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مقدمة

مشكالت األسرة متعددة وكثيرة ومتشابكة، فهناك من يقسمها 

من حيث العوامل التي تساهم بنصيب أكبر في حدوثها نحو: 

والمشكالت  االجتماعية،  والمشكالت  النفسية،  المشكالت 

وغيرها.  الثقافية  المشكالت  الصحية،  والمشكالت  االقتصادية، 

وهناك من يقسمها من حيث المرحلة نحو: مشكالت مرحلة ما 

مرحلة  ومشكالت  الزواج،  بعد  ما  مرحلة  مشكالت  الزواج،  قبل 

ما بعد زواج األبناء. وهناك من يقسم المشكالت األسرية إلى 

مشكالت خاصة ومشكالت عامة.

وعليه فإنَّ جمعية المودة للتنمية األسرية ونظًرا ألهمية قضية 

بالمختصين األسريين  تصنيف المشكالت األسرية فقد استعانت 

بعقد ورشة عمل تم التوصل من خاللها إلى )6( أصناف رئيسة 

للمشكالت األسرية، وهي: مشكالت أسرية اجتماعية، مشكالت 

أسرية  مشكالت  صحية،  أسرية  مشكالت  اقتصادية،  أسرية 

أسرية  ومشكالت  شرعية،  حقوقية  أسرية  مشكالت  نفسية، 

الرئيسة مشكالت  المشكالت  تربوية سلوكية. وتنبثق من هذه 

أخرى فرعية.



10

كيف تم إعداد هذا الدليل؟

تم إعداد هذا الدليل بجمع محتوى ثالثة برامج قامت بها جمعية 
المودة وهي:

 ورشة تصنيف المشكالتبرنامج إرشاد اإللكتروني
األسرية

 استبيان تصنيف
المشكالت األسرية

هو برنامج إلكتروني بجمعية 
المودة يتم استخدامه في 

تصنيف المشكالت األسرية 
الواردة إلى المرشدين 

والمرشدات بإدارة اإلرشاد 
واإلصالح األسري، حيث 

ينقسم إلى )4( مشكالت 
رئيسة، وهي: المشكالت 

األسرية االجتماعية، 
المشكالت األسرية النفسية، 

المشكالت األسرية الحقوقية 
والشرعية، والمشكالت 

األسرية التربوية والسلوكية. 
وتنبثق من المشكالت 

الرئيسة األربع )55( مشكلة 
فرعية.

 هدفت الورشة للوصول إلى
 تصنيف

 علمي وتخصصي للمشكالت
 األسرية، بتحديد المحاور

 الرئيسة لهذه المشكالت ثم
 تحديد المشكالت الفرعية

 المنبثقة من المحاور الرئيسة،
 وقد تم دعوة المختصين في

 المجال األسري واالجتماعي
.للمشاركة في هذه الورشة

المكان : جدة – جمعية المودة
 التاريخ : اإلثنين 2018/04/23م

 الموافق 1439/08/07هـ

هو استبيان تم تقديمه 
للمختصين للمشاركة 

في تصنيف المشكالت 
األسرية، والمختصون 

هم: المختصون 
األسريون واألخصائيون 

االجتماعيون 
والشرعيون والتربويون 

واالقتصاديون 
واإلعالميون 

والقانونيون والتقنيون.  

محاور دليل تصنيف المشكالت األسرية:

مشكالت أسرية اجتماعية. 1
مشكالت أسرية اقتصادية. 2
مشكالت أسرية صحية . 3
مشكالت أسرية نفسية . 4
مشكالت أسرية حقوقية شرعية. 5
مشكالت أسرية تربوية سلوكية. 6
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 انعدام التوافق بيناالنفصال
 انشغال أحد الزوجين بالعملالزوجين

 انشغال أحد الزوجين باألصدقاءمشكالت اإلنجاباإلهمال األسري
أو بأموره الخاصة

 اآلثار السلبية للعمالةتأخر سن الزواجالخيانة الزوجية
المنزلية

(عدم التكيف )صراع الثقافاتاتكالية األبناء على اآلباءالعنف األسري
االنشغال بوسائل التواصلالغيرةآثار التعدد

 فتور العالقات
االنفصال أو الطالق الصامتالفقرالزوجية

 استفسار ما قبل
الزواج

 مشكالت العالقات 
الحميمة

 عدم السماح للمرأة بقيادة
السيارة

سوء اختيار شريك الحياةتدخل األقارب

 مشكلة حضور المناسباتالهجر
االجتماعية

: المشكالت األسرية االجتماعية:
ً
أوال

عدم الموازنة بين الدخل واالحتياجاتبخل الزوج

 فجوة االمتيازات في الوظيفة بينإسراف الزوجة
القطاعين الحكومي والخاص

القروض البنكيةاالستغالل المادي

ارتفاع النمط االستهالكي لألسرةتدني مستوى الدخل

حساب المواطنقلة الدخل

كثرة متطلبات الحياة المتجددةعدم ترتيب األولويات
عدم وجود خطة اقتصادية أسريةمجاراة اآلخرين من المقتدرين

سوء اختيار شريك الحياةالسكن باإليجار

مشكلة حضور المناسبات االجتماعيةالهجر

ثانًيا: المشكالت األسرية االقتصادية: 

ا.
ً
المشكالت المنتشرة حديث
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 اضطرابات الهذيان والعتة وفقداناإلعاقة الطبيعية أو الطارئة
الذاكرة

اضطرابات النوماضطرابات النوم

عدم ممارسة الرياضةاضطرابات جنسية

األمراض المزمنةعدم اإلنجاب

ا: المشكالت األسرية الصحية: 
ً
ثالث

                 الغضباضطرابات الطفولة

             الغيرة الشديدةاضطرابات شخصية

الشكاضطرابات الذهان

التبول الالإرادياضطرابات المزاج

 الكذباضطرابات القلق

الوسواس الزواجياضطرابات النفس-الجسدية
النكد الزواجيالتعاطي واإلدمان
انعدام الثقة بالنفسصعوبة اتخاذ القرار

فقد أحد أفراد العائلةمشاكل الندم 

التنمر(الوسواس )الشك 

 االكتئاب
 الملل في الحياة األسرية،

 واختالف الصورة التخيلية عن
الحياة الزوجية بعد الزواج

عدم التوافق العاطفي       المقارنة بين األبناء

اإلدمان اإللكترونيتأثير خالفات األبناء على الوالدين 

رابًعا: المشكالت األسرية النفسية: 

ا.
ً
المشكالت المنتشرة حديث
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الطالقالحضانة

راتب الزوجةالنفقة

راتب البناتظلم الواصي

 عدم العدل بين الزوجات وأبنائهمالصداق

العنف األسريالحقوق الشرعية

 زيارة األبناء بعد الطالقالقذف
ملكية السكن بعد الطالقالعضل

الضربتعليق الزوجة

تأخر صدور األحكام القضائية الخاصة باألسرةاالبتزاز

التخبيب
 نقص الوعي والثقافة القانونية

 بمفهومها المعاصر لدى أغلب أفراد
األسرة

خامًسا: المشكالت األسرية الحقوقية والشرعية:

ا.
ً
المشكالت المنتشرة حديث
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االنحراف األخالقيالتعاطي واإلدمانالقسوة

 اختالف الوالدين في أسلوب تربيةاضطرابات المراهقةالدالل الزائد
األبناء

 التذبذب في
انخفاض المهارات التربويةاضطرابات التعلمالمعاملة

 غياب الحوار األسري بين األبناء اضطرابات سلوكيةالقدوة السيئة
واآلباء مع الزوجين

التحرش والمثلية الجنسيةغياب السلطة الوالديةمشكالت دراسية

 صراع الزوجين وخالفاتهما وتأثيره              اإلهمالالرفقة السيئة
على استقرار األبناء

 التفرقة بين
األبناء

 التحرش العائلي
التبرج والسفور()تحرش المحارم

الهروب          فقد القوامةعقوق الوالدين

                           إدمان األلعاب اإللكترونيةالعنف الجسديالمعاكسات

 عدم العدل بينمخالفات سلوكية
األبناء

 إدمان تصفح مواقع التواصل
االجتماعي

 إدمان مشاهدةاالعتداء الجنسي
العنف اللفظياألفالم اإلباحية

             االنحراف السلوكيالتحرش الجنسي

سادًسا: المشكالت األسرية التربوية والسلوكية:

ا.
ً
المشكالت المنتشرة حديث
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التخصص االسمم

علم اجتماعآالء عبدالرحمن صالح النجار1

خدمة اجتماعيةسلوى محمد الخواري2

علم نفس تربويبيان عصام مسعود3
خدمة اجتماعيةعائشة علي شوك4
تربويمحسن صالح النفيعي5
تربويصالح مفرح الفيفي6
تربويعبدالله محمد سعيد متبولي7

علم نفس تربوييوسف عمر كابلي8

علم نفسعبدالله رافع العمري9

خدمة اجتماعيةعادل عابد الجهني10

علم نفسد. جعفر خالد المدني11

علم نفسمحمد مبغور الناشري12

 تربويراضي حماد الحربي13

تربويد. إبراهيم جاللين إبراهيم14

المشاركون في ورشة تصنيف المشكالت األسرية:
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