاعره منيـ كؿ فكارأ تنقؿ التىو  واألبناء

 وذلؾ ،متقاربة األقؿ عمى أو موحدة ومفاىيـ واحدة لغة أصحاب يصبحوا حتى يـبين
 كورونا. جائحة ظؿ فى المنزلى العزؿ فترة بلؿخ

 األبناء بيف تكوف التى والحوار التفاىـ لغة ىو :البعض وبعضيـ األبناء بيف التواصؿ
 التوحد عمى المغة ىذه وتعمؿ اآلخريف، إلى ومشاعره منيـ كؿ أفكار تنقؿ التىو  وبعضيـ

 وذلؾ ،متقاربة األقؿ عمى أو موحدة ومفاىيـ واحدة لغة أصحاب يصبحوا حتى يـبين
 كورونا. جائحة ظؿ فى المنزلى العزؿ فترة خبلؿ

 فروض الدراسة 
 ، وكانت الفروض كاآلتى: غة فروض ىذه الدراسة بصورة صفريةتـ صيا     
لدى  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المشكبلت األسرية والتواصؿ األسرى .1

 .ونافى ظؿ جائحة كور  ربات األسر عينة الدراسة
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ربات األسر عينة الدراسة فى المشكبلت  .2

تبعًا لمكاف السكف  فى ظؿ جائحة كورونااألسرية والتواصؿ األسرى بمحاورىـ 
 ريؼ(. -)حضر

ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات األسر عينة الدراسة فى المشكبلت األسرية  .3
 لمعمر.تبعًا  فى ظؿ جائحة كوروناـ والتواصؿ األسرى بمحاورى

ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات األسر عينة الدراسة فى المشكبلت األسرية  .4
 لمدة الزواج.تبعًا  فى ظؿ جائحة كوروناوالتواصؿ األسرى بمحاورىـ 
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ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات األسر عينة الدراسة فى المشكبلت األسرية  .5
تبعًا لبعض متغيرات المستوى  فى ظؿ جائحة كورونااألسرى بمحاورىـ والتواصؿ 

 (.مرتفع -متوسط -منخفضاالقتصادى االجتماعى )
فى ظؿ  التواصؿ األسري استبيافيمكف التنبؤ بالمشكبلت األسرية مف خبلؿ أبعاد  .6

 .جائحة كورونا
 منيج الدراسة 

سبتو ليذه الدراسة حيث أنو يقـو لمنااتبعت ىذه الدراسة المنيج الوصفى التحميمى      
، والدراسة الوصفية تتضمف جمع ؿ العبلقة بيف المتغيرات البحثيةعمى دراسة وتحمي

، وعرضيا سواء فى تسجيميا وتنظيميا وفؽ تصنيؼ محددالبيانات عف ظاىرة معينة و 
صورة جداوؿ إحصائية أو رسوـ بيانية أو ىندسية تمييدا لوصؼ مثؿ ىذه البيانات 

 .(42 :2004، )عبد ربوييس تعبر عف خصائصيا األساسية بمقا
  عينة الدراسة

 أواًل: عينة  الدراسة االستطالعية

 ىدفت الدراسة االستطالعية إلى:
 التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لؤلدوات المستخدمة في الدراسة الحالية. .1
غة المفػػردات التأكػد مػػف وضػوح التعميمػػات الموجػػودة فػي األدوات، ومػػدي مبلئمػة صػػيا .2

 .ربات األسرلمستوي 
وذلػػؾ  ؛نفسػػيا أثنػػاء الدراسػػة االسػػتطبلعيةالتػػي قػػد تطػػرح  التسػػاؤالتالعمػػؿ عمػػي حػػؿ  .3

 بيدؼ التغمب عمييا أثناء التطبيؽ عمى العينة األساسية.

سػػتطبلعية إعمػػى عينػػة البحػػث  أدواتالباحثػػة بتطبيػػؽ  تولتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ قامػػ
( 52أكثػػر مػػػف -52بػػيف ) ر ممػػػف تراوحػػت أعمػػارىفسػػ( مػػف ربػػات األ011تكونػػت مػػف )

( وقػػػػد روعػػػػي فػػػػي العينػػػػة 5,98( بػػػػإنحراؼ معيػػػػاري قػػػدره )51,51عامػػػًا  بمتوسػػػػط قػػػػدرة )
العينػػة األساسػػية لمدراسػػة مػػف حيػػث تمثيميػػا لمفئػػات المختمفػػة داخػػؿ  تماثػػؿاالسػػتطبلعية أف 
 العينة األساسية. 

 الدراسة النيائية عينةثانًيا:  
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ممػف تراوحػت أعمػارىـ ربػات األسػر مػف ( 511مػف ) النيائيػةلبحػث تكونت عينة ا
 .(8,53( بإنحراؼ معياري قدره )38,23بمتوسط قدرة ) عاماً ( 45أكثر مف  -25بيف )

 وفقاً لمتغٌرات الدراسة( 044)ن= ( التوزٌع النسبى لعٌنة الدراسة 1جدول )

 النسبة المئوٌة العدد المتغٌرات الدٌموجرافٌة

 العمر

 25 542 452 أقل من 52من 

 5405 151 402 أقل من 52من 

 1102 11 سنة فأكثر 02

 مدة الزواج

 0202 125 414 أقل من  1من 

 55 152 54إلى أقل من  14من 

 5502 34 سنه 54أكثر من 

 مكان السكن
 2102 551 حضر

 0505 163 رٌف

مستوى تعلٌم 
 الزوج

 505 15 منخفض

 5002 33 متوسط

 2202 552 معىجا

 1505 25 دراسات علٌا

مستوى تعلٌم 
 الزوجة

 5 2 منخفض

 51 20 متوسط

 0305 131 جامعى

 5102 111 دراسات علٌا

 وظٌفة الزوج

 5202 105 وظٌفة حكومٌة

 5102 111 قطاع خاص

 51 142 أعمال حرة

 005 11 على المعاش

 505 3 متوفى

 5 15 بدون عمل

وظٌفة 
 الزوجة

 0005 111 وظٌفة حكومٌة

 6 50 قطاع خاص

 502 12 أعمال حرة

 505 3 على المعاش

 0502 112 بدون عمل



 

004 

 2021 سبتمبر ػ والثالثوف السادسػ العدد  السابعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 النسبة المئوٌة العدد المتغٌرات الدٌموجرافٌة

الدخل 
 الشهرى

 514 0444إلى أقل من  5444من 
 1202 منخفض

 35 6444إلى أقل من  0444من 

 04 2444إلى أقل من  6444من 
 1202 متوسط

 55 14444إلى أقل من  2444من 

 202 مرتفع 50 14444ر من أكث
 

 ( أف1يتضح مف جدوؿ )
حيث  سنة 35إلى أقؿ مف  25 بيف أعمارىفيتراوح ما يزيد عف نصؼ العينة  -

%، يمييا فى النسبة ربات األسر البلئى تتراوح أعمارىف مف 52وصمت نسبتيف إلى 
%، بينما قمت نسبة ربات 30,3سنة حيث وصمت نسبتيف إلى  45إلى أقؿ مف  35
 %.17,8سنة لتكف  45سر البلئى أعمارىف أكثر مف األ

بيف سنة وعشر سنوات حيث بمغت نسبتيف  زواجيف مدةأقؿ مف نصؼ العينة يتراوح  -
 10%، بينما قمت النسبة إلى أقؿ مف الثمث لمف تراوحت مدة زواجيف بيف 45,5

%، وقمت نسبة مف كانت مدة 32سنة حيث بمغت نسبتيف  20سنوات إلى أقؿ مف 
 %.22,5سنة حيث بمغت نسبتيف إلى  20جيف أكثر مف زوا

%، بينما 57,8ما يزيد عف نصؼ العينة ربات أسر حضريات حيث بمغت نسبتيف  -
 %.42,3قمت نسبة الريفيات لتصؿ إلى 

أكثر ما يزيد عف نصؼ أزواج ربات األسر عينة الدراسة أزواجيف جامعييف حيث  -
زواج أصحاب التعميـ المتوسط %، فى حيف بمغت نسبة األ58,8بمغت نسبتيـ 

%، فى حيف قمت 13,3%، أما حاممي الماجستير والدكتوراه فقد بمغت نسبتيـ 24,8
 %.3,3نسبة أصحاب التعميـ المنخفض لتصؿ إلى 

%، فى 49,3ما يقرب مف نصؼ العينة ربات أسر جامعيات حيث بمغت نسبتيف  -
%، أما ذوات 27,8اه حامبلت الماجستير والدكتور  حيف بمغت نسبة ربات األسر

%، فى حيف قمت نسبة ذوات التعميـ المنخفض 21التعميـ المتوسط فقد بمغت نسبتيف 
 %.2لتصؿ إلى 

حوالى ثمث عينة الدراسة أزواجيف يعممف فى وظائؼ حكومية حيث بمغت نسبتيـ  -
%، وتقاربت نسبة العامميف فى القطاع  الخاص واألعماؿ الحرة حيث بمغت 35,8
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عمى التوالى، بينما قمت نسبة مف ىـ عمى المعاش وغير العامميف % %27، 27,8
 % عمى التوالى.2,3%، 3%، 4,3والمتوفييف لتصؿ إلى 

تقاربت نسبة ربات األسر العامبلت فى وظائؼ حكومية والغير عامبلت حيث بمغت  -
% عمى التوالى، بينما انخفضت نسبة العامبلت فى القطاع 43,8%، 44,3نسبتيف 

%، 3,8%، 6احبات األعماؿ الحرة ومف ىف عمى المعاش لتصؿ إلى الخاص وص
 % عمى التوالى. 2,3

%، بينما 75,8حوالى ثبلث أرباع العينة أسر دخميا منخفض حيث بمغت نسبتيـ  -
%، وقمت نسبة األسر أصحاب 15,8بمغت األسر أصحاب الدخؿ المتوسط حوالى 

 %8,5الدخؿ المرتفع لتصؿ إلى 
 حدود الدراسة 

 دود البشرية لمدراسة الح 
( ربة أسرة مف مستويات اجتماعية واقتصاية 400)اشتممت عينة الدراسة عمى      

مختمفة، عاممة أو غير عاممة، ولدييا أبناء فى المراحؿ الدراسية المختمفة، وتـ اختيارىف 
 بطريقة عشوائية.

  الحدود المكانية لمدراسة 
اء فترة الجائحة باستخداـ وسائؿ التواصؿ أثن إلكترونًياتـ تطبيؽ أدوات الدراسة 

 االجتماعي المختمفة.
  الحدود الزمنية لمدراسة 

وحتى  2020/ 5/ 19استغرؽ تطبيؽ أدوات الدراسة حوالى أسبوعيف فى الفترة مف      
5 /6 /2020. 

 األدوات المستخدمة فى الدراسة 
البيانات واستخبلص النتائج تطمب إجراء ىذه الدراسة إعداد األدوات البلزمة لجمع      

 حيث اشتممت الدراسة الحالية عمى األدوات اآلتية :
 استبياف المشكبلت األسرية )إعداد الباحثة(. .1
 استبياف التواصؿ األسرى )إعداد الباحثة(. .2
 استمارة البيانات العامة لربة األسرة )إعداد الباحثة(. .3
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 حثة()إعداد البا    ستبٌان المشكالت األسرٌة4 اأوًل  

قامػػػػت الباحثػػػػة بإعػػػػداد اسػػػػتبياف بيػػػػدؼ التعػػػػرؼ عمػػػػى مسػػػػتوى وعػػػػى ربػػػػات األسػػػػر       
مشػكبلت  –بالمشكبلت األسرية فى ظػؿ جائحػة كورونػا بمحػاوره األربعػة )مشػكبلت صػحية

مشكبلت نفسية(، وإلعداد ىذا االستبياف تـ اتبػاع الخطػوات  -مشكبلت اقتصادية –تعميمية
 :  التالية

ودراسػات سػابقة  مػف إطػار نظػرى تػيح ليػاعمػى مػا أ الباحثػة اطمعػت : الخطوة األولػى
واآلراء والنظريػػػػات المتعمقػػػػة بموضػػػوع الدراسػػػػة ومقػػػػاييس  وبحػػػوث ومراجػػػػع عربيػػػػة وأجنبيػػػة

طػػػػػرؽ واألدوات  عمػػػػػى التعػػػػػرؼ أجػػػػػؿ مػػػػػف المشػػػػػكالت األسػػػػػريةواختبػػػػػارات التػػػػػى تناولػػػػػت 
 مػف بعػد كػؿ تناسػب التػي عبػاراتال صػياغة فػي العامػة المقػاييس واالستفادة مفالمستخدمة 

 ومف أىـ المقاييس التي اطمعت عمييا الباحثة:األبعاد 
 (2011بركات. فاطمة ) المشكبلت األسرية إعداد استبياف -
 (2011إبراىيـ. أزىار عيسوي ) المشكبلت األسرية إعداد استبياف -
 (2019نباؿ ) .محمود المشكبلت األسرية إعداد استبياف -
 (2019حمد ) .المنيع األسرية إعدادالمشكبلت  استبياف -

وقػد فضػمت الباحثػة  ستبيافوقد استفادت الباحثة مف ىذه المقاييس فى تحديد أبعاد اال
بعػػد اطبلعيػػا عمػػي ىػػذه األدوات التصػػدي لبنػػاء اسػػتبياف خاصػػة وأف بعػػض ىػػذه المقػػاييس 

 قديمة نسبيًا أو طبقت لفئات محددة )كاألسر متعددة الزوجات(.
ت واإلطػار النظػري والمقػاءا لسػابقةالمقاييس ا عمى د إطبلع الباحثةبع: يةالخطوة الثان

بعػض المتخصصػيف فػى مجػاؿ إدارة مؤسسػات األسػرة مػع  الباحثػة تياوالمقاببلت التى عقػد
 عبػػارة( 30) المشػػكالت األسػػرية السػػتبياف المبدئيػػة الصػػورة ببنػػاء الباحثػػة قامػػت ،والطفولػػة

 8عبػػارات، والمشػػكبلت التعميميػػة  8شػػكبلت الصػػحية الم أربعػػة أبعػػاد ىػػي:مػػوزعيف عمػػي 
 عبارات. 8عبارات، والمشكبلت النفسية  6عبارات، والمشكبلت االقتصادية 

( عمػى عبػارة 30في صورتو األوليػة ) ستبيافبعرض اال الباحثة تقام الخطوة الثالثة:
 طفولػػةإدارة مؤسسػػات األسػػرة والمجػػاؿ  أسػػاتذةمػػف محكمػػيف(  5)مجموعػػة مػػف المحكمػػيف 

دـ المقػ سػتبيافباال الباحثػة توقد أرفق ،مع التعريفات اإلجرائية الصحة النفسية وعمـ النفسو 
فيػو عنػواف الدراسػة وىػدفيا، والعبػارات المتضػمنة فػي كػؿ  تإلى لجنة التحكيـ كتابػًا أوضػح

مػػنيـ إبػػداء  ت، وطمبػػسػػتبيافتمفػػة التػػي يتضػػمنيا االبعػػد مػػع التعريػػؼ اإلجرائػػي لؤلبعػػاد المخ
 :جية نظرىـ حوؿو 
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  .مع اليدؼ الذي وضعت مف أجمو ستبيافمدى اتفاؽ بنود اال -
 إرتباط المفردات باألبعاد المرجو قياسيا فى ضوء التعريؼ اإلجرائى لكؿ بعد. -
  .مدى مناسبة العبارة لطبيعة العينة -
 .ستبيافالحكـ عمى مدى دقة صياغة العبارات ومدى مبلءمتيا ألبعاد اال -
.إبداء ما يقترح  -  ونو مف مبلحظات حوؿ تعديؿ أو إضافة أو حذؼ ما يمـز
بػيف وقد تراوحػت نسػبة اتفػاؽ المحكمػيف عمػى كػؿ عبػارة مػف عبػارات االسػتبياف مػا  -

، ولػػـ يػػػتـ اسػػتبعاد أى عبػػػارة مػػف عبػػػارات االسػػتبياف وتػػػـ تعػػػديؿ %100% و 80
 .صياغة بعض العبارات بناءًا عمى آراء األساتذة المحكميف

 بما يمي: الباحثة تات السادة المحكميف قاموفي ضوء توجيي 
 .إعادة صياغة بعض العبارات في صورة مبسطة 
 .تعديؿ العبارات بحيث تتضمف موقفًا واضحًا 
 .فؾ العبارات المركبة 
 .حذؼ العبارات التي توحي بإجابة معينة 

 مف عينة عمى ستبيافاال بتطبيؽ استطبلعية بدراسة الباحثة قامت الرابعة:الخطوة 
أثناء تطبيؽ  أو العوائؽ التي قد تواجو الباحثةلمتعرؼ عمي أىـ الصعوبات  بات األسر؛ر 
اسبتيا لممستوى لمعرفة مدى منوكذا  ووضع بعض التعديبلت لحميا أو تفادييا ستبيافاال

والتي تبدو  أفراد العينةوقد روعي أثناء التطبيؽ تدويف المبلحظات التي أبداىا  ،المغوي ليـ
ييـ حتى يسيؿ عم ؛تـ تعديميا بالصورة المناسبةو معاني بعض الكممات  في عدـ فيـ

 وقد حققت التجربة االستطبلعية األىداؼ التالية: ،فيميا واإلجابة عمييا بسيولة
 االستبياف.لعينة الدراسة مف حيث المحتوي المقدـ في  ستبيافمناسبة اال  
 مناسبة عدد البنود.  
  فاالستبياالزمف المناسب لتطبيؽ 
 تحديد المكاف المناسب لمتطبيؽ 

قامػػت الباحثػػة بحسػػاب الخصػػائص السػػيكومترية لبلسػػتبياف عمػػػى الخطػػوة الخامسػػة: 
 النحو التالى:
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 Factorial Validityالصدؽ العاممى:  -1
قامت الباحثة بحساب المصفوفة االرتباطية كمدخؿ الستخداـ أسموب التحميؿ العاممى 

رتباط المحسوبة إلى خمو المصفوفة مف معامبلت وقد أشارت قيـ مصفوفة معامبلت اال
ارتباط تامة مما يوفر أساسًا سميمًا إلخضاع المصفوفة لمتحميؿ العاممى، وقد تأكدت 
الباحثة مف صبلحية المصفوفة مف خبلؿ تفحص قيمة محدد المصفوفة والذي بمغ 

شر وىي تزيد عف الحد األدنى المقبوؿ ومف جانب آخر بمغت قيمة مؤ  0,000045
Kaiser-Meyer-Oklin(KMO لمكشؼ عف مدى كفاية حجـ العينة )وىي  0,845

، كما تـ  0,50تزيد عف الحد األدنى المقبوؿ الستخداـ أسموب التحميؿ العاممى وىو 
 Bartlett's testالتأكد مف مبلئمة المصفوفة لمتحميؿ العاممى بحساب اختبار بارتميت 

 .0,01حيث كاف دااًل إحصائيًا عند مستوي 
وبعد التأكد مف مبلئمة البيانات ألسموب التحميؿ العاممى، تـ إخضاع مصفوفة 

 Principal components analysisاالرتباط ألسموب تحميؿ المكونات األساسية 
(PCA)  وتدوير المحاور تدويرًا متعامدًا باستخداـ طريقة الفاريماكس وقد أسفر التحميؿ

جذورىا الكامنة عف الواحد الصحيح بحسب معيار كايزر  عف وجود أربعة عوامؿ تزيد قيـ
المشكالت  استبياف% مف التبايف الكمى في أداء األفراد عمى 79,946وتفسر ما مجموعو 

 ستبياف( يوضح تشبعات المكونات المستخرجة بعد التدوير المتعامد ال2وجدوؿ ) ،األسرية
 . المشكالت األسرية

 011لمستخرجة بعد التدوير المتعامد الناتجة مف التحميؿ العاممى ف=تشبعات العوامؿ ا (2جدوؿ رقـ )

 
 العوامل المستخرجة

 قٌم الشٌوع
 الرابع الثالث الثانى األول

1  40325   40314 
5  40225   40132 
5  40266   40123 
0  40250   40151 
2  40242   40612 
6  40256   40155 
1  40316   40326 
2  40322   40312 
1   40351  40222 
5   40102  40210 
5   40362  40305 
0   40314  40205 
2   40122  40652 
6   40310  40264 
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 العوامل المستخرجة

 قٌم الشٌوع
 الرابع الثالث الثانى األول

1   40221  40106 
2   40251  40631 
1    40213 40613 
5    40305 40343 
5    40262 40166 
0    40305 40343 
2    40254 40631 
6    40631 40240 
1 40352    40221 
5 40355    40261 
5 40315    40252 
0 40346    40253 
2 40262    40110 
6 40312    40322 
1 40314    40252 
2 40346    40255 

الجذر 
 الكامن

 الجمالً 00031 60152 60215 60205

نسبة 
 التباٌن

550242 510142 540061 100363 130306 

 مؿ الناتجة مف التحميؿ العاممى تفسير العوا
 :ما يمى (2)جدوؿ يتضح مف 

عبػػارات تشػػبعًا دااًل إحصػػائيًا، وكػػاف الجػػذر الكػػامف  (8قػػد تشػػبعت بػػو ) :األوؿالعامػػؿ  -
المشػػكالت لبعػػد وجميػػع ىػػذه العبػػارات تنتمػػي  %(،22,808ة تبػػايف)بنسػػب( 6,842ليػػا)

 .النفسية
، وقػد كػاف الجػذر الكػامف ( عبػارة تشػبعًا دااًل إحصػائياً 8قد تشػبعت بػو ) :الثانيالعامؿ  -

المشػػػػكالت  وجميػػػػع ىػػػػذه العبػػػػارات تنتمػػػػي%( 21,708( بنسػػػػبة تبػػػػايف )6,512ليػػػػا )
 الصحية.

، وقػد كػاف الجػذر الكػامف ارة تشػبعًا دااًل إحصػائياً ( عبػ8قد تشػبعت بػو ) :الثالثالعامؿ  -
المشػػػػكالت  وجميػػػػع ىػػػػذه العبػػػػارات تنتمػػػػي%( 20,461( بنسػػػػبة تبػػػػايف )6,138ليػػػػا )

 التعميمية.
، وقػد كػاف الجػذر الكػامف ( عبػارة تشػبعًا دااًل إحصػائياً 6قػد تشػبعت بػو ) :الرابػعالعامؿ  -

المشػػػػكالت  ارات تنتمػػػػيوجميػػػػع ىػػػػذه العبػػػػ%( 14,969( بنسػػػػبة تبػػػػايف )4,491ليػػػػا )
 االقتصادية.
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وىػي نسػبة تيػايف كبيػرة تعكػس أف ىػذه  79,946وقد فسرت ىػذه العوامػؿ نسػبة تبػايف 
وتؤكػػػد ىػػػذه النتيجػػػة عمػػػى  سػػػتبيافالعوامػػػؿ مجتمعػػػة تفسػػػر نسػػػبة كبيػػػرة مػػػف التبػػػايف فػػػى اال

مػا  حيػث تشػبعت العبػارات عمػى العوامػؿ التػى تنتمػي إلييػا وىػو سػتبيافالصدؽ العػاممي لبل
 . ستبيافيعزز الثقة فى اال

 سػتبيافاالتسػاؽ الػداخمي لعبػارات اال بحساب قامت الباحثةاالتساؽ الداخمي لمعبارات:  -5
( 011معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبػارة والدرجػة الكميػة لمبعػد )ف  وذلؾ بحساب

 :(3مبينة فى جدوؿ )والنتائج 

 144ف=  لكمية لمبعددرجة االرتباط بيف كؿ عبارة والدرجة ا (5جدوؿ)
 المشكالت النفسٌة المشكالت القتصادٌة المشكالت التعلٌمٌة المشكالت الصحٌة

 معامل الرتباط م معامل الرتباط م معامل الرتباط م معامل الرتباط م

1 40322** 1 40356** 1 40212** 1 40350** 

5 40266** 5 40125** 5 40352** 5 40352** 

5 40211** 5 40361** 5 40262** 5 40314** 

0 40201** 0 40311** 0 40352** 0 40314** 

2 40210** 2 40130** 2 40252** 2 40224** 

6 40256** 6 40311** 6 40154** 6 40310** 

1 40312** 1 40265**   1 40310** 

2 40326** 2 40252**   2 40315** 

 10082    1012وعند مستوي 10525     011ف   1010 معامؿ االرتباط داؿ عند مستوى      

 1,975الػػػي   1,720( أف معػػػامبلت االرتبػػػاط تراوحػػػت بػػػيف 3) يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ
 . 1,10وجميعيا دالة احصائيا عند مستوي 

 المشكبلت األسرية استبيافبحساب ثبات  ةالباحث تقامالثبات: الخطوة السادسة: 
 لتالية:اباستخداـ الطرؽ 

  مػػف المفحوصػػيف وقػػد تػػـ ( 011: وذلػػؾ عمػػى عينػػة بمغػػت)فػػا كرونبػػاخثبػػات ألمعادلػػة
 .(5) وكانت النتائج كما ىي ممخصة فى جدوؿ، استخداـ

 إلػػػي نصػػػفيف )العبػػػارات الفرديػػػػة  سػػػتبياف: وذلػػػؾ بقسػػػػمة االطريقػػػة التجزئػػػة النصػػػفية
 011والزوجيػػػة( وتػػػـ التصػػػحيح باسػػػتخداـ معادلػػػة سػػػبيرماف بػػػراوف عمػػػى عينػػػة قواميػػػا 

 .(5) والنتائج موضحة فى جدوؿ ،مفحوصة
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 المشكالت األسرية استبياف والتجزئة النصفية لمحاور ( معامؿ ألفا4جدوؿ )

 المحــــــاور
عدد 

 العبارات
قٌمة معامل 
 ألفا كرونباخ

 اختبار التجزئة النصفٌة

معامل ارتباط 
 –سبٌرمان 
 براون

معامل ارتباط 
 جتمان

 40366 40361 40365 2 مشكالت صحٌة

 40322 40322 40325 2 مشكالت تعلٌمٌة

 40200 40201 40313 6 مشكالت اقتصادٌة

 40314 40314 40310 2 مشكالت نفسٌة

والدرجػػة الكميػػة جػػاءت  سػػتبيافأف معػػامبلت ثبػػات أبعػػاد اال :(4يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
ى مرتفعػػة وذلػػؾ باسػػتخداـ طريقتػػي ألفػػا كرونبػػاخ والتجزئػػة النصػػفية وىػػو مػػا يعػػزز الثقػػة فػػ

 الستخدامو فى الدراسة الحالية. ستبيافاال

بعػػػد اجػػػراء الخصػػػائص إعػػػداد االسػػػتبياف فػػػى صػػػورتو النيائيػػػة: الخطػػػوة السػػػابعة: 
تػـ صػياغة عبػارات  واالطمئناف إلى امكانية تطبيقو ووضوح عباراتو ستبيافالسيكومترية لبل

المحػػور ىػػى:  أربعػػة محػػاور( عبػػارة مقسػػمة عمػػى 30مكونػػًا مػػف )يكػػوف  بحيػػث سػػتبيافاال
( 8) المشػػػػػكبلت التعميميػػػػػة: المحػػػػػور الثػػػػػانى( عبػػػػػارات، 8) المشػػػػػكبلت الصػػػػػحية: األوؿ

المحػػور الرابػػع المشػػكبلت  ( عبػػارات،6) المشػػكبلت االقتصػػادية: المحػػور الثالػػثعبػػارات، 
ال( فػػػػى  –أحيانػػػػا –مػػػػف خػػػبلؿ متصػػػػؿ ثبلثػػػػي )نعػػـػ االسػػػػتجابةوتتحػػػدد  ( عبػػػػارات8النفسػػػية )

عمػػػػى الترتيػػػػب لمعبػػػػارات اإليجابيػػػػة،  (1 -2 -3ذ الػػػػدرجات التاليػػػػة )، وتأخػػػػالمحػػػػاور كميػػػػا
( وتشػير الدرجػة 90-30بػيف ) سػتبيافوتتػراوح الدرجػة الكميػة لبل ،والعكس لمعبػارات السػمبية

بينمػػػا تشػػػير الدرجػػػة  المشػػػكبلت األسػػػرية،مسػػتوي الػػػى ارتفػػػاع  سػػػتبيافىػػػذا اال فػػػىالمرتفعػػة 
 .األسريةمستوي المشكبلت المنخفضة إلى انخفاض 

 التواصل األسرى  )إعداد الباحثة(ستبٌان 4 ااثانًٌ 

فػى ظػؿ  التواصػؿ األسػريقامت الباحثػة بإعػداد اسػتبياف بيػدؼ التعػرؼ عمػى مسػتوى 
التواصػػػػؿ بػػػػيف األزواج  –التواصػػػػؿ بػػػػيف الػػػػزوج والزوجػػػػة) الثبلثػػػػةجائحػػػػة كورونػػػػا بمحػػػػاوره 

 : التاليةاالستبياف تـ اتباع الخطوات (، وإلعداد ىذا التواصؿ بيف األبناء وبعضيـ –واألبناء
ودراسػات سػابقة  مػف إطػار نظػرى تػيح ليػاعمػى مػا أ الباحثػة اطمعػت:  الخطوة األولػى

واآلراء والنظريػػػػات المتعمقػػػػة بموضػػػوع الدراسػػػػة ومقػػػػاييس  وبحػػػوث ومراجػػػػع عربيػػػػة وأجنبيػػػة
خدمة األدوات المسػػػت عمػػػى التعػػػرؼ أجػػػؿ مػػػف التواصػػػؿ األسػػػري واختبػػػارات التػػػى تناولػػػت 
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ومػف األبعػاد  مػف بعػد كػؿ تناسب التي العبارات صياغة في العامة المقاييس واالستفادة مف
 أىـ المقاييس التي اطمعت عمييا الباحثة:

 (2017عيسي ). مغاوريالتواصؿ األسري إعداد  استبياف -
 (2014) محمد. بعمىعداد التواصؿ األسري إ استبياف -
 (2019) ى. نادية وآخروفالشوافعداد التواصؿ األسري إ استبياف -
 (2018محمد وآخروف ). حمادعداد التواصؿ األسري إ استبياف -
 (2018عفاؼ وآخروف ) .الفريحاتعداد التواصؿ األسري إ استبياف -
 (2020سمير ). كريمةالتواصؿ األسري إعداد  استبياف -

وقػػد فضػػمت  ،سػػتبيافوقػػد اسػػتفادت الباحثػػة مػػف ىػػذه المقػػاييس فػػى تحديػػد أبعػػاد اال
باحثة بعد اطبلعيا عمي ىذه األدوات التصدي لبناء اسػتبياف خاصػة وأف بعػض ىػذه ال

 .ات محددة )الشباب(المقاييس قديمة نسبيًا أو طبقت لفئ
ت واإلطػار النظػري والمقػاءا لسػابقةالمقاييس ا عمى د اطبلع الباحثةبع: الخطوة الثانية
جػاؿ إدارة مؤسسػات األسػرة بعػض المتخصصػيف فػى ممػع  الباحثػة تياوالمقاببلت التى عقػد

 عبػػػارة( 20) التواصػػػؿ األسػػػري السػػػتبياف المبدئيػػػة الصػػػورة ببنػػػاء الباحثػػػة قامػػػت ،والطفولػػػة
التواصػػؿ بػيف الػػزوجيف  عبػارات، 6 التواصػؿ بػيف الػػزوجيف ثػػبلث أبعػاد ىػػي:مػوزعيف عمػي 

  عبارات. 7عبارات، التواصؿ بيف األبناء وبعضيـ  7 واألبناء

( عمػى عبػارة 20في صورتو األوليػة ) ستبيافبعرض اال الباحثة تقام الخطوة الثالثة:
مجػػاؿ إدارة مؤسسػػات األسػػرة والطفولػػة  أسػػاتذة مػػف  محكمػػيف( 5) مجموعػػة مػػف المحكمػػيف

دـ المقػ سػتبيافباال الباحثػة توقد أرفق ،مع التعريفات اإلجرائية الصحة النفسية وعمـ النفسو 
ف الدراسػة وىػدفيا، والعبػارات المتضػمنة فػي كػؿ فيػو عنػوا تإلى لجنة التحكيـ كتابػًا أوضػح

مػػنيـ إبػػداء  ت، وطمبػػسػػتبيافتمفػػة التػػي يتضػػمنيا االبعػػد مػػع التعريػػؼ اإلجرائػػي لؤلبعػػاد المخ
 :وجية نظرىـ حوؿ

  .مع اليدؼ الذي وضعت مف أجمو ستبيافمدى اتفاؽ بنود اال -
 ى لكؿ بعد.إرتباط المفردات باألبعاد المرجو قياسيا فى ضوء التعريؼ اإلجرائ -
  .مدى مناسبة العبارة لطبيعة العينة -
 .ستبيافالحكـ عمى مدى دقة صياغة العبارات ومدى مبلءمتيا ألبعاد اال -
-  .  إبداء ما يقترحونو مف مبلحظات حوؿ تعديؿ أو إضافة أو حذؼ ما يمـز
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بػػػيف وقػػد تراوحػػػت نسػػبة اتفػػػاؽ المحكمػػػيف عمػػى كػػػؿ عبػػارة مػػػف عبػػػارات االسػػتبياف مػػػا  -
، ولػػػػـ يػػػػتـ اسػػػػتبعاد أى عبػػػػارة مػػػػف عبػػػػارات االسػػػػتبياف وتػػػػـ تعػػػػديؿ %100% و 80

 .صياغة بعض العبارات بناءًا عمى آراء األساتذة المحكميف
 بما يمي: الباحثة توفي ضوء توجييات السادة المحكميف قام     
 .إعادة صياغة بعض العبارات في صورة مبسطة 
 .تعديؿ العبارات بحيث تتضمف موقفًا واضحًا 
 لعبارات المركبة.فؾ ا 
 .حذؼ العبارات التي توحي بإجابة معينة 

 مف عينة عمى ستبيافاال بتطبيؽ استطبلعية بدراسة الباحثة قامت الرابعة:الخطوة 
أثناء تطبيؽ  أو العوائؽ التي قد تواجو الباحثةلمتعرؼ عمي أىـ الصعوبات  ربات األسر؛

مدى مناسبتيا لممستوى لمعرفة وكذا  ،ووضع بعض التعديبلت لحميا أو تفادييا ،ستبيافاال
والتي تبدو  أفراد العينةوقد روعي أثناء التطبيؽ تدويف المبلحظات التي أبداىا  ،المغوي ليـ

ييـ وقد تـ تعديميا بالصورة المناسبة حتى يسيؿ عم ،في عدـ فيـ معاني بعض الكممات
 األىداؼ التالية: وقد حققت التجربة االستطبلعية ،فيميا واإلجابة عمييا بسيولة

 االستبياف.لعينة الدراسة مف حيث المحتوي المقدـ في  ستبيافمناسبة اال  
 مناسبة عدد البنود.  
  االستبيافالزمف المناسب لتطبيؽ 
 تحديد المكاف المناسب لمتطبيؽ 

وقامػػت الباحثػػة بحسػػاب الخصػػائص السػػيكومترية لبلسػػتبياف عمػػى  الخطػػوة الخامسػػة:
 النحو التالى:

 Factorial Validityالعاممى : الصدؽ  -1
بحساب المصفوفة االرتباطية كمدخؿ الستخداـ أسموب التحميؿ  قامت الباحثة

العاممى وقد أشارت قيـ مصفوفة معامبلت االرتباط المحسوبة إلى خمو المصفوفة مف 
المصفوفة لمتحميؿ العاممى. وقد  إلخضاعمعامبلت ارتباط تامة مما يوفر أساسًا سميمًا 

مف صبلحية المصفوفة مف خبلؿ تفحص قيمة محدد المصفوفة والذي بمغ  الباحثة تتأكد
وىي تزيد عف الحد األدنى المقبوؿ ومف جانب آخر بمغت قيمة مؤشر  3,333345

Kaiser-Meyer-Oklin(KMO لمكشؼ عف مدى كفاية حجـ العينة )وىي  3,830
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كما تـ التأكد  3,53لعاممى وىو تزيد عف الحد األدنى المقبوؿ الستخداـ أسموب التحميؿ ا
حيث  Bartlett's testمف مبلئمة المصفوفة لمتحميؿ العاممى بحساب اختبار بارتميت 

 .3,31عند مستوي  إحصائياً  كاف داالً 
مصفوفة  إخضاعوبعد التأكد مف مبلئمة البيانات ألسموب التحميؿ العاممى، تـ 

 Principal components analysisاالرتباط ألسموب تحميؿ المكونات األساسية 

(PCA)  وتدوير المحاور تدويرًا متعامدًا باستخداـ طريقة الفاريماكس وقد أسفر التحميؿ
تزيد قيـ جذورىا الكامنة عف الواحد الصحيح بحسب معيار كايزر عوامؿ  أربعةعف وجود 

تواصؿ ال استبيافأداء األفراد عمى  في% مف التبايف الكمى 76,628وتفسر ما مجموعو 
 ستبياف( يوضح تشبعات المكونات المستخرجة بعد التدوير المتعامد ال5، وجدوؿ )األسري

 . التواصؿ األسري
 011د الناتجة مف التحميؿ العاممى ف=( تشبعات العوامؿ المستخرجة بعد التدوير المتعام5جدوؿ رقـ )

 
 العوامل المستخرجة

 قٌم الشٌوع
 الثالث الثانى األول

1   40316 40326 
5   40222 40136 
5   40212 40115 
0   40252 40154 
2   40242 40625 
6   40205 40156 
1 40353   40226 
5 40124   40212 
5 40363   40302 
0 40313   40225 
2 10780   40653 
6 10853   40215 
1 109,1   40105 
1  40315  40200 
5  4225  40120 
5  40315  40200 
0  40205  40110 
2  40621  40005 
6  40252  40632 
1  40345  40213 

 الجمالً 00665 20162 20036 الجذر الكامن

 160652 550514 520252 510024 نسبة التباٌن
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 مؿ الناتجة مف التحميؿ العاممىتفسير العوا
 :ما يمى (5)جدوؿ يتضح مف 

 عبارات تشبعًا دااًل إحصائيًا، وكػاف الجػذر الكػامف ليػا( 7قد تشبعت بو )األوؿ العامؿ  -
التواصػؿ بػيف لبعػد وجميع ىػذه العبػارات تنتمػي  %(،27,480) بنسبة تبايف( 5,496)

 األزواج واألبناء.
، وقػػد كػػاف الجػػذر الكػػامف ( عبػػارة تشػػبعًا دااًل إحصػائياً 7قػػد تشػبعت بػػو ) الثػػانيالعامػػؿ  -

التواصػػؿ بػػيف  وجميػػع ىػػذه العبػػارات تنتمػػي%( 25,838( بنسػػبة تبػػايف )5,168ليػػا )
 األبناء وبعضيـ البعض

، وقػػد كػاف الجػػذر الكػػامف ( عبػارة تشػػبعًا دااًل إحصػائياً 6بعت بػػو )قػػد تشػ الثالػػثالعامػؿ  -
التواصػػؿ بػػيف  وجميػػع ىػػذه العبػػارات تنتمػػي%( 23,310( بنسػػبة تبػػايف )4,662ليػػا )

 الزوجيف.
ايف كبيػرة تعكػس أف ىػذه وىػي نسػبة تبػ 76,628وقد فسرت ىػذه العوامػؿ نسػبة تبػايف 

وتؤكػػػد ىػػػذه النتيجػػػة عمػػػى  سػػػتبيافى االالعوامػػػؿ مجتمعػػػة تفسػػػر نسػػػبة كبيػػػرة مػػػف التبػػػايف فػػػ
حيػث تشػبعت العبػارات عمػى العوامػؿ التػى تنتمػي إلييػا وىػو مػا  سػتبيافالصدؽ العػاممي لبل
 . ستبيافيعزز الثقة فى اال

االتسػػػػػاؽ الػػػػػداخمي لعبػػػػػارات  بحسػػػػاب قامػػػػػت الباحثػػػػػةاالتسػػػػػاؽ الػػػػػداخمي لمعبػػػػػارات:  -5
كػػؿ عبػػارة والدرجػة الكميػػة لمبعػػد معػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػة  وذلػػؾ بحسػػاب ؛سػتبيافاال

 :(,مبينة فى جدوؿ )( والنتائج 011 )ف 

 144ن=  ( درجة الرتباط بٌن كل عبارة والدرجة الكلٌة للبعد6) جدول

التواصل بٌن الزوجٌن  التواصل بٌن الزوجٌن
 واألبناء

التواصل بٌن األبناء 
 وبعضهم البعض

 الرتباطمعامل  م معامل الرتباط م معامل الرتباط م

1 40315** 1 40350** 1 40345** 

5 40222** 5 40122** 5 40212** 

5 40212** 5 40363** 5 40345** 

0 40203** 0 40316** 0 40204** 

2 40255** 2 40241** 2 40611** 

6 40253** 6 40351** 6 40202** 

  1 40264** 1 40311** 
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 40132    4042وعند مستوي 40520     144ن=  4041معامل الرتباط دال عند مستوى       

 1,973الػػي   1,671أف معػػامبلت االرتبػػاط تراوحػػت بػػيف  :(6يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
 . 1,10وجميعيا دالة احصائيا عند مستوي 

 المشكبلت األسرية استبيافبحساب ثبات  ةالباحث تقامالثبات: الخطوة السادسة: 
 باستخداـ الطرؽ التالية:

  مف المفحوصيف وقد تـ ( 011) : وذلؾ عمى عينة بمغتألفا كرونباخ ثباتمعادلة
 .(7) وكانت النتائج كما ىي ممخصة فى جدوؿ، استخداـ 

 قامت الباحثة بحساب ثبات االستبياف باستخداـ طريقة اعادة طريقة اعادة التطبيؽ :
فاصؿ وذلؾ عمي عينة الدراسة االستطبلعية ب   Test retest reliability التطبيؽ 

 .(7) زمني أسبوعيف وكانت النتائج كما ىي مبينة فى جدوؿ

 التواصل األسري استبٌان ( معامل ألفا  والتجزئة النصفٌة لمحاور1جدول )

 المحــــــاور
عدد 

 العبارات
قٌمة معامل 
 ألفا كرونباخ

معامل ثبات 
 عادة التطبٌقإ

 40121 40365 6 التواصل بٌن الزوجٌن

 40165 40324 1 ن واألبناءالتواصل بٌن الزوجٌ

 4242 40351 1 التواصل بٌن األبناء وبعضهم البعض

والدرجػػة الكميػػة جػػاءت  سػػتبيافأف معػػامبلت ثبػػات أبعػػاد اال :(7يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
عػػػادة التطبيػػػؽ،مرتفعػػػة وذلػػػؾ باسػػػتخداـ طريقتػػػي ألفػػػا كرونبػػػاخ  وىػػػو مػػػا يعػػػزز الثقػػػة فػػػى  وا 

 لية.الستخدامو فى الدراسة الحا ستبيافاال
بعػػػد اجػػػراء الخصػػػائص إعػػػداد االسػػػتبياف فػػػى صػػػورتو النيائيػػػة: الخطػػػوة السػػػابعة: 

تػـ صػياغة عبػارات  مكانية تطبيقو ووضوح عباراتوواالطمئناف إلى إ ستبيافكومترية لبلالسي
المحػػور ىػػى:  أربعػػة محػػاور( عبػػارة مقسػػمة عمػػى 20مكونػػًا مػػف )يكػػوف  بحيػػث سػػتبيافاال

 التواصؿ بيف الزوجيف واألبناء: المحور الثانى( عبارات، 6) التواصؿ بيف الزوجيف: األوؿ
وتتحػدد  ( عبػارات،7)التواصؿ بػيف األبنػاء وبعضػيـ الػبعض: المحور الثالث( عبارات، 7)

، وتأخػػػذ الػػػدرجات ال( فػػػى المحػػػاور كميػػػا –أحيانػػػا –مػػػف خػػػبلؿ متصػػػؿ ثبلثػػػي )نعػػـػ االسػػػتجابة
وتتػػراوح  .جابيػػة، والعكػػس لمعبػػارات السػػمبيةعمػػى الترتيػػب لمعبػػارات اإلي (1 -2 -3التاليػػة )

الػػى  سػػتبياف( وتشػػير الدرجػػة المرتفعػػة عمػػى ىػػذا اال80-20بػػيف ) سػػتبيافالدرجػػة الكميػػة لبل
مسػػػتوي بينمػػػا تشػػػير الدرجػػػة المنخفضػػػة إلػػػى انخفػػػاض  التواصػػػؿ األسػػػرى،مسػػػتوي ارتفػػػاع 

 .التواصؿ األسري
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 استمارة البٌانات العامة 

مارة البيانات العامة لربة األسرة ىو جمع بيانات عف ربات كاف اليدؼ مف إعداد است
 األسر عينة الدراسة والتحقؽ مف صحة الفروض وتحقيؽ أىداؼ الدراسة.

 :البيانات العامة والتى تشتمؿ عمىوفيما يمى شرح الستمارة 
  ريؼ(. –وتـ تقسيمو إلى )حضر : السكفمكاف 
  :سنة  45 -45: أقؿ مف  35ف م -35: أقؿ مف  25مف وتـ تقسيمو إلى )السف

 (.فأكثر
 :20: أقؿ مف  10مف  -سنوات 10: أقؿ مف  1مف وتـ تقسيمو إلى ) مدة الزواج 

 (.سنة 20أكثر مف  -سنة
  :جامعى -متوسط -وتـ تقسيمو إلى )منخفضالمستوى التعميمى لمزوج والزوجة- 

  .دراسات عميا(
  :ةأعماؿ حر  -قطاع خاص -يةوتـ تقسيمو إلى )وظيفة حكوموظيفة الزوج والزوجة- 

 بدوف عمؿ(. -متوفى -عمى المعاش
 : مف  - 4000إلى أقؿ مف  2000وتـ تقسيمو إلى )مف  الدخؿ المالى لألسرة

إلى أقؿ  8000مف  - 8000إلى أقؿ مف  6000مف  - 6000إلى أقؿ مف  4000
 .فأكثر( 10000 - 10000مف 

 سموب تطبيؽ األدوات عمى عينة الدراسةأ
الباحثة اإلجراءات  اتبعتعف تساؤالت الدراسة والتحقؽ مف فروضيا  لئلجابة

 التالية: 
 والدراسات والبحوث والنظريات بالمفاىيـ يتعمؽ فيما لمدراسة النظري اإلطار إعداد .1

 .الحالية الدراسة بمتغيرات المرتبطة األساسية
قاييس ببناء أدوات الدراسة بعد االطبلع عمي عدد مف الم قامت ذلؾ ضوء وفي .2

 واألدوات فى الدراسات السابقة وتحديد المحاور األساسية لؤلدوات.
ونشرىا عبر وسائؿ   (Microsoft Formsقامت الباحثة بإنشاء استبيانات باستخداـ ) .3

التواصؿ المختمفة وذلؾ مػف خػبلؿ مجموعػات عمػى برنػامج الػواتس آب تضػـ عػدد مػف 
 التربوية.ربات األسر، وبعض صفحات االستشارات األسرية و 
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قامت الباحثة بحساب الخصائص السيكومترية لؤلدوات عمي العينة االستطبلعية  .4
   .بخصائص سيكومترية مميزة ستبيافوأسفرت ىذه العممية عف تمتع اال

 التي الدرجات ورصد بو الخاصة التعميمات حسب ستبيافاال قامت الباحثة بتصحيح .5
 المعالجة عممية لتسييؿ  إعدادىا تـ جداوؿ في الدراسة عينة أفراد عمييا حصؿ

 .اإلحصائية
الختبار فروض الدراسة ثـ قامت الباحثة بتفسير   إحصائياً  البيانات تمت معالجة .6

  .الدراسة وأىداؼ السابقة، والدراسات النظري اإلطار ضوء في البحث نتائج
 تقديـ بعض التوصيات والمقترحات في ضوء مػا أسػفرت عنػو نتػائػج الدراسة.  .7

 األساليب اإلحصائية المستخدمة
بعد تصحيح االستبياف حسب مفتاح التصحيح المعد لكؿ أداة، تـ تفريغ البيانات عمى 

المعالجػػػػات اإلحصػػػػائية مػػػػف خػػػػبلؿ البرنػػػػامج  بػػػػإجراءقامػػػػت الباحثػػػػة برنػػػػامج اإلكسػػػػيؿ ثػػػػـ 
(، وقػػد تػػـ اسػػتخداـ اإلصػػدار الرابػػع والعشػػروف SPSSاإلحصػػائي لمحاسػػب اآللػػي )برنػػامج 

اإلحصػػائية المناسػػبة التػػي تحقػػؽ صػػحة فػػروض مػػف البرنػػامج، وذلػػؾ فػػي إجػػراء المعالجػػات 
 الدراسة الحالية وتتمثؿ في التالي: 

 حساب الخصائص السيكومترية لألدوات مف خالؿ: -0

وحسػػػاب المتوسػػػطات الحسػػػػابية التكػػػرارات والنسػػػب المئويػػػة لكػػػؿ متغيػػػػرات الدراسػػػة  -
 الدراسة الكمية.واالنحرافات المعيارية لمتغيرات 

 التحميؿ العاممي. -
 .معامبلت االرتباط -
 .معامؿ ألفاكرونباخ -
 .معادلة سيبرماف براوف لتصحيح معامؿ التجزئة النصفية -

 حساب نتائج الفروض مف خالؿ: -2

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية. -
 معامبلت االرتباط. -
 تحميؿ االنحدار المتعدد. -
 الفروؽ بيف متوسطات عينة الدراسة. لموقوؼ عمى داللة T-testاختبار  -
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لمعرفة داللة الفروؽ بيف عينة  One Way Anovaتحميؿ التبايف فى اتجاه واحد  -
 Tukeyالدراسة، وفى حالة وجود اختبلؼ داؿ إحصائيًا تـ استخداـ اختبار 

 لمتعرؼ عمى طبيعة الفروؽ بيف الفئات المختمفة لمعينة.
 Results of The Research:  نتائج الدراسة

 أواًل: وصؼ استجابات عينة الدراسة
 433المكونة مف عينة الدراسة لمستويات استجابات اشتمؿ ىذا الجزء عمى وصؼ 

مشكبلت  -استبياف المشكبلت األسرية بمحاوره األربعة )مشكبلت صحيةعمى  ربة أسرة
ره مشكبلت نفسية(، واستبياف التواصؿ األسرى بمحاو  -مشكبلت اقتصادية -تعميمية

التواصؿ بيف األبناء  -التواصؿ بيف األزواج واألبناء -الثبلثة )التواصؿ بيف الزوج والزوجة
 وبعضيـ البعض( والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:

( التوزٌع النسبى لمستوٌات استجابات ربات األسر عٌنة الدراسة لمحاور استبٌان المشكالت 2جدول )
 األسرٌة وإجمالى الستبٌان

عدد 
اتالعبار  

أقل 
درجة 
 مشاهدة

أعلى 
درجة 
 مشاهدة

 المدى
طول 
 الفئة

 العدد المستوٌات
النسبة 
 المئوٌة

 المشكالت الصحٌة – 1

2 2 50 16 2 
(05: 9مستوى منخفض )  553 ,109 

(07: 03مستوى متوسط )  050 3205 
فأكثر( 09مستوى مرتفع )  0, 5 

 المشكالت التعلٌمٌة – 5

2 2 50 16 2 
(05: 9وى منخفض )مست  2, 05 

(07: 03مستوى متوسط )  501 2502 
فأكثر( 09مستوى مرتفع )  035 3302 

 المشكالت القتصادٌة – 5

6 6 12 15 0 
(8: ,مستوى منخفض )  012 5,05 

(03: 01مستوى متوسط )  5,3 ,209 
فأكثر( 05مستوى مرتفع )  35 9 

 المشكالت النفسٌة – 0

2 2 50 16 2 
(05: 9مستوى منخفض )  51 2 

(07: 03مستوى متوسط )  075 53 
فأكثر( 09مستوى مرتفع )  519 25 

 المشكالت األسرٌةاستبٌان إجمالى  – 2

54 54 34 64 54 

(58: 31مستوى منخفض )  91 51 

(8,: 21مستوى متوسط )  317 7,09 

فأكثر( 71مستوى مرتفع )  03 305 

  :( أف8يتضح مف جدوؿ )
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الدراسة لدييف مستوى منخفض مف المشكبلت  عينةربات األسر  أكثر مف نصؼ -
% مف ربات األسر لدييف مستوى 39,2%، بينما 60,8الصحية حيث بمغت نسبتيف 

متوسط ومرتفع مف المشكبلت الصحية، وىذا يدؿ عمى أف نسبة عالية مف مجتمع 
االحترازية لمحفاظ عمى الصحة أثناء جائحة كورونا مف الدراسة كف يتبعف اإلجراءات 

 خبلؿ التباعد االجتماعى والعزؿ المنزلى.
الدراسة لدييف مشاكؿ تعميمية متوسطة ومرتفعة، مما  عينةربات األسر  % مف86 -

يدؿ عمى أف جائحة كورونا أثرت عمى التعميـ بشكؿ سمبى؛ حيث أف تحوؿ التعميـ 
لـ يكف يناسب جميع األسر فمعظـ األسر ليس لدييا إلى نظاـ التعميـ عف بعد 

اإلمكانيات التكنولوجية أو االتصاؿ الجيد باإلنترنت التى تساعدىا فى االستمرار 
بعممية التعمـ عف بعد، باإلضافة إلى عدـ تييؤ أولياء األمور فى استكماؿ ميمة تعميـ 

مف ربات األسر عينة  % فقط14أبناءىـ فى المنزؿ، فى حيف أثبتت ىذه الدراسة أف 
الدراسة لدييف القدرة عمى استمرار واستكماؿ التعميـ ألبنائيف عف بعد أثناء فترة 

 الجائحة والعزؿ المنزلى.
% مف ربات األسر عينة الدراسة لدييف مشاكؿ اقتصادية متوسطة ومرتفعة 73,8  -

ى اقتصاد نتيجة أزمة جائحة كورونا، مما يدؿ عمى أف الجائحة أثرت بشكؿ كبير عم
األسر؛ وذلؾ بسبب ما فرضو تفشى الوباء مف اتخاذ حزمة مف اإلجراءات والتدابير 
االحترازية تمثمت فى العزؿ والحجر الصحى والتباعد االجتماعى والمنع مف السفر 
واإلغبلؽ التاـ لجميع مؤسسات الدولة؛ مما انعكس سمًبا عمى اقتصاديا جميع دوؿ 

مى فى حالة مف الركود، وبالتالىأثر بشكؿ كبير عمى العالـ وأدخؿ النظاـ العال
المنظومة االقتصادية لؤلسرة، والذى أدى بدوره إلى تدىور أوضاعـ وفقداف مورد 

 أرزاقيـ لسد االحتياجات األساسية ألسرىـ.
% مف ربات األسر عينة الدراسة لدييف مشاكؿ نفسية متوسطة ومرتفعة نتيجة 95 -

قؼ األثار السمبية ألزمة كورونا والعزؿ المنزلى عمى تراجع أزمة جائحة كورونا، لـ تتو 
منع األسر مف التعامؿ مع بعضيـ و بقائيـ فى البيوت فترة النشاط البدنى لمناس خبلؿ 

أيًضا عمى صحة  ت، بؿ أثر والتسبب فى عدة تغييرات فى نمط الحياة فقطالبعض 
وتر تجاه ما يحدث حولنا، حيث أدى إلى الشعور باالضطراب والتليـ؛ الناس النفسية 

باإلضافة إلى القمؽ مف إصابة أحد األشخاص المقربيف بالعدوى والقمؽ مف تعرض 
، وأيًضا زاد االكتئاب والوحدة النفس أو المقربيف لمعزلة االجتماعية والحجر الصحى

 لدى بعض األفراد.
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سية( زادت مجمبًل نجد أف المشكبلت األسرية )صحية أو تعميمية أو اقتصادية أو نف -
% لدى ربات األسر عينة الدراسة؛ حيث تتزايد األعباء الصحية والتعميمية 80بنسبة 

ى واالقتصادية والنفسية عمى كاىؿ المرأة منذ بدء األزمة، فضبًل عف دورىا الياـ ف
الخطوط األمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد؛ فربات األسر ىف المسؤالت عف 

  معظـ أعماؿ الرعاية والمكافحة فى األسرة.
( التوزٌع النسبى لمستوٌات استجابات ربات األسر عٌنة الدراسة لمحاور استبٌان التواصل 3جدول )

 األسرى وإجمالى الستبٌان

عدد 
 العبارات

أقل 
درجة 

 دةمشاه

أعلى 
درجة 
 مشاهدة

 المدى
طول 
 الفئة

 العدد البٌان
النسبة 
 المئوٌة

 التواصل بٌن الزوج والزوجة -1

6 6 12 15 0 
 207, 5,3 أكثر(ف05) مستوى منخفض
 5809 008 (03: 01مستوى متوسط )
 502 09 (8: ,مستوى مرتفع )

 التواصل بٌن األزواج واألبناء -5

1 1 51 10 2 
 3905 023 (50: 07ض )مستوى منخف

 25 ,50 (,0: 05مستوى متوسط )
 709 30 (00: 7مستوى مرتفع )

 التواصل بٌن األبناء وبعضهم  -5

1 1 51 10 2 
 ,5 015 (50: 07مستوى منخفض )
 2102 515 (,0: 05مستوى متوسط )
 5302 85 (00: 7مستوى مرتفع )

 ىإجمالى استبٌان التواصل األسر -0

54 54 64 04 15 
 5502 071 فأكثر( ,5مستوى منخفض )
 2007 517 (52: 33مستوى متوسط )
 209 53 (35: 51مستوى مرتفع )

 ( أف:9يتضح مف جدوؿ )
أكثر مف نصؼ ربات األسر عينة الدراسة لدييف مستوى منخفض مف التواصؿ مع  -

ييف مستوى متوسط % لد34,3%، فى حيف 65,7أزواجيف حيث بمغت نسبتيف 
ومنخفض مف التواصؿ مع أزواجيف؛ وقد يكوف السبب فى انخفاض التواصؿ بيف 
األزواج ىو ضغوط العزؿ المنزلى التى ترافقت مع الضغوط المالية الناجمة عف 

 الركود االقتصادى إثر تفشى الوباء. 
ؿ مف ربات األسر عينة الدراسة لدييف مستوى منخفض ومتوسط مف التواص 92,2% -

مع األبناء، وىى نسبة مرتفعة جًدا تدعو إلى القمؽ عمى مستقبؿ األسر، فى حيف 
وتؤكد الباحثة %، 7,8انخفضت نسبة مستوى التواصؿ المرتفعة مع األبناء ليصؿ إلى 
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قامة قنوات لمحوار والتواصؿ بيف  عمى ضرورة االستفادة مف فترة العزؿ المنزلى وا 
مية لمشاركتيـ بعض األنشطو وتشجيعيـ لمتعبير عف اآلباء واألبناء وتحديد أوقات يو 

 مشاعرىـ.
أما بالنسبة لمستوى التواصؿ بيف األبناء وبعضيـ البعض فقد ارتفعت النسبة لتصؿ  -

% لكؿ مف المستوى المتوسط والمرتفع؛ بينما كانت نسبة المستوى المنخفض 74إلى 
ذه األزمة كمو تواصؿ % فقط، وقد يكوف التواصؿ المرتفع بيف األطفاؿ فى ظؿ ى26

سمبى قائـ عمى الخبلفات والشجار؛ نتيجة التواجد الدائـ فى المنزؿ وعدـ الذىاب إلى 
 المدرسة والتعامؿ مع األصدقاء وتغيير نمطيـ اليومى المعتاد.

مجمبًل فقد قؿ التواصؿ األسرى بيف أفراد األسر عينة التواصؿ فى ظؿ جائحة كورونا  -
%؛ وقد يرجع 5,8انخفض مستوى التواصؿ المرتفع إلى %، بينما 94,2ليصؿ إلى 

ذلؾ إلى زيادة المشكبلت األسرية بسبب الضغط النفسى والتعثر المادى الذى تمر بو 
األسر فى ظؿ أزمة كورونا نتيجة اإلغبلؽ والعزؿ المنزلى الذى فرضتو الدولة لمحد 

شاعر الخوؼ مف انتشار الفيروس؛ فقد شكمت جائحة كورونا بيئة خصبة لنمو م
والقمؽ واإلحباط والغضب الذى أثر عمى التواصؿ األسرى والذى يدفع ثمنو النساء 

 واألطفاؿ باعتبارىـ الحمقة األضعؼ داخؿ األسرة.
 ثانًيا: نتائج فروض الدراسة 
 النتائج فى ضوء الفرض األوؿ

ف ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بي ينص الفرض الثانى عمى أنو "
فى ظؿ جائحة  سةلدى ربات األسر عينة الدرا المشكالت األسرية والتواصؿ األسرى

 ويمكف عرض نتائج الفرض عمي النحو التالي: "،كورونا
محاور المشكبلت رتباط بيرسوف بيف ايجاد معامؿ إ ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ

 ( يوضح ذلؾ.10األسرية ومحاور التواصؿ األسرى، وجدوؿ )
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عامالت ارتباط بٌرسون بٌن المشكالت األسرٌة بمحاورها والتواصل األسرى بمحاوره ( م14جدول )
 (044للعٌنة )ن= 

 األبعاد
التواصل بٌن 

 الزوجٌن
التواصل بٌن 
 األزواج واألبناء

التواصل بٌن 
 األبناء وبعضهم

الدرجة الكلٌة 
 للتواصل األسري

 **40553- **40552- **40520- **40530- مشكالت صحٌة

 **40526- **40552- **40563- **40502- كالت تعلٌمٌةمش
 **40562- **40542- **40124- **40516- مشكالت اقتصادٌة
 **40026- **40044- **40042- **40521- مشكالت نفسٌة
 **40206- **40056- **40062- **40051- الدرجة الكلٌة

 (41432=) 4142( وعند 41152= ) 044عند ن  4141مستوى الدللة عند  4041** دال عند    4042* دال عند 

 ستبيافالدرجة الكمية البيف  سالبةرتباطية اوجود عبلقة  :(10) جدوؿ يوضح
 -مشكبلت اقتصادية -مشكبلت تعميمية -)مشكبلت صحية المشكبلت األسرية ومحاوره

توى عند مسالتواصؿ األسرى ومحاوره وذلؾ  ستبيافمشكبلت نفسية( والدرجة الكمية ال
التواصؿ مستوى  المشكبلت األسرية قؿ ازدادتوىذا يعنى أنو كمما  0,01معنوية 
 كاف ىناؾ تواصؿ أسرى قمت المشكبلت األسرية. وكمما ،األسرى

والتى أكدت عمى  (246: 2017عيسى والعصيمى )تتفؽ تمؾ النتيجة مع دراسة 
لدى المراىقيف،  نة النفسيةوجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف أنماط التواصؿ األسرى والمرو 

والتى أكدت عمى أىمية التواصؿ ( 410: 2013وآخروف ) Zarnaghashودراسة 
 األسرى فى خفض المشاكؿ النفسية وتحسيف مستوى الصحة النفسية لدى الفرد.

اإليجابى بيف أفراد األسرة يساىـ فى استمرار الحياة األسرية ويعطى  التواصؿف
ع والرضا ويجعميا مرنة وفى الوقت نفسو قوية فى مواجية أفرادىا اإلحساس باإلشبا

المشاكؿ وضغوط الحياة اليومية، ووجود المشاكؿ يقمؿ مف التواصؿ بشكؿ كبير، وفى 
الفترة الراىنة مع تطور فيروس كورونا واإلجراءات االحترازية التى اتخذتيا الدولة لمواجية 

مؤسسات الدولة والعزؿ المنزلى نجد أف  الفيروس والحد مف انتشاره مف خبلؿ إغبلؽ كافة
% مف عينة 80المشكبلت األسرية تزايدت بشكؿ كبير فقد أثبتت الدراسة الحالية أف 
 الدراسة ارتفعت لدييـ المشاكؿ األسرية مما كاف لو األثر فى قمة التواصؿ.

المشكالت حصائية بيف عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إمما سبؽ يتضح وجود 
لـ عينة الدراسة وبذلؾ  لربات األسربمحاوره  رية بمحاورىا والتواصؿ األسرىاألس

 يتحقؽ الفرض األوؿ.
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 النتائج فى ضوء الفرض الثانى 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ربات األسر ينص الفرض الثانى عمى أنو "

 ائحة كورونافى ظؿ ج ىـعينة الدراسة فى المشكالت األسرية والتواصؿ األسرى بمحاور 
 :ويمكف عرض نتائج الفرض عمى النحو التالىريؼ("،  -تبعًا لمكاف السكف )حضر

لموقوؼ  T testتـ استخداـ اختبار )ت(  إحصائياً ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض 
يات( عينة ريفوال الحضريات) ربات األسربيف متوسطات درجات عمى داللة الفروؽ 
واستبياف التواصؿ األسرى بمحاوره  األربعةبمحاوره  سريةالمشكبلت األالدراسة فى استبياف 

 ذلؾ. ايوضح( 12) و( 11) ى، وجدولالثبلثة
 : المشكالت األسريةأوالً 

( اختبار ت لدللة الفروق بٌن متوسط درجات ربات األسر )الحضرٌات والرٌفٌات( عٌنة 11جدول )
 المشكالت األسرٌة1 استبٌانالدراسة فى 

 البٌان          
 

 المحاور
 

الحضرٌات 
 (551)ن=

 (163الرٌفٌات )ن=
الفرق بٌن 
 المتوسطات

قٌمة 
 )ت(

مستوى 
المتوسط  الدللة

 الحسابى
النحراف 
 المعٌارى

المتوسط 
 الحسابى

النحراف 
 المعٌارى

 50211 1041 50421 15016 50604 11012 مشكالت صحٌة
40444 
دال عند 
40441 

 50155 4062 50314 16054 50525 12025 مشكالت تعلٌمٌة
40450 
دال عند 
4042 

مشكالت 
 اقتصادٌة

14005 10314 11006 10215 1045 20556 
40444 
دال عند 
40441 

 10133 4055 50655 11012 50112 11002 مشكالت نفسٌة
40551 
 غٌر دال

الدرجة الكلٌة 
للمشكالت 

 األسرٌة
22012 60315 22012 10515 5045 00135 

40444 
د دال عن

40441 

 (:11يوضح جدوؿ )
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الحضريات والريفيات عينة  -

جمالى االستبياف،  الدراسة فى المشكبلت األسرية الصحية، التعميمية، االقتصادية، وا 
عمى التوالى وىى قيـ دالة  4,193، 5,326، 2,132، 3,511حيث بمغت قيمة ت 
عمى التوالى، لصالح  0,001، 0,001، 0,05، 0,001ى داللة إحصائيًا عند مستو 
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؛ حيث أنيف األعمى فى المتوسط الحسابى، وىذا يعنى أف مكاف الريفياتربات األسر 
السكف يسيـ فى إحداث اختبلؼ فى المشكبلت األسرية الصحية، التعميمية، 

جمالى االستبياف فى ظؿ جائحة كورونا.  االقتصادية، وا 
ؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الحضريات والريفيات عينة وجود فرو عدـ  -

غير  ةوىى قيم 1,199، حيث بمغت قيمة ت النفسيةالدراسة فى المشكبلت األسرية 
يسيـ فى إحداث اختبلؼ فى ال وىذا يعنى أف مكاف السكف  ؛دالة إحصائياً 

 فى ظؿ جائحة كورونا.النفسية المشكبلت األسرية 
إلى أنو فى سياؽ مواجية الحكومة المصرية ألزمة فيروس وقد يرجع ذلؾ 

كورونا المستجد فقد اتخذت بعض التدابير الوقائية والتى منيا العزؿ المنزلى والتباعد 
االجتماعى والذى تـ تطبيقو عمى جميع المدف والقرى فى الدولة باإلضافة إلى 

ى كانت النتيجة عدـ وجود االلتزاـ بالبلمركزية فى التعامؿ مع ىذا الممؼ، وبالتال
 فروؽ بيف ربات األسر الريفيات والحضريات عينة الدراسة فى المشكبلت النفسية. 

 (106: 2018وىنداوى )( 113:2016مصطفى )دراسة اختمفت ىذه النتائج مع 
والتي أكدت نتائجيا عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ربات األسر الريفيات 

 األسرية. المشكبلت واجيةموالحضريات في 
أكدت نتائجيا عمى وجود  والتى (191:2011مصطفى )واتفقت جزئًيا مع دراسة 

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الريفيات والحضريات في القدرة عمى مواجية المشكبلت 
 (.0,01لصالح الحضريات عند مستوى داللة ) ولكف الفروؽ كانتاألسرية 

 ثانيًا: التواصؿ األسرى
( اختبار ت لدللة الفروق بٌن متوسط درجات ربات األسر )الحضرٌات والرٌفٌات( عٌنة 15دول )ج

 الدراسة فى استبٌان التواصل األسري1

 البٌان          
 

 المحاور
 

 (163الرٌفٌات )ن= (551الحضرٌات )ن=

الفرق بٌن 
 المتوسطات

 قٌمة )ت(
مستوى 
المتوسط  الدللة

 الحسابى
النحراف 

 ارىالمعٌ
المتوسط 
 الحسابى

النحراف 
 المعٌارى

التواصل بٌن 
 الزوجٌن

10002 50052 10011 50215 4051 -10033 
40152 
 غٌر دال

التواصل بٌن األزواج 
 واألبناء

12025 50125 12050 50135 4012 -40614 
40205 
 غٌر دال

التواصل بٌن األبناء 
 وبعضهم

10051 50422 10046 50042 4052 -40161 
40001 
 غٌر دال

 10150- 402 10545 05021 60621 00051 الدرجة الكلٌة
40521 
 غٌر دال
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عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات : (12يوضح جدوؿ )
محاوره ب التواصؿ األسرى استبيافربات األسر الحضريات والريفيات عينة الدراسة فى 

التواصؿ بيف األبناء  -ؿ بيف األزواج واألبناءالتواص -الثبلثة )التواصؿ بيف الزوجيف
-، 0,610-، 1,499-ت ؛ حيث بمغت قيمة ستبيافوبعضيـ( والدرجة الكمية لبل

 توالى وىى قيـ غير دالة إحصائيًا.عمى ال 1,134-، 0,761
رغـ أف األزمة الحالية النتشار جائحة فيروس كورونا اجتاحت العالـ، وخمفت 

أف ليذا الوباء تأثيرات  إالانيارت معيا نظـ عالمية، أزمات إصابات بأعداد كبيرة، و 
وجود جميع أفراد األسرة تحت سقؼ واحد وألوقات منيا  ،األسرىالمستوى  عمىإيجابية 

في السابؽ، فرّب األسرة، والزوجة، واألبناء،  لـ يكف ُمعتادوىذا األمر طويمة نسبيًا، 
تقميدية لطالما كانت تميز النسيج المجتمعي  أصبحوا وجيًا لوجو أماـ مسؤوليات اجتماعية

ال فرؽ بيف الريؼ والحضر  زيادة التواصؿ بيف أفراد األسرة الواحدة، وبالتالى المترابط
يقاس بمقدار  ة في إدارة ىذه الظروؼ،إلى أف نجاح وتميز األسر فييا، وأود أف أشير 

صعوبة الظرؼ العاـ في  واإليجابية التي تزرع في نفوس أفرادىا رغـوالتواصؿ الحب، 
 .ىذه المرحمة التي يعيشيا العالـ

وجود فروؽ والتى أكدت  (126: 2020مصباح )وتختمؼ تمؾ النتائج مع دراسة 
ذات داللة إحصائية بيف المراىقيف المقيميف فى  الريؼ والحضر في إجمالي الحوار 

جع ىذا االختبلؼ ؛ وقد ير ( لصالح الحضر0,001االسرى بأبعاده عند مستويات داللة )
 فى النتيجة الختبلؼ العينة.

الريفيات ربات األسر الحضريات و بيف  إحصائياً وجود فروؽ دالة مما سبؽ يتضح 
األسرية الصحية، التعميمية، االقتصادية، والدرجة الكمية المشكالت  فى عينة الدراسة

ًا فى المشكالت لصالح ربات األسر الريفيات، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائي ستبيافلال
ربات األسر الحضريات بيف  إحصائيةة لال ذات دوجود فروؽ  عدـ يتضحالنفسية، كما 

عينة الدراسة فى التواصؿ األسرى بمحاوره والدرجة الكمية لالستبياف، وبذلؾ الريفيات و 
 يتحقؽ الفرض الثانى جزئيًا.

 
 
 



 

027 

 2021 سبتمبر ػ والثالثوف السادسػ العدد  السابعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 الثالثالفرض فى ضوء نتائج ال
جد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات األسر عينة ال يو "عمى أنو  الثالثينص الفرض 

تبعًا  فى ظؿ جائحة كورونا الدراسة فى المشكالت األسرية والتواصؿ األسرى بمحاورىـ
 ."سنو فأكثر( 45، 35:45، 25:35لمعمر )

بحسػػػػػػاب المتوسػػػػػػطات الحسػػػػػػابية  الباحثػػػػػػة تولمتحقػػػػػػؽ مػػػػػػف صػػػػػػحة ىػػػػػػذا الفػػػػػػرض قامػػػػػػ
  في الخطوة التالية بإستخداـ تحميؿ التبايف توقام سرربات األواإلنحرافات المعيارية لدرجات 

مػف )لمتحقؽ مف داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات الثبلثػة  ANOVAفي اتجاه واحد 
وكانػػت النتػػائج كمػػا ىػػي ، (سػػنة 45أكثػػر مػػف  -سػػنة 45إلػػي  35مػػف  -عامػػاً  25-35

 التالية. وؿاموضحة بالجد
 : المشكالت األسريةأوالً 

 المشكالت األسرٌة تبًعا للعمر استبٌانتائج تحلٌل التباٌن بٌن المجموعات الثالث على ( ن15جدول )

 المصدر 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 قٌمة
 "ف"

مستوى 
 الدللة

المشكالت 
 الصحٌة

 200600 5 1430522 بٌن المجموعات

60131 
40441 
دال عند 
40441 

 20401 531 51300065 داخل المجموعات

  533 55450124 المجموع

المشكالت 
 التعلٌمٌة

 40121 5 10245 بٌن المجموعات

40416 
40356 
 غٌر دال

 30212 531 52360616 داخل المجموعات

  533 52320112 المجموع

المشكالت 
 القتصادٌة

 150205 5 510420 بٌن المجموعات

50256 
40454 
دال عند 
4042 

 50254 531 12540520 موعاتداخل المج

  533 12010051 المجموع

المشكالت 
 النفسٌة

 10551 5 100625 بٌن المجموعات

10455 
40561 
 غٌر دال

 10163 531 52060520 داخل المجموعات

  533 52640352 المجموع

الدرجة 
 الكلٌة

 220545 5 1140042 بٌن المجموعات

10642 
40545 
 غٌر دال

 250331 531 514530115 المجموعات داخل

  533 515140112 المجموع

 5د1ح=     4042عند مستوى     5045ف =       4041عند مستوى    0066ف =           
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  : (13جدوؿ ) يوضح
 المشػػكبلت الصػػحية،إحصػػائيًا بػػيف المجموعػػات الػػثبلث لمدراسػػة فػػي  داؿ تبػػايفوجػػود  -

عمػػػػى التػػػػوالى وىػػػػى قػػػػيـ دالػػػػة  3,536، 6,791 ة ؼحيػػػػث كانػػػػت قيمػػػػ واالقتصػػػػادية؛
 عمى التوالى. 0,05، 0,001اللة إحصائيًا عند مستوى د

المشػػػػػكبلت بػػػػػيف المجموعػػػػػات الػػػػػثبلث لمدراسػػػػػة فػػػػػي إحصػػػػػائيًا  تبػػػػػايف داؿعػػػػػدـ وجػػػػػود  -
، 0,076 حيػث كانػت قيمػة ؼ ؛التعميمية، والنفسية، والدرجة الكمية لممشكبلت األسػرية

 .وىى قيـ غير دالة إحصائياً لتوالى عمى ا 1,608، 1,022
نحرافػػػات المعياريػػػة لمفػػػروؽ بػػػيف المجموعػػػات ( المتوسػػػطات واال14يعػػػرض جػػػدوؿ )و 

 .المشكبلت األسرية استبيافالثبلث عمى أبعاد 
 ( المتوسطات والنحرافات المعٌارٌة للمجموعات الثالث للدراسة10جدول )

 
 سنة 02أكثر من  سنة 02إلً  52 عاماً  52-52

 ع م ع م ع م

 50535 15054 50625 15044 50122 11023 المشكالت الصحٌة

 10256 11050 10315 14036 50451 14060 المشكالت القتصادٌة
 

فػػػي بعػػػدي المشػػػكبلت  وجػػػود فػػػروؽ بػػػيف المجموعػػػات الػػػثبلث :(14) جػػػدوؿ يوضػػػح
 45مػػف األعمػػى؛ أى لصػػالح المجموعػػة )أكثػػر  المتوسػػطات لصػػالح الصػػحية واالقتصػػادية

 عامًا(، ويعنى ذلؾ أنو كمما زاد العمر زادت المشكبلت الصحية واالقتصادية.
 تػـ تطبيػؽقػًا دااًل احصػائيًا، ولتحديد إتجاه الفػروؽ وبيػاف المجموعػات التػى أظيػرت فر 

 .يوضح ذلؾ( 15) جدوؿو لممقارنات البعدية بيف المجموعات الثبلث  TUKYإختبار 
 لممقارنات البعدية لممجموعات الثالثة TUKY( نتائج اختبار 15جدوؿ )

 المجموعات      
 المتغٌرات 

 
 عاماً  52-52

 02إلً  52
 عاماً 

 02أكثر من 
  عاماً 

المشكالت 
 الصحٌة

   -- عاماً  52-52

  -- 40146- عاماً  02إلً  52

 -- *10536- *10045- عاماً  02أكثر من 

المشكالت 
 القتصادٌة

   -- عاماً  52-52

  -- 40510- عاماً  02ً إل 52

 -- 40513- *40630- عاماً  02أكثر من 

 4042* دال عند 
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 :(15) جدوؿ يوضح
 35-25األولى )المجموعة  الفرؽ بيف كاف فى محور المشكالت الصحية تبعًا لمعمر -

المجموعو الثانية  لصالح المجموعو الثالثة، وبيفعامًا(  45الثالثة )أكثر مف و عامًا( 
 لصالح المجموعو الثالثة. عامًا( 45عامًا( والثالثة )أكثر مف  45إلي  35)

-25)األولى  الفرؽ بيف المجموعو كاف فى محور المشكالت االقتصادية تبعًا لمعمر -
 لصالح المجموعو الثالثة. عامًا( 45الثالثة )أكثر مف و  عامًا( 35

ظػػػؿ أزمػػػة مػػػف الطبيعػػػى أف تػػػزداد المشػػػاكؿ الصػػػحية مػػػع تقػػػدـ العمػػػر وال سػػػيما فػػػى 
كورونػػا، فقػػد أثبتػػت الدراسػػات أف جميػػع الفئػػات العمريػػة معرضػػة لخطػػر اإلصػػابة بفيػػروس 
كورونػػا إال أف كبػػار السػػف ىػػـ أكثػػر عرضػػة لحػػدوث مضػػاعفات عنػػد اإلصػػابة بػػػالمرض؛ 
فيجب عمييـ الحفػاظ عمػى تعميمػات التباعػد الجسػدى والبقػاء فػى المنػزؿ وتجنػب التجمعػات 

 المتناع عف التقبيؿ أو المصافحة أو المعانقة عند التحية.ومناطؽ االزدحاـ، كذلؾ ا
وال غرابػة فػػى زيػػادة المشػاكؿ االقتصػػادية مػػع تقػدـ العمػػر بسػػبب التقاعػد وقمػػة المعػػاش 
عف الراتب أو الػدخؿ الػذى كانػت تحصػؿ عميػو األسػرة، كػذلؾ فػإف كبػار السػف كغيػرىـ مػف 

 .الشباب تأثروا بتبعات جائحة كورونا وفقدوا أعماليـ
: 2018وىنداوى )( 116:2016مصطفى )اختمفت ىذه النتائج ىذه مع دراسة 

ا عمى عدـ وجود تبايف داؿ إحصائًيا بيف ربات األسر في موالتي أكدت نتائجي (135
 ربة األسرة. لعمراألسرية وفًقا  المشكبلت مواجية
 :التواصؿ األسري ثانيًا:

 التواصل األسري تبًعا للعمر استبٌانالثالث على ( نتائج تحلٌل التباٌن بٌن المجموعات 16جدول )

 المصدر 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 قٌمة
 "ف"

مستوى 
 الدللة

التواصل 
بٌن الزوج 
 والزوجة

 150251 5 510425 بٌن المجموعات

50121 
40110 
 غٌر دال

 60545 531 50650631 داخل المجموعات

  533 50230124 المجموع

بٌن اآلباء 
 واألبناء

 500262 5 630151 بٌن المجموعات

00253 
40411 
دال عند 
4041 

 10616 531 54550201 داخل المجموعات

  533 54350612 المجموع

بٌن األبناء 
 وبعضهم

 1510425 5 5200145 بٌن المجموعات

150311 
40444 
دال عند 
40441 

 30132 531 52220030 داخل المجموعات

  533 01050232 المجموع

 40444 20165 0420142 5 2160511 بٌن المجموعاتالدرجة 
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دال عند  060212 531 120310055 داخل المجموعات الكلٌة 
  533 135410604 المجموع 40441

 5د1ح=   4,42 عند مستوى   5,45ؼ =       4041عند مستوى   0066ف =  

 : (16جدوؿ ) يوضح
بػػػيف  التواصػػػؿ بػػػيف المجموعػػػات الػػػثبلث لمدراسػػػة فػػػيعػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا  -

 وىى قيمة غير دالة إحصائيًا. 2,181 حيث كانت قيمة ؼالزوج والزوجة؛ 
بػػيف كػػؿ مػػف التواصػػؿ  بػػيف المجموعػػات الػػثبلث لمدراسػػة فػػيداؿ إحصػػائيًا  وجػػود تبػػايف -

لبلستبياف فى التواصؿ األسرى؛  ة الكميةوالدرج ،األبناء وبعضيـبيف و  ، األبناء واألباء
عمػػػػػػى التػػػػػػوالى وىػػػػػػى قػػػػػػيـ دالػػػػػػة  8,762، 12,971، 4,539 حيػػػػػػث كانػػػػػػت قيمػػػػػػة ؼ

 عمى التوالى. 0,001، 0,001، 0,01إحصائيًا عند مستوى داللة 
( المتوسػطات واإلنحرافػات المعياريػة لمفػروؽ بػيف المجموعػات 17كما يعرض جػدوؿ )

 .تواصؿ األسريال استبيافالثبلث عمى أبعاد 
 ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لممجموعات الثالث لمدراسة17جدوؿ )

 
 سنة 02أكثر من  سنة 02إلً  52 عاماً  52-52

 ع م ع م ع م

 50025 10023 50204 12043 50360 12020 التواصل بٌن األباء واألبناء

 50153 15013 50221 15011 50511 10030 التواصل بٌن األبناء وبعضهم

 60261 05023 60111 05005 10520 02050 الدرجة الكلٌة

فػػي بعػػد التواصػػؿ بػػيف  وجػػود فػػروؽ بػػيف المجموعػػات الػػثبلث :(17)جػػدوؿ  يوضػػح
 المتوسػػػػطات لصػػػػالح سػػػػتبيافاألبػػػػاء واألبنػػػػاء، وبػػػػيف األبنػػػػاء وبعضػػػػيـ، والدرجػػػػة الكميػػػػة لبل

 عامًا(. 35 -25األعمى؛ أى لصالح المجموعة )مف 
 تػـ تطبيػؽقػًا دااًل احصػائيًا، تجاه الفػروؽ وبيػاف المجموعػات التػى أظيػرت فر اديد لتحو 
 .يوضح ذلؾ( 18) جدوؿو لممقارنات البعدية بيف المجموعات الثبلث  TUKYإختبار 

 

 

 

 

 

 



 

031 

 2021 سبتمبر ػ والثالثوف السادسػ العدد  السابعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 للمقارنات البعدٌة للمجموعات الثالثة TUKY( نتائج اختبار 12جدول )

 المجموعات      
 المتغٌرات

 عاماً  52-52 
 02 إلً 52

 عاماً 
 02أكثر من 
 عاماً 

التواصل بٌن 
 األباء واألبناء

   -- عاماً  52-52

  -- *40106 عاماً  02إلً  52

 -- 40540 *40303 عاماً  02أكثر من 

التواصل بٌن 
 األبناء وبعضهم

   -- عاماً  52-52

  -- *10163 عاماً  02إلً  52

 -- 40612- *10120 عاماً  02أكثر من 

 لكلٌةالدرجة ا

   -- عاماً  52-52

  -- *50354 عاماً  02إلً  52

 -- 40114- *50124 عاماً  02أكثر من 

 4042* دال عند 

  :(18) جدوؿ يوضح
 األولىالفرؽ بيف المجموعو  كاف تبعًا لمعمر التواصؿ بيف األباء واألبناءفى محور  -

عو الثانية، وبيف لصالح المجمو  عامًا( 45إلي  35) والثانيةعامًا(  35إلي  25)
لصالح المجموعو عامًا(  45الثالثة )أكثر مف و  عامًا(  35-25األولى ) المجموعو
 الثالثة.

كاف الفرؽ بيف المجموعو األولى  فى محور التواصؿ بيف األبناء وبعضيـ تبعًا لمعمر -
عامًا( لصالح المجموعو الثانية، وبيف  45إلي  35عامًا( والثانية ) 35إلي  25)

عامًا( لصالح المجموعو  45الثالثة )أكثر مف و عامًا(  35-25وعو األولى )المجم
 .الثالثة

 25كاف الفرؽ بيف المجموعو األولى )وبالنسبة لمدرجة الكمية لالستبياف تبعًا لمعمر  -
عامًا( لصالح المجموعو الثانية، وبيف المجموعو  45إلي  35عامًا( والثانية ) 35إلي 

 .عامًا( لصالح المجموعو الثالثة 45الثالثة )أكثر مف و عامًا(  35-25األولى )
ومف ضمف اإليجابيات التى فرضيا البقاء فى المنازؿ لموقاية مف الفيروس )إذا نظرنػا 
إلى نصؼ األس الممموء( زيادة التواصؿ بيف أفراد األسرة الواحدة وتكثيػؼ اسػتخداـ وسػائؿ 

ـ، فاألسػػرة فػػى ظػػؿ ىػػذه األزمػػة تجتمػػع التواصػػؿ التكنولوجيػػة فػػى تبلحػػـ األفػػراد مػػع بعضػػي
بكامػػؿ نصػػاب أفرادىػػا فػػى بيػػت واحػػد يتشػػاركوف مًعػػا سػػاعاتيـ وأيػػاميـ ويتقاسػػموف الحيػػاة 
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االجتماعيػػػػة فػػػػى أجػػػػواء اسػػػػتثنائية البػػػػد أف تغتنميػػػػا لتػػػػدـو فػػػػى ذاكػػػػرة االنسػػػػجاـ والتواصػػػػؿ 
 األسرى.

يػا أف يكػوف التواصػؿ وفى ىذه الفترة وفى ظؿ التباعد الجسدى والتػى أجبػر الجميػع في
الفجػػوة الرقميػػة اتسػػعت بػػيف األشػػخاص الػػذيف مػػف خػػبلؿ األجيػػزة اإللكترونيػػة فإننػػا نجػػد أف 

لدييـ القدرة عمى استخداـ األجيزة اإللكترونية وبيف غيرىـ ممػف ال يسػتطيعوف اسػتخداميا، 
نيـ وال سيما كبار السػف، الػذيف عجػزوا عػف التواصػؿ مػع أقػاربيـ أثنػاء الحجػر الصػحي كػو 

يعتمػد الجيػػؿ األصػغر سػػنا اآلف  عمػى النقػػيض، يػػة بتقنيػات التواصػػؿ عبػر اإلنترنػػتأقػؿ درا
 .اإللكترونية لمتواصؿ مع اآلخريف عمى األجيزة

مما سبؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ربات األسر عينة الدراسة 
ى المشكالت فى كؿ مف المشكالت الصحية واالقتصادية، وعدـ وجود فروؽ بينيف ف

، كما يتضح تبًعا لمعمر التعميمية والنفسية والدرجة الكمية الستبياف المشكالت األسرية
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية فى التواصؿ بيف اآلباء واألبناء وبيف األبناء وبعضيـ 
البعض والدرجة الكمية الستبياف التواصؿ األسرى، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة 

   تواصؿ بيف الزوجيف، وبذلؾ يتحقؽ الفرض الثالث جزئًيا.حصائية فى الإ
 الرابعالفرض فى ضوء نتائج ال

ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات األسر عينة "عمى أنو  الرابعينص الفرض 
تبعًا  فى ظؿ جائحة كورونا الدراسة فى المشكالت األسرية والتواصؿ األسرى بمحاورىـ

 . ("سنة 20، أكثر مف سنة 20: 10، سنوات10: 1لمدة الزواج )
بحسػػػػػػاب المتوسػػػػػػطات الحسػػػػػػابية  الباحثػػػػػػة تولمتحقػػػػػػؽ مػػػػػػف صػػػػػػحة ىػػػػػػذا الفػػػػػػرض قامػػػػػػ

  في الخطوة التالية بإستخداـ تحميؿ التبايف توقام ربات األسرواإلنحرافات المعيارية لدرجات 
: 1)لمتحقؽ مف داللة الفروؽ بػيف متوسػطات المجموعػات الثبلثػة  ANOVAفي اتجاه واحد 

وكانػػػػت النتػػػػائج كمػػػػا ىػػػػي موضػػػػحة  ،(سػػػػنة 20، أكثػػػػر مػػػػف سػػػػنة 20: 10، سػػػػنوات10
 التالية:  وؿابالجد
 يما يخص المشكالت األسرية: :أوالً 
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 المشكالت األسرٌة تبًعا لمدة الزواج استبٌان(  نتائج تحلٌل التباٌن بٌن المجموعات الثالث على 13جدول )

 المصدر 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 قٌمة
 "ف"

مستوى 
 الدللة

المشكالت 
 الصحٌة

 200252 5 1630621 بٌن المجموعات
140102 

40444 
دال عند 
40441 

 10230 531 51500435 داخل المجموعات
  533 55450124 المجموع

المشكالت 
 التعلٌمٌة

 50231 5 20130 بٌن المجموعات
40532 

40100 
 غٌر دال

 30240 531 52350520 موعاتداخل المج
  533 52320112 المجموع

المشكالت 
 القتصادٌة

 540650 5 010561 بٌن المجموعات
20053 

40442 
دال عند 
4041 

 50130 531 12460114 داخل المجموعات
  533 12010052 المجموع

المشكالت 
 النفسٌة

 00502 5 20031 بٌن المجموعات
40231 

40220 
 الغٌر د

 10122 531 52250001 داخل المجموعات
  533 52640351 المجموع

الدرجة 
 الكلٌة

 1600114 5 5530253 بٌن المجموعات

50155 
40402 
دال عند 
4042 

 250236 531 542240652 داخل المجموعات

  533 515140112 المجموع

 5د1ح=   4142 ى عند مستو    5145ؼ =       4141عند مستوى   0166ف = 

 : (19جدوؿ ) يوضح
المشػػكبلت  اسػػتبيافعمػػى المجموعػػات الػػثبلث لمدراسػػة وجػػود تبػػايف داؿ إحصػػائيًا بػػيف  -

حيػث ؛ سػتبيافالصحية، واالقتصػادية، والدرجػة الكميػة لبلمحور المشكبلت  فياألسرية 
عنػد  مى التوالى وىى قػيـ دالػة إحصػائياً ع 3,133، 5,439، 10,745ؼ كانت قيمة 

 .0,05، 0,01، 0,001توى داللة مس
 اسػػػػػتبيافعمػػػػػى المجموعػػػػػات الػػػػػثبلث لمدراسػػػػػة عػػػػػدـ وجػػػػػود تبػػػػػايف داؿ إحصػػػػػائيًا بػػػػػيف  -

 حيػػػث كانػػػت قيمػػػة ؼالنفسػػػية؛ التعميميػػػة، و المشػػػكبلت  محػػػور فػػػيالمشػػػكبلت األسػػػرية 
 غير دالة إحصائيًا. وىى قيـ 0,591، 0,295

لمفػػػروؽ بػػػيف المجموعػػػات  ( المتوسػػػطات واإلنحرافػػػات المعياريػػػة20يعػػػرض جػػػدوؿ )و 
 .المشكبلت األسرية استبيافالثبلث عمى أبعاد 
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 ( المتوسطات والنحرافات المعٌارٌة للمجموعات الثالث للدراسة54جدول )

 
 سنة 54أكثر من  سنة 54إلً  14 سنوات 1-14

 ع م ع م ع م

 50425 15051 50241 11032 50620 11015 المشكالت الصحٌة

 10343 11006 10325 14015 10305 14066 ادٌةالمشكالت القتص

 20122 22042 10405 26055 60344 22011 الدرجة الكلٌة
 

فػػي كػػؿ مػػف المشػػكبلت  وجػػود فػػروؽ بػػيف المجموعػػات الػػثبلث :(20) جػػدوؿ يوضػػح
األعمػى؛ أى  المتوسػطات لصالح ستبيافالصحية والمشكبلت االقتصادية والدرجة الكمية لبل

 عامًا(. 20كثر مف لصالح المجموعة )أ
 تػـ تطبيػؽقػًا دااًل احصػائيًا، تجاه الفػروؽ وبيػاف المجموعػات التػى أظيػرت فر اولتحديد 

 .يوضح ذلؾ( 21) جدوؿو لممقارنات البعدية بيف المجموعات الثبلث  TUKYإختبار 
 لممقارنات البعدية لممجموعات الثالثة TUKY( نتائج اختبار 21جدوؿ )

 أعوام 14-1 المتغٌرات المحاور
 54إلً  14

 عاماً 
 54أكثر من 
 عاماً 

المشكالت 
 الصحٌة

   -- أعوام 1-14

  -- 40521- عاماً  54إلً  14
 -- *10534- *10601- عاماً  54أكثر من 

المشكالت 
 القتصادٌة

   -- أعوام 1-14

  -- 40412- عاماً  54إلً  14

 -- *40151- *40136- عاماً  54أكثر من 

 ةالدرجة الكلٌ

   -- أعوام 1-14

  -- 40024- عاماً  54إلً  14
 -- 10223- *50543- عاماً  54أكثر من 

 4042* دال عند 

 : (21)جدوؿ  يوضح
 1كاف الفرؽ بيف المجموعو األولى ) فى محور المشكالت الصحية تبعًا مدة الزواج -

وبيف ة، عامًا( لصالح المجموعو الثالث 20والثالثة )أكثر مف  أعوامًا( 10إلى 
لصالح المجموعو عامًا(  20عامًا( والثالثة )أكثر مف  20إلي  10المجموعو الثانية )

  الثالثة.
األولى المجموعة كاف الفرؽ بيف  فى محور المشكالت االقتصادية تبعًا مدة الزواج -

بيف الثة، و عامًا( لصالح المجموعو الث 20الثالثة )أكثر مف و أعوامًا(  10إلى  1)
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عامًا( لصالح المجموعو  20عامًا( والثالثة )أكثر مف  20إلي  10الثانية )المجموعو 
 الثالثة.

إلي  1) األولىكاف الفرؽ بيف المجموعو  الدرجة الكمية لالستبياف تبعًا مدة الزواج -
 عامًا( لصالح المجموعو الثالثة. 20ًا( والثالثة )أكثر مف أعوام 10

بزيادة العمر )ومف ثـ زيادة مدة الزواج( تزداد وقد سبؽ التنويو فى الفرض السابؽ أنو 
المشػػػػاكؿ الصػػػػحية واالقتصػػػػادية و بالتػػػػالى إجمػػػػالى المشػػػػاكؿ األسػػػػرية وال سػػػػيما فػػػػى ظػػػػؿ 

 الظروؼ الراىنة ألزمة كورونا واألزمات االقتصادية التابعة ليا.
والتي أكدت نتائجيا عمى  (119:2016مصطفى )دراسة وقد اتفقت ىذه النتائج مع 

تبايف داؿ إحصائًيا بيف ربات األسر في إدارة األزمات األسرية وفًقا لمدة الزواج  وجود
 .0,05سنة عند مستوى داللة  30 -22لصالح فئة 

عدـ وجود تبايف داؿ إحصائًيا بيف  (133: 2018ىنداوى )واختمفت مع دراسة 
 لزواج.الزوجات في إدارة بعض المشكبلت األسرية بأبعادىا الثبلثة وفًقا لمدة ا

 :التواصؿ األسري ثانيًا:
 ( نتائج تحلٌل التباٌن بٌن المجموعات الثالث على استبٌان التواصل األسري تبًعا لمدة الزواج55جدول )

 المصدر 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 قٌمة
 "ف"

مستوى 
 الدللة

التواصل 
بٌن الزوج 

 والزوجة

 20251 5 110612 بٌن المجموعات

40352 
40535 
 غٌر دال

 60505 531 50120412 داخل المجموعات

  533 50230124 المجموع

بٌن األباء 
 واألبناء

 500256 5 030415 بٌن المجموعات

50544 
40405 
دال عند 
4042 

 10661 531 54050646 داخل المجموعات

  533 54350612 المجموع

بٌن األبناء 
 وبعضهم

 1550542 5 5600612 اتبٌن المجموع

150202 
40444 
دال عند 
40441 

 31162 531 52110325 داخل المجموعات

  533 01050232 المجموع

الدرجة 
 الكلٌة 

 5500644 5 6630133 بٌن المجموعات
10151 

40441 
دال عند 
40441 

 060302 531 126520001 داخل المجموعات
  533 135410604 المجموع

 5د1ح =      4142عند مستوى    5145 ؼ =      4141عند مستوى   0166 = ف 

 
 : (22جدوؿ ) يوضح
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التواصػؿ  اسػتبيافعمػى المجموعات الثبلث لمدراسة عدـ وجود تبايف داؿ إحصائيًا بيف  -
وىػػى  0,935 حيػػث كانػػت قيمػػة ؼمحػػور التواصػػؿ بػػيف الػػزوج والزوجػػة؛  فػػياألسػػري 

 .قيمة غير دالة إحصائياً 
التواصػػػؿ  اسػػػتبيافعمػػػى المجموعػػػات الػػػثبلث لمدراسػػػة د تبػػػايف داؿ إحصػػػائيًا بػػػيف وجػػػو  -

كػػػؿ مػػػف  محػػػور التواصػػػؿ بػػػيف اآلبػػػاء واألبنػػػاء، وبػػػيف األبنػػػاء وبعضػػػيـ،  فػػػياألسػػػري 
 7,127، 13,545، 3,200 ؼحيػػػث كانػػػت قيمػػػة الدرجػػػة الكميػػػة لمتواصػػػؿ األسػػػرى؛ 

 .عمى التوالى 0,001، 0,001، 0,05قيـ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  وىى
( المتوسػػػطات واإلنحرافػػػات المعياريػػػة لمفػػػروؽ بػػػيف المجموعػػػات 23يعػػػرض جػػػدوؿ )و 

 .التواصؿ األسري استبيافالثبلث عمى أبعاد 
 ( المتوسطات والنحرافات المعٌارٌة للمجموعات الثالث للدراسة55جدول )

 
 عاماً  54أكثر من  عاماً  54إلً  14 أعوام 1-14

 ع م ع م ع م

 50661 10033 50635 12055 50263 12021 التواصل بٌن األباء واألبناء

 50121 15061 50362 15055 50540 12042 التواصل بٌن األبناء وبعضهم

 60225 05011 60632 05020 60364 02052 الدرجة الكلٌة

التواصػؿ بػيف  كػؿ مػففػي  وجود فروؽ بيف المجموعػات الػثبلث :(23) جدوؿ يوضح
 المتوسطات لصالح ستبيافوالدرجة الكمية لبل اء واألبناء والتواصؿ بيف األبناء وبعضيـاألب

بيػػاف المجموعػػات التػػى أظيػػرت لو أعػػواـ(  10إلػػى  1األعمػػى؛ أى لصػػالح المجموعػػة )مػػف 
لممقارنػػات البعديػػة بػػيف المجموعػػات الػػثبلث  TUKYإختبػػار  تػػـ تطبيػػؽقػػًا دااًل احصػػائيًا، فر 
 .يوضح ذلؾ( 24) جدوؿو 

 للمقارنات البعدٌة للمجموعات الثالثة TUKY( نتائج اختبار 50جدول )

 عاماً  54إلً  14 أعوام 14-1 المتغٌرات المحاور
 54أكثر من 
 عاماً 

التواصل بٌن 
 اآلباء واألبناء

   -- أعوام 1-14

  -- 40213 عاماً  54إلً  14

 -- 40502 40250 عاماً  54أكثر من 

التواصل بٌن 
 وبعضهماألبناء 

   -- أعوام 1-14

  -- *10120 عاماً  54إلً  14

 -- 40553- *10016 عاماً  54أكثر من 

 الدرجة الكلٌة
   -- أعوام 1-14

  -- *50201 عاماً  54إلً  14

 -- 40155 *50610 عاماً  54أكثر من 
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 : (24)جدوؿ  يوضح
كانت الفروؽ بيف  لمدة الزواج فى محور التواصؿ بيف اآلباء واألبناء تبعاً  -

 المجموعات الثبلثة غير دالة.
كاف الفرؽ بيف المجموعو  فى محور التواصؿ بيف األبناء وبعضيـ تبعًا لمدة الزواج -

، الثانيةعامًا( لصالح المجموعو  20إلي  10أعوامًا(  والثانية ) 10إلى  1األولى )
لصالح عامًا(  20الثة )أكثر مف الثأعوامًا( و  10إلى  1وبيف المجموعو األولى )

 المجموعو الثالثة.
كاف الفرؽ بيف المجموعو  تبعًا لمدة الزواج التواصؿ استبيافالدرجة الكمية الفى  -

، الثانيةعامًا( لصالح المجموعو  20إلي  10أعوامًا(  والثانية ) 10إلى  1األولى )
لصالح عامًا(  20مف  الثالثة )أكثرأعوامًا( و  10إلى  1وبيف المجموعو األولى )

 الثالثة. ةالمجموع
وقد يرجع ذلؾ إلى أنو كمما قمت مدة الزواج كاف األبناء أقؿ سًنا وبالتالى كانوا فى 
أشد االحتياج لمتواصؿ مع آباءىـ ومع بعضيـ البعض حتى يصموا إلى مرحمة أفضؿ مف 

منزلى التى اتخذتو االستقرار واإلحساس بالشبع والرضا النفسي وال سيما فى ظؿ العزؿ ال
 الحكومو كإجراء وقائى لمحد مف انتشار فيروس كورونا.

أما بالنسبة لمتواصؿ بيف الزوجيف فإنو ال يتأثر بمدة الزواج طالت أـ قصرت، فسواء 
كاف ىناؾ تواصؿ سمبى أو إيجابى بيف الزوجيف فإنو يعتمد بشكؿ أساسى عمى التوافؽ 

 نانية والتسمط وحب الذات. الفكرى والثقافى بينيـ، وأحياًنا األ
مما سبؽ يتضح وجود تبايف داؿ إحصائًيا بيف ربات األسر عينة الدراسة فى كؿ 
مف المشكالت الصحية واالقتصادية والدرجة الكمية الستبياف المشكالت األسرية، وعدـ 

كما يتضح عدـ  ،لمدة الزواجتبًعا  وجود تبايف بينيف فى المشكالت التعميمية والنفسية
وجود تبايف بيف ربات األسر فى التواصؿ مع األزواج، ووجود تبايف داؿ إحصائًيا بينيف 
فى التواصؿ بيف اآلباء واألبناء وبيف األبناء وبعضيـ والدرجة الكمية الستبياف التواصؿ 

 األسرى، وبذلؾ يتحقؽ الفرض الرابع جزئًيا.
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 :الخامسالفرض فى ضوء نتائج ال
ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات األسر عينة "و عمى أن الخامسينص الفرض 

تبعًا  فى ظؿ جائحة كوروناالدراسة فى المشكالت األسرية والتواصؿ األسرى بمحاورىـ 
 .("متوسط، مرتفع، منخفض) لممستوي االقتصادي االجتماعي

 -)المستوى التعميمى لكؿ مف الزوج والزوجةويشمؿ المستوى االقتصادى االجتماعى 
 .الدخؿ الشيرى لؤلسرة( -يفة الزوج والزوجةوظ

بحساب المتوسطات الحسابية  الباحثة تولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قام
في الخطوة التالية بإستخداـ تحميؿ  توقام ربات األسرواإلنحرافات المعيارية لدرجات 

لمتحقؽ مف داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات  ANOVAفي اتجاه واحد  التبايف
 التالية: وؿاوكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدمتوسط، مرتفع(، ، )منخفضالثبلثة 

 : المشكالت األسريةأوالً 
تبًعا المشكالت األسرٌة  استبٌان( نتائج تحلٌل التباٌن بٌن المجموعات الثالث على 52جدول )

 للمستوى القتصادى الجتماعى

 المصدر 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 قٌمة
 "ف"

مستوى 
 الدللة

المشكالت 
 الصحٌة

 530644 5 130133 بٌن المجموعات

00212 
40442 
دال عند 
4041 

 20155 531 55500221 داخل المجموعات

  533 55450124 المجموع

المشكالت 
 التعلٌمٌة

 520234 5 210124 بٌن المجموعات

50322 
40425 
دال عند 
4042 

 30612 531 52040332 عاتداخل المجمو

  533 52320111 المجموع

المشكالت 
 القتصادٌة

 250405 5 1400426 بٌن المجموعات

100512 
40444 
دال عند 
40441 

 50656 531 10050525 داخل المجموعات

  533 12010052 المجموع

المشكالت 
 النفسٌة

 40555 5 40066 بٌن المجموعات

40455 
40362 

 دالغٌر 
 10542 531 52640015 داخل المجموعات

  533 52640352 المجموع

الدرجة 
 الكلٌة

 5510512 5 6020652 بٌن المجموعات

60555 
40445 
دال عند 
4041 

 210111 531 542220205 داخل المجموعات

  533 515140112 المجموع

 5د1ح=       4,42 توى عند مس   5,45  ؼ =      4041عند مستوى   0066 ف =
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 : (25جدوؿ ) يوضح
المشػػػكبلت  اسػػػتبيافعمػػػى المجموعػػػات الػػػثبلث لمدراسػػػة وجػػػود تبػػػايف داؿ إحصػػػائيًا بػػػيف  -

كػػػػػؿ مػػػػػف المشػػػػػكبلت الصػػػػػحية والتعميميػػػػػة واالقتصػػػػػادية، والدرجػػػػػة الكميػػػػػة  فػػػػػي ةسػػػػػرياأل
 عمػػػى التػػػوالى 6,322، 14,315، 2,955، 4,875 قيمػػػة ؼحيػػػث كانػػػت ؛ سػػػتبيافلبل

 عمى التوالى. 0,01، 0,001، 0,05، 0,01قيـ دالة إحصائيًا عند وىى 
المشػكبلت  استبيافعمى المجموعات الثبلث لمدراسة وجود تبايف داؿ إحصائيًا بيف عدـ  -

غيػػر وىػػى قيمػػة  0,032 حيػػث كانػػت قيمػػة ؼ؛ محػػور المشػػكبلت النفسػػية فػػي األسػػرية
 .دالة إحصائياً 

ات المعياريػػػة لمفػػػروؽ بػػػيف المجموعػػػات ( المتوسػػػطات واإلنحرافػػػ26يعػػػرض جػػػدوؿ )و 
 .المشكبلت األسرية استبيافالثبلث عمى أبعاد 
 ( المتوسطات والنحرافات المعٌارٌة للمجموعات الثالث للدراسة56جدول )

 
 مرتفع متوسط منخفض

 ع م ع م ع م

 50525 11061 50411 15026 50134 11063 المشكالت الصحٌة

 50325 12045 50102 16043 50115 12065 المشكالت التعلٌمٌة

 10255 14042 50455 11053 10622 14001 المشكالت القتصادٌة

 20242 20056 10265 21021 10545 22055 الدرجة الكلٌة
 

محػػػور المشػػػكبلت فػػػي  وجػػػود فػػػروؽ بػػػيف المجموعػػػات الػػػثبلث :(26) جػػػدوؿ يوضػػػح
 اف المشػػػػكبلت األسػػػػرية لصػػػػالحالصػػػػحية، التعميميػػػػة، االقتصػػػػادية، والدرجػػػػة الكميػػػػة السػػػػتبي

 األعمى؛ أى لصالح المستوى المتوسط. المتوسط
 تػـ تطبيػؽقػًا دااًل احصػائيًا، تجاه الفػروؽ وبيػاف المجموعػات التػى أظيػرت فر اولتحديد 

 .يوضح ذلؾ( 27) جدوؿو لممقارنات البعدية بيف المجموعات الثبلث  TUKYإختبار 
 البعدٌة للمجموعات الثالثة للمقارنات TUKY( نتائج اختبار 51جدول )

 مرتفع متوسط منخفض المتغٌرات المحاور

 المشكالت الصحٌة

   -- منخفض

  -- *40211- متوسط

 -- 40303 40411 مرتفع

 المشكالت التعلٌمٌة
   -- منخفض

  -- 40022- متوسط
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 -- 10422 40644 مرتفع

 المشكالت القتصادٌة

   -- منخفض

  -- *40225- متوسط

 -- *10505 40564 مرتفع

 الدرجة الكلٌة

   -- منخفض

  -- *50116- متوسط

 -- *50121 40310 مرتفع

 :(27جدوؿ ) يوضح
الفرؽ بيف  كاف لممستوى االقتصادى االجتماعىتبعًا  المشكالت الصحيةفى محور  -

جموعو ( لصالح المالمستوى المتوسط) والثانية المستوى المنخفض() األولى المجموعة
 الثانية.

ت الفروؽ كان فى محور المشكالت التعميمية تبعًا لممستوى االقتصادى االجتماعى -
  بيف المجموعات غير دالة.

بيف كاف الفرؽ  فى محور المشكالت االقتصادية تبعًا لممستوى االقتصادى االجتماعى -
المجموعو ( لصالح المستوى المتوسط) والثانية المستوى المنخفض() األولى المجموعة

الثالثة )المستوى المرتفع( لصالح و ( المستوى المتوسط) الثانية، وبيف المجموعو الثانية
 المجموعو الثالثة.

 فى الدرجة الكمية الستبياف المشكالت األسرية تبعًا لممستوى االقتصادى االجتماعى -
( وسطالمستوى المت) والثانية المستوى المنخفض() األولى بيف المجموعةكاف الفرؽ 

الثالثة و ( المستوى المتوسط) الثانية، وبيف المجموعو الثانيةلصالح المجموعو 
 )المستوى المرتفع( لصالح المجموعو الثالثة.

 (135: 2018، وىنداوى )(130:2016)ىذه النتائج مع دراسة مصطفى  اختمفت
 مواجيةعمى عدـ وجود تبايف داؿ إحصائًيا بيف ربات األسر في  ماوالتي أكدت نتائجي

 .الزوجاألسرية وفًقا لمستوى تعميـ  المشكبلت
 (135: 2018وىنداوى ) ،(133:2016مصطفى )ىذه النتائج مع دراسة  اختمفت

 مواجيةعمى عدـ وجود تبايف داؿ إحصائًيا بيف ربات األسر في  ماوالتي أكدت نتائجي
 وفًقا لمستوى تعميـ ربة األسرة. األسرية المشكبلت
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 (137: 2018ىنداوى )( و 203: 2011) مصطفىائج مع دراسة ىذه النت اختمفت
ا عمى عدـ وجود تبايف داؿ إحصائًيا بيف ربات األسر في مواجية مالتي أكدت نتائجيو 

 المشكبلت األسرية وفًقا لمينة الزوج.
 (138: 2018وىنداوى )( 204: 2011)مصطفى ىذه النتائج مع دراسة  اختمفت

ـ وجود تبايف داؿ إحصائًيا بيف ربات األسر في مواجية ا عمى عدموالتي أكدت نتائجي
 بلت األسرية وفًقا لمينة الزوجة.المشك

والتي أكدت نتائجيا عمى  (125:2016) مصطفىىذه النتائج مع دراسة  اختمفت
عدـ وجود تبايف داؿ إحصائًيا بيف ربات األسر في إدارة األزمات األسرية وفًقا لمدخؿ 

 الشيري لؤلسرة.
وجود تبايف والتى أكدت عمى  (141: 2018ىنداوى )دراسة ىذه النتائج مع  اتفقت

داؿ إحصائًيا بيف الزوجات في إدارة بعض المشكبلت األسرية بأبعادىا الثبلثة وفًقا لمدخؿ 
 (.2000 إلى أقؿ مف 1000الشيري لؤلسرة لصالح فئة )مف 

 التواصؿ األسري:ثانيًا: 
التواصل األسري تبًعا للمستوى  استبٌانبٌن المجموعات الثالث على ( نتائج تحلٌل التباٌن 52جدول )

 القتصادى الجتماعى 

 المصدر 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 قٌمة
 "ف"

مستوى 
 الدللة

التواصل بٌن 
الزوج 
 والزوجة

 50201 5 10635 بٌن المجموعات

40612 
40201 
 غٌر دال

 60525 531 50250421 داخل المجموعات

  533 50230124 المجموع

بٌن التواصل 
األباء 
 واألبناء

 510625 5 050540 بٌن المجموعات

50213 
40461 
 غٌر دال

 10621 531 54030510 داخل المجموعات

  533 54350612 المجموع

بٌن التواصل 
األبناء 
 وبعضهم

 60250 5 150401 بٌن المجموعات

40651 
40252 

 دالغٌر 
 140045 531 01530224 داخل المجموعات

  533 01050232 المجموع

الدرجة 
 الكلٌة 

 610514 5 1550104 بٌن المجموعات

10514 
40525 
 غٌر دال

 020552 531 131200344 داخل المجموعات

  533 135410604 المجموع

 5د1ح=      4,42عند مستوى    5,45ؼ =       4041عند مستوى   0066ف =  
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 : (28يتضح مف جدوؿ )
التواصػؿ  اسػتبيافعمػى المجموعات الثبلث لمدراسة عدـ وجود تبايف داؿ إحصائيًا بيف  -

التواصؿ بيف الزوجيف، التواصؿ بيف اآلباء واألبناء، التواصؿ بػيف كؿ مف  في األسرى
، 2,819، 0,615 ؼحيػػث كانػػت قيمػػة ؛ سػػتبيافوالدرجػػة الكميػػة لبل األبنػػاء وبعضػػيـ،

 وىى قيـ غير دالة إحصائيًا.عمى التوالى  1,270، 0,627
والتى أكدت عمى  (252: 2017عيسى والعصيمى )تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية فى أنماط التواصؿ األسرى تبًعا لممستوى 
 االقتصادى االجتماعى.

د فروؽ ذات و وجوالتى تؤكد  (131 :2020مصباح )تختمؼ تمؾ النتيجة مع دراسة 
داللة إحصائية بيف المراىقيف في الحوار األسرى بأبعاده )الحوار مع الوالد، الحوار مع 
الوالدة، الحوار مع االخوة، والحوار مع االقارب( لممراىقيف وفقا لمدخؿ الشيري لؤلسرة عند 

 لصالح األسر ذات الدخؿ المرتفع. 0,001مستويات داللة 
ة نظر الكثير أف التواصؿ األسرى يتأثر بالمستوى االقتصادى االجتماعى مف وجي

ولكف مف وجية نظرى أرى أف التواصؿ والترابط األسرى القائـ عمى المودة والرحمة ىو 
َوِمْف آَياِتِو أقوى وأمتف، ىاتاف الصفتاف المتاف نص عمييما القرآف الكريـ فى قولو تعالى: )

ـْ ِمفْ  ـْ َمَودًَّة َوَرْحَمًة( َأْف َخَمَؽ َلُك ـْ َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَؿ َبْيَنُك : َأْنُفِسُك أى  [21]الرـو
جعؿ بيف الزوجيف المودة والرحمة، فيما يتوداف ويتراحماف مف غير سابؽ معرفة وال قرابة 

ينيما إال وال سبب يوجب التعاطؼ والتراحـ، وما مف أحد أحب إلى اآلخر مف غير تراحـ ب
الزوجاف، فمو سادت المودة والرحمة بيف األبويف خاصة ثـ بينيما وبيف األبناء وبيف 
األبناء وبعضيـ حتى يكوف التعامؿ بينيما جميًعا قائـ عمى أساس المودة والرحمة صارت 
األسرة متواصمة مترابطة مستقرة بغض النظر عف المستوى االقتصادى االجتماعى لتمؾ 

 األسرة.
سبؽ يتضح وجود تبايف داؿ إحصائًيا بيف ربات األسر عينة الدراسة فى كؿ مما 

مف المشكالت الصحية والتعميمية واالقتصادية والدرجة الكمية الستبياف المشكالت 
تبًعا لممستوى االقتصادى  األسرية، وعدـ وجود تبايف بينيف فى المشكالت النفسية

ف فى التواصؿ األسرى بمحاوره والدرجة كما يتضح عدـ وجود تبايف بيني ،االجتماعى
 الكمية لالستبياف، وبذلؾ يتحقؽ الفرض الخامس جزئًيا.
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 النتائج فى ضوء الفرض السادس
بالمشكالت األسرية مف خالؿ أبعاد يمكف التنبؤ "عمى أنو السادس ينص الفرض 

 ". فى ظؿ جائحة كورونا التواصؿ األسري
 باستخداـ تحميؿ االنحدار قامت الباحثة ،إحصائًيا ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض

التواصؿ  استبيافمف خبلؿ أبعاد  التنبؤ بالمشكبلت األسريةمكانية إلقياس مدى  المتعدد
 األسري.

أواًل باالطمئناف عمى تحقؽ االفتراضات األساسية الستخداـ تحميػؿ  قامت الباحثةوقد 
دواج خطػػػػػى بػػػػػيف المتغيػػػػػريف االنحػػػػػدار المتعػػػػػدد وىػػػػػي اعتداليػػػػػة البيانػػػػػات وعػػػػػدـ وجػػػػػود از 

variance inflation factor (1,00 )المستقميف حيث بمغت قيمة عامؿ تضخـ التبايف 
وىػػذه القيمػػة أصػػغر مػػف القيمػػة التػػى تشػػير الػػى وجػػود ازدواج خطػػى بػػيف المتغيػػريف وىػػي 

ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود ازدواج وكفايػػة حجػػـ العينػػة والػػذي يشػػترط أف يكػػوف  10القيمػػة 
ينة مساويًا عمى األقؿ ألربعة أضعاؼ عدد المتغيرات المستقمة وتجانس أو ثبػات حجـ الع

أقػؿ مػف  Durbin Watson Test ا كانػت قيمػة اختبػار دوربػف واتسػوفتبػايف البػواقى كمػ
 . 3وعدد المتغيرات المستقمة  400القيمة الجدولية لبلختبار عندما تكوف العينة 

المشػكبلت نسػب نمػوذج لمعبلقػة بػيف أف أر وجػد باستخداـ اختبار تقػدير دالػة االنحػدا
( وىػي 0,299)  R2وبمغػت قيمػة ٌ  ،ىو النمػوذج الخطػي األسرية وأبعاد التواصؿ األسري

% ممػػا 29 بدرجػػة  المشػػكبلت األسػػرية وتعنػػى إمكانيػػة تفسػػير التغيػػر فػػي  متوسػػطةقيمػػة 
( وىػي 56,357) ؼوبمغػت قيمػة  ،يعنى قدرة النمػوذج عمػي تفسػير العبلقػة بػنفس الدرجػة

وىػي دالػة إحصػائيًا،  81,90( وبمغػت قيمػة الثابػت 0,01قيمة دالة عند مسػتوي معنويػة )
 ( نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد لمتنبؤ بالمشكبلت األسرية.29ويبيف جدوؿ )

 ( تحلٌل النحدار المتعدد ألبعاد التواصل األسري فً التنبؤ بالدرجة الكلٌة للمشكالت األسرٌة53جدول )

 
 الرتباط

R 
 معامل
 التحدٌد

 قٌمة ف
 المتغٌر
 المستقل

 قٌمة
 النحدار

B 

 النحدار
 المتعدد
Beta 

 قٌمة
 ت

 الدللة
 اإلحصائٌة

المشكالت 
 األسرٌة

40201 40533 260521 

بٌن 
 الزوجٌن

- 40612 - 40515 00142 4041 

بٌن اآلباء 
 واألبناء

- 40615 - 40550 00530 4041 

 بٌن األبناء
 وبعضهم

- 40245 - 40555 00011 4041 
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 وفيما يمي معادلة االنحدار:
بػػػػيف اآلبػػػػاء  × 0,613)+ (بػػػػيف الػػػػزوجيف ×0,618) +81,90المشػػػػكبلت األسػػػػرية   

 ( بيف األبناء وبعضيـ × 0,503( + )واألبناء
إمكانية التنبؤ بالمشكبلت األسرية مف خبلؿ األبعاد الثبلثة  :(29جدوؿ )يوضح 
بمعنى بشكؿ سالب؛  سري حيث كانت األبعاد الثبلثة منبأة بالمشكبلت األسريةلمتواصؿ األ

أنو كمما ارتفعت الدرجة عمى المشكبلت األسرية انخفضت الدرجة عمى التواصؿ األسرى 
 والعكس صحيح.

والتى أكدت عمى وجود عبلقة  (232: 2005النجار )تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
 األبناء مع الوالديف والشعور بالتوافؽ األسرى لدى المراىقيف. ارتباطية موجبة بيف تواصؿ

إمكانية التنبؤ بالمشكالت األسرية مف خالؿ األبعاد الثالثة لمتواصؿ مما سبؽ يتضح 
 األسري وبذلؾ يتحقؽ الفرض السادس كمًيا.

 ممخص ألىـ النتائج
ف أف يمكػػػ مػػف خػػػالؿ عػػرض النتػػػائج ومناقشػػػتيا والتحقػػؽ مػػػف صػػػحة فػػروض الدراسػػػة

 نستخمص ما يمي:
وجود عبلقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بيف المشكبلت األسرية بمحاورىا  .1

 والتواصؿ األسرى بمحاوره لربات األسر عينة الدراسة.
وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف ربات األسر الحضريات والريفيات عينة الدراسة فى  .2

قتصادية، والدرجة الكمية لبلستبياف لصالح األسرية الصحية، التعميمية، االالمشكبلت 
ربات األسر الريفيات، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا فى المشكبلت النفسية، كما 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ربات األسر الحضريات والريفيات يتضح عدـ 
 .عينة الدراسة فى التواصؿ األسرى بمحاوره والدرجة الكمية لبلستبياف

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ربات األسر عينة الدراسة فى كؿ مف المشكبلت  وجود .3
الصحية واالقتصادية، وعدـ وجود فروؽ بينيف فى المشكبلت التعميمية والنفسية 

، كما يتضح وجود فروؽ ذات تبًعا لمعمر والدرجة الكمية الستبياف المشكبلت األسرية
األبناء وبيف األبناء وبعضيـ البعض والدرجة داللة إحصائية فى التواصؿ بيف اآلباء و 
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حصائية فى التواصؿ الكمية الستبياف التواصؿ األسرى، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إ
 بيف الزوجيف.

وجود تبايف داؿ إحصائًيا بيف ربات األسر عينة الدراسة فى كؿ مف المشكبلت  .4
سرية، وعدـ وجود تبايف الصحية واالقتصادية والدرجة الكمية الستبياف المشكبلت األ

، كما يتضح عدـ وجود تبايف تبًعا لممدة الزواج بينيف فى المشكبلت التعميمية والنفسية
بيف ربات األسر فى التواصؿ مع األزواج، ووجود تبايف داؿ إحصائًيا بينيف فى 

الكمية الستبياف التواصؿ التواصؿ بيف اآلباء واألبناء وبيف األبناء وبعضيـ والدرجة 
 ألسرى.ا
وجود تبايف داؿ إحصائًيا بيف ربات األسر عينة الدراسة فى كؿ مف المشكبلت  .5

الصحية والتعميمية واالقتصادية والدرجة الكمية الستبياف المشكبلت األسرية، وعدـ 
، لؤلسرة تبًعا لممستوى االقتصادى االجتماعى وجود تبايف بينيف فى المشكبلت النفسية

حاوره والدرجة الكمية بينيف فى التواصؿ األسرى بم كما يتضح عدـ وجود تبايف
 لبلستبياف.

 إمكانية التنبؤ بالمشكبلت األسرية مف خبلؿ األبعاد الثبلثة لمتواصؿ األسري.   .6
 توصيات الدراسة

انطبلًقا مما توصمت إليو الدراسة الحالية مف نتائج، وما الحظتو الباحثة أثناء السير 
االستبياف عمى أفراد العينة تتقدـ الباحثة بمجموعة مف  فى إجراءات الدراسة، وتطبيؽ

التوصيات التربوية التى تساعد عمى تفعيؿ نتائج الدراسة الحالية واالستفادة الفعمية منيا 
 لتحقيؽ الفوائد المرجوة لؤلسرة المصرية عمى النحو التالى: 

مى مواجية المختمفة، تساعد األسرة ع وسائؿ اإلعالـتقديـ برامج إرشادية فى  .1
المشكبلت التى تواجيا فى ظؿ أزمة كورونا كما تساعدىـ عمى تنمية ميارات 
التواصؿ األسرى اإليجابى والفعاؿ فى ىذه المرحمة العصيبة التى تمر بيا الدولة، 

 .وذلؾ مف خبلؿ خريجى قسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة
األسس التي تقـو  لعمؿ عمى نشرالمختمفة، وا وسائؿ اإلعالـتقديـ برامج إرشادية فى  .2

ومميزات ، لممشكبلت األسريةاآلثار السمبية  وتوضيحعمييا األسرة في اإلسبلـ، 
عمى فئة التركيز ككؿ مع نشر الوعي بيف أفراد المجتمع ذلؾ لو التواصؿ اإليجابى، 

 .ربات األسر، وذلؾ مف خبلؿ خريجى قسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة
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بتنمية ميارات التواصؿ األسرى بيف الزوجيف وبيف اآلباء  ب اإلرشاديةالمكاتأف تيتـ  .3
واألبناء وبيف األبناء وبعضيـ مع التأكيد عمى ضرورة إقامة جسور تعاوف بيف ىذه 
المكاتب وخريجى قسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة فى الجامعات المختمفة 

لدراسات اإلنسانية والتربوية مف لبلستفادة مما تتوصؿ إليو ىذه الجامعات فى مجاؿ ا
 نتائج فى وضع برامجيا وخطط واستراتيجيات عممية 

عمماء الشريعة نخبة مف إنشاء مكاتب مختصة بشؤوف األسرة يشرؼ عمييا  .4
والحيمولة دوف  األسريةواالجتماع والتربية، وتكوف ميمتيا التدخؿ لحؿ المشكبلت 

 .القضاءوصوؿ األمر إلى 
بعض البرامج النظرية والعممية ل التربية والتعميـ والتعميـ العالى وزارة ضرورة إدخاؿ .5

في مناىج السنوات النيائية في المرحمتيف الثانوية والجامعية، تكوف مختصة باألسرة 
 سعيدة. أسريةلحياة  الشبابعمى نحو ينمي المفاىيـ الصحيحة ويعد 

ر الندوات التى عمى تشجيع الشباب عمى المشاركة فى حضو  األسرةضرورة حرص  .6
تنمى ميارات التواصؿ الفعاؿ لدييـ وكذلؾ الندوات التى تساعدىـ عمى بناء أسر 

 أساسيا المودة والرحمة.
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Family problems in corona pandemic and its 

relationship with family communication as Housewife 
acquire 

Dr/ Sarrah Ali Al Aswad 
Abstract 

This  research  aims  to  study  the  relationship  btween  family  
issus and  family  communication  for  women  heads  of  household  
in  the  sllight  of  Covid - 19   pandmic, and  it  also  aims  to  study  
the  differences  between  women  heads  of  household  depending  
on the  place  of  living, age, the duration  of  the  marriage, and  the  
conomic  and  social  levels. 

 the study also aims to pridection of family issus through the 
family  communication  the  study  sample  included  400  women  
heads  of  household  form  different  social  and  economic  levels , 
working  and  non-working , and  have  childeren  in  different  ages.  

they were choosen randomly. the  study  tools  have  been 
appiled using  different  social  meadia  in  period  of  19– 5– 2020  
to  5– 6–  2020, The thesis followed the descriptive analysis.   

the  result  of  the  study  was :  

1. there is anegative relation with a statistical significance  
between  family  issues and family comunication  for  women  
heads  of houshdd as astudy sample  in  the  light  of  Covid – 
19 pandmic .  

2. there  are statistically  significant  differences  between  utban  
and  rural  women  heads  of  household  in  some  issues  in  
favor  of  rural  women, and  there  are  no  differences  in  
family  communication .  

3. there aren’t statisttically significant differences between  
women  heads  of  household  as  a study  sampie  in  family  
issues  according  to  the  age.  and  there  are  no  differences  
in  the  total of  family communication  in  the  light  of  
Covid – 19 pandmic .  

4. there is a statistically significant  variance  between  women  
heads  of  household  in  the  total  of  family issues  and  
communication  depending  on  the  duration  of  the  
marriage.  

5. there is a statistically  significant  variance  between  the  
women in  the  total  of  family  issues, and  on  the  cash  in  
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psychological  poblems  depending  on  social  and  econonic  
among  them  in family  communication .  

6. the ability to predict family issues through dimensions of 
family  communication.  

Study  recommended : 

Proriding  mentoring  programs in various media help  the fimily 
to cope with  family  issues  they  face  in  the  light  of  Covid – 19 
pandmic. it  also  help  to establish  positive communication  in  the  
difficult  period  the country is going through, throgh  graduates  of  
the  department  of  (Manging  family  and child  hood  institutions). 

Key wards: 

Family- Family Issues- Communication- Family Communication- 
Housewife- Covide 19 Pandmic. 
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