
 
 
 
 

 

 

 

 

 

The impact of the Corona pandemic on the marital relationship and psychological state of 

men in Jeddah, and the role of the family guide in it 

(A descriptive study on a sample of men in Jeddah) 
 

 حمد غازي عبد الرحمن مكيأباحث/ إعداد ال

 جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعوديةماجستير في اإلرشاد األسري، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

 

 :مستخلص الدراسة

هدفت الدراسة الحاليةة للةا التعةرل علةا جاةر جاوحةة كورونةا علةا العجيةة الزوجيةة والحالةة اللرسةية لةدن الرجةا  بمديلةة جةد ، 

مشكلة هذه الدراسة في التساؤ  التالي: مةا مةدن تةراير جاوحةة كورونةا علةا العجيةة وتتمثل ومعرفة دور المرشد األسري فيهــا، 

اسةتددم الباثة   هةدل الدراسةةولتحقية   اآلاةار الزوجية؟ وعلا الحالة اللرسية لدن الرجا ؟ وما الطةر  المتبعةة للحةد مةك تلةك 

( رجةل، 222الرجةا  فةي مديلةة جةد  بلةه عةددهم   الملهج الوصري التحليلي، وتصميم استبيان كردا  للدراسة وزع علا عيلة مك

مسةتويات  وتوصلت الدراسة للا عدد مك اللتاوج جهمها: ولدت جاوحة كورونا ثاالت مك التذمر واالنرعا  بيك االزواج، وازدياد

د األسةري ويحةاف  المرشة، القل  لدن الرجا  بسبب جاوحة كورونةا، ولن المرشةد األسةري يقلةل مةك ااةار األزمةات علةد األزواج

ضرور  االهتمام بزياد  الترابط بيك الزوجيك في ظل جاوحة كورونا، ، وجوصت الدراسة بعلا العجيات الزوجية ويت األزمات

ضرور  المحافظة علا العجيات الزوجيةة فةي ظةل جاوحةة كورونةا، تسةهيل عمةل المرشةد األسةري لتقةديم جسةاليب لعةجج الحالةة 

 اللرسية للرجا  

 جد  مديلة دور، األسري، المرشد اللرسية، الحالة الزوجية، العجية كورونا، جاوحة جار احية:الكلمات المفت

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

 

 

 

The impact of the Corona pandemic on the marital relationship and psychological state of 

men in Jeddah, and the role of the family guide in it 

(A descriptive study on a sample of men in Jeddah) 

 

 

Abstract: 

The current study aimed to identify the impact of the Corona pandemic on the marital 

relationship and the psychological state of men in the city of Jeddah, and to know the role of the 

family counselor in it. The problem of this study is the following question: What is the impact of 

the Corona pandemic on the marital relationship? And the psychological state of men? What are 

the methods used to reduce these effects. To achieve the goal of the study, the researcher used 

the descriptive analytical method, and designed a questionnaire as a study tool, which was 

distributed to a sample of men in the city of Jeddah, whose number was (220) men. Men due to 

the Corona pandemic, and that the family counselor reduces the effects of crises in spouses, and 

the family counselor maintains marital relations in times of crises, and the study recommended 

the need to pay attention to increasing interdependence between spouses in light of the Corona 

pandemic, the need to maintain marital relations in light of the Corona pandemic, facilitating the 

work of the mentor To provide methods of treating the psychological state of men. 

 

Keywords: The impact of the Corona pandemic, the marital relationship, the psychological 

state, the family counselor, the role, the city of Jeddah 

 

  



 
 
 
 

 

 

 

 المقدمة:. 1

 وبةااا   بإعتبةاره COVID-19 كورونةا فيروس مرض ظهر ثي  عالميّة صحيّة جزمة م2202 العام نهاية ملذ العالم يواجه

 ونرسةيّة ،واجتماعيةة ،ايتصادية ااار جيضا   هلاك والوفيات، المصابة الحاالت مك زايد المت األعداد للا فباإلضافة، مهددا  للّصحة

 لتحقية  والملشةتت المؤّسسةات مك العديد لغج  تمّ  كما الملزلّي، الصحيّ  للحجر يدضعون مليارات األفراد جنّ  الوباا؛ ذلك لهذا

 التةي تغيير الطريقة للا اإلجتماعيّ  والتباعد كورونا فيروس جاوحة وجّدت، الريروس لنتشار إلثتواا كإجراا االجتماعي التباعد

 األفراد داخل المحيط األسري  فيها يتراعل

 موضةع وعججه مله بالريروس والوياية المتعلّقة القضايا اليوم تزا  ما البلدان كل في كورونا لريروس الكبير االنتشار ومع

 للضةرور ، لال ملةه الدةروج وعةدم الملةز  والتةزام جفةراد األسةر  الملزلةي، الحجةر تةراير وتحةت العةدون، ظهةور فمةع اهتمةام،

 عك للترفيه جو ثاجاته لقضاا جو للعمل لّما الملز  مك الدروج علا ثياته طيلة اإلنسان معتاد وبطبيعة جنّ  االجتماعي، والتباعد

وتحةت تةراير هةذا الوبةةاا نتجةت العديةد مةك اآلاةةار ثية  تةرارت العجيةات الزوجيةة بةةيك الةزوجيك بةه وجصةابها تصةةدعات الةلّر،، 

 جة بقاوهم في الملز  لرترات طويلة، عديد ، وجيضا  جارت جاوحة كورونا علا الصحة اللرسية للرجا  نتي

ونتيجة لهذه اآلاار المترتبة علا فيروس كورونا المستجد رجيت جن ججري هذه الدراسة لتوضيح هذه اآلاار وعوايبهةا سةواا 

 للزوجيك جو للرجا ، وبيان الدور الذي يلعبه المرشد األسري للتدريف مك هذه اآلاار 

ويد تم تقسيم هذه الدراسة للا خمسة فصو : الرصل األو  خطة الدراسة تضملت: مشكلة الدراسة  جهميةة الدراسةة  جهةدال 

الدراسة  تسةاؤالت الدراسةة  مصةطلحات الدراسةة  جمةا الرصةل الثةاني فتضةمك: اإلطةار اللظةري، والدراسةات السةابقة  والرصةل 

فتضةةمك: نتةةاوج الدراسةةة وتحليلهةةا، والرصةةل الدةةام، اثتةةون علةةا نتةةاوج رابةةع الثالةة  تضةةمك: ملهجيةةة الدراسةةة  جمةةا الرصةةل ال

 الدراسة، وتوصيات الدراسة 
 

 مشكلة الدراسة:. 1.1

م، بملطقة ووهان الصيلية والعالم يعيش 2222وبداية عام  2202جواخر عام  02 –ملذ ظهور فيروس كورونا كوفيد 

يروس في مدتلف دو  العالم، جدن للا ظهور جزمة ايتصادية عالمية لم تسلم ثالة مك الرزع والدول سرعان ما انتشر هذا الر

ملها جي دولة سواا الدو  المتقدمة جو اللامية، وبحكم الترابط العالمي بيك ايتصاديات الدو  جدت للا دخو  االيتصاد العالمي في 

رات في مدتلف جنحاا العالم، متويعة بذلك جن ثالة مك الركود الشديد، فقد سبب اضطرابات وستجيل خساور بمليارات الدوال

 م( 2222 بلوافي،  ، وكذلك جارت في اللواثي االجتماعية وعلا األسر ككلتكون اآلاار مؤار  لعقود يادمة

وعلا  ولن جزمة فيروس كورونا التي اجتاثت العالم كله تقريبا تحمل عوايب وخيمة علا سكان البلدان وايتصاداتها

ا مؤشر عدم اليقيك العالمي لـ الجتماعي لديهمستون المستون ا دولة بعدم ترايرها  041  ويد نشر صلدو  اللقد الدولي مؤخر 

ملذ جن  واالجتماعي بريروس كورونا، وثي  جن الريروس التاجي مرتبط برعلا مستون مك عدم اليقيك في السيا  االيتصادي

، بل هو جزمة اجتماعية وايتصادية صحيةبدج المؤشر في تسجيل البيانات  فقد تبيك لن جاوحة فيروس كورونا ليست مجرد جزمة 

ا  م( 2222 صجح،  لذ تؤار علا اللسيج األسري كك جيض 



 
 
 
 

 

 

 

ات فيها مؤسسة علا لن األسر  يرترض بها جن تكون واثة األمان واالستقرار والسعاد  ألفرادها، وجن تكون العجيو

المود  والمحبة والعطف والشرقة، وجن يحرص فيها كل فرد علا سعاد  اآلخر، سواا في لطار العجية الزوجية، جو في عجية 

والسيما ظهور وانتشار  لن تداعيات الظرول الحاليةو، البعضاآلباا بربلاوهم، والعك،، جو في عجية اإلخو  بيك بعضهم 

ألسر في ساور جنحاا العالم جمام اختبار ثقيقي، يقيسون به مدن صجبة عجياتهم، ومدن نجاثهم في تضع ا فيروس كورونا

تكويك جسر  متماسكة ذات ييم جخجيية متميز ، وتكشف لهم نقاط الضعف التي يلبغي لهم معالجتها في العجيات المتلوعة داخل 

 .م(2222لطار األسر  الواثد   الشحي، 

وعلا مدار جشهر طويلة ملذ ظهور ثاالت اإلصابة األولا بريروس كورونا شهد العالم العديد مك التغيرات المترتبة 

علا العز  الملزلي واإلجرااات التي اتدذتها الدو  بسبب جاوحة كورونا، وظهرت الكثير مك المشكجت اللرسية لدن مدتلف 

وبالرغم مك االعتقاد برن جاوحة كورونا ستقوي الرباط األسري لال الجتماعية، الرئات العمرية وخاصة لدن الرجا  والطبقات ا

جنها جظهرت عدد مك المشاكل والدجفات الزوجية نتيجة البقاا معا  لويت طويل، وترك مساثة مك الويت الكتشال كل طرل 

، ويد جظهرت العديد مك الدو  زياد  ملهاوالسيما الزوجية  الدجفات نشوب لآلخر ما زاد مك االنتقاد وعدم التقبل وبالتالي

   م(2222 بلوافي،  نسبية في معد  الطج  خج  هذه الرتر  

وااليتصادي،  الصحي القطاعيك في كبير بشكل تويعها ويابلية 02كوفيد  ترشي كورونا ااار وضوح مك الرغم وعلا

والسلوكيات االجتماعية وخاصة  العجيات ثي  مك للجاوحة الشامل التراير فإن والضعراا، المحروميك السكان علا وترايرها

 العجيات المرض علا لترشي والمجتمعية وااليتصادية الصحية اآلاار ستؤار بالكامل، فكيف اكتشافه يتم لم الزوجية ملها

 والزمجا، والمدرسيك واألزواج، األصدياا، بيك فيما والتراعجت األسري، والعجيات الزوجية التماسك مثل االجتماعية،

 .والطجب

؟ جاوحة كورونا علا العجية الزوجيةومما سب  يمكك صياغة مشكلة هذه الدراسة في التساؤ  التالي: ما مدن تراير 

 وعلا الحالة اللرسية لدن الرجا ؟ وما الطر  المتبعة للحد مك تلك اآلاار؟

 أهمية الدراسة:. 1.1

 األهمية العلمية:

 5مك  رجكثتزايد انتشار فيروس كورونا عل المستون المحلي والعالمي، ثي  بلغت نسبة المصابيك بريروس كورونا   0

 جلف ثالة وفاا جراا كورونا  422مجييك مصاب بريروس كورونا، وجكثر مك 

اللرسية للرجا  في تسليط الضوا علا اآلاار المترتبة علا انتشار كورونا علا العجيات الزوجية، وكذلك علا الحالة   2

 المجتمع السعودي 

وجارها علا تزويد المكتبات العلمية وخاصة العربية ملها بمعلومات بحثية للتعرل علا طبيعة جاوحة كورونا   1

 العجيات الزوجية، والحالة اللرسية للرجا  



 
 
 
 

 

 

 

 األهمية العملية:

باألساليب العلمية مك ملظور  الزوجيك داخل االسر  تزويد العامليك في القطاع الصحي والتطوعي، الذيك يتعاملون مع  0

 تلك الرئات الددمة االجتماعية للتعامل 

ثالة التوتر في العجيات الزوجية والحالة اللرسية للرجا  بسبب انشار جاوحة يد تساهم هذه الدراسة في التقليل مك   2

 كورونا 

عك تقديم ارشادات وتوجيهات لهذه االسر مما يدفعهم سري هذه الدراسة يبوال  مك المهتميك بالشرن االيد تلقي نتاوج   1

 وااارها للتعامل مع جاوحة كورونا 

 اهداف الدراسة:. 1.1

جار جاوحة كورونا علا العجية الزوجية والحالة اللرسية لدن يتمثل الهدل الرويسي لهذه الدراسة في التعرل علا 

 فيهــا بمديلة جد ، ومعرفة دور المرشد األسري الرجا  

 ويتررع مك هذا الهدل عد  جهدال تتمثل في:

 التعرل علا جار جاوحة كورونا علا العجيات الزوجية   0

 التعرل علا جار جاوحة كورونا علا الحالة اللرسية لدن الرجا    2

 وضع تصور لدور المرشد لتلمية العجيات الزوجية في األزمات واآلاار اإليجابية والسلبية   1

 ومقترثات يد تريد مستقبج  في مجا  الدراسة تقديم توصيات   4

 تساؤالت الدراسة:. 1.1

يتمثل التساؤ  الرويسي لهذه الدراسة في: ما جار جاوحة كورونا علا العجية الزوجية؟ وما جارها علا الحالة اللرسية 

 وما دور المرشد األسري فيهــا؟ لدن الرجا  بمديلة جد ؟

 تساؤالت تتمثل في:ويتررع مك هذا التساؤ  عد  

 ما جار جاوحة كورونا علا العجيات الزوجية؟  0

 ما جار جاوحة كورونا علا الحالة اللرسية لدن الرجا ؟  2

 في تلمية العجيات الزوجية في األزمات؟ وما اآلاار اإليجابية والسلبية؟ األسري ما دور المرشد  1

 األزمات؟  فيما دور المرشد األسري في تحسيك الحالة اللرسية لدن الرجا    4

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 مصطلحات الدراسة:. 1.1

 الجائحة:

تعرل الجاوحة برنها: جاوحة جو ثاداة تحدث في جميع جنحاا العالم، جو علا مساثات جغرافية واسعة عابر  للحدود 

 م(2222وتؤار علا عدد كبير مك اللاس  الزعبي، 

 كورونا:فيروس 

يعرل فيروس كورونا برنه: سلسلة واسعة مك الريروسات التي يد تسبب المرض لإلنسان والحيوان، وهي تسبب لدن 

البشر جمراضا تلرسية، تتراوح ثدتها مك نزالت البرد الشاوعة للا األمراض األشد وخاصة مثل متجزمة الشر  األوسط 

 م(2222التلرسية  الزعبي، 

 العالقات الزوجية:

مجموعة مك األساليب السلوكية المتبادلة بيك الزوجيك جالاا تراعلهما في الموايف تعرل العجيات الزوجية بانها: 

 ( 2222ثاف  واخرون: المدتلرة  

 الحالة النفسية:

ويكون يادرا  ثالة يكون فيها الررد متوافقا  نرسيا  ويشعر بالسعاد  والكراية والراثة اللرسية، تعرل الحالة اللرسية برنها: 

علا تحقي  ذاته واستغج  يدراته واستثمار طاياته، ويكك يادرا  علا مواجهة مطالب الحيا ، ولدار  األزمات اللرسية، وتكك 

    (م2201، التميمي  شدصيته سوية متكاملة ويكون سلوكه عاديا

 المرشد األسري:

فراد األسر  للا األساليب المثلا في التعامل مع ما يعرل المرشد األسري برنه المتدصص القادر عل توجيه وارشاد ج

يواجههم مك صعوبات ومشاكل اجتماعية ويسعا لوياية جفراد األسر  مك المشكجت االجتماعية واللرسية والقانونية ويحاو  

التدطيط األسري زياد  الوعي القانوني ألفراد األسر  ثو  ثقويهم وواجباتهم الشدصية واألسرية وكذا زياد  الوعي برهمية 

وتطوير المعرفة العلمية في مجا  المشكجت االجتماعية والتقلية مك ثي  مدن انتشارها وطر  مواجهتها والوياية ملها  جبو 

 م(2222جسعد، 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة .1

 ريــار النظــاإلط .1.1

عجية الزوجية، سول جتلاو  فيه جاوحة كورونا، وال لنه ومك خج  هذا المبح  الذي يتضمك اإلطار اللظري للدراسة،

 والحالة اللرسية، بشيا مك الترصيل 

 



 
 
 
 

 

 

 

 جائحة كورونــا:أوالً: 

" الجديد ضمك سجلة جديد  مك عاولة فيروسات "كورونا" التي لم تكتشف لصابة البشر بها 02يلدرج فيروس "كوفيد 

ان في مدتلف األعمار، واألشداص األكثر ترارا  وعرضة له هم كبار سابقا ، وهو مرض فيروسي يصيب الجهاز التلرسي لإلنس

السك والمصابيك برمراض مزملة، ويد يلتشر بيك اللاس عك طري  االختجط مع المصابيك، والرذاذ المتطاير جالاا السعا ، 

 والعط، ولم، جدوات المصاب جو المصاب ذاته  

 تعريف كورونا:

يعرل فيروس كورونا برنه: سلسلة واسعة مك الريروسات التي يد تسبب المرض لإلنسان والحيوان، وهي تسبب لدن البشر 

جمراضا تلرسية، تتراوح ثدتها مك نزالت البرد الشاوعة للا األمراض األشد وخاصة مثل متجزمة الشر  األوسط التلرسية 

 م(2222 الزعبي، 

 أعراض اإلصابة بكورونا:

 جعراض اإلصابة بكورونا فيما يلي: بلوافي ثدد  لقد

 الحما وارتراع في درجة الحرار    0

 السعا    2

 ضي  التلر،   1

 اإلجهاد العام القيا   4

 اإلسها    5

 سيجن األنف   6

 ( م2222بلوافي، لضافة للا التهاب الحل     7

 اإلجراءات الوقائية وطرق الحماية من كورونا:

( جن اإلجرااات الوياوية وطر  الحماية التي تساعد علا الحد مك خطر اإلصابة 2222لقد ثددت ملظمة الصحة العالمية  

 بهذا الريروس ما يرتي: 

تجلب المدالطة اللصيقة مع جي شدص لديه جعراض نزالت البرد جو اإلنرلونزا العادية، وتجلب لم، العيليك جو األنةف   0

 .جو الرم

بالصابون والماا باستمرار، جو استددام معقم يةديك كحةولي علةد الدةروج مةك الملةز ، جو لمة، المرافة   تلظيف اليديك  2

 .العامة وغيرها

اسةةتددام الملةةديل علةةد السةةعا  والعطةة، والةةتدلص ملةةه فةةورا  بعةةد اسةةتددامه، جو اسةةتددام الجةةزا العلةةوي ألكمامةةك جو   1

 .ذراعك المثلي في ثا  عدم وجود ملديل

 حاجيات التي يتم شراؤها يبل لدخالها للا الملز ، والتطهير المستمر لألسطح في الملز  والمكتب  تعقيم كافة ال  4

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 ثانياً: العالقات الزوجية:

 واألزمات بالضغوطات يزخر عصر ظل في المعقد  التحديات، والمشكجت مك العديد تعاني المعاصر  األسر  جصبحت

 سجمة األسر  علا العمل ألن لها التصدي يلبغي التي جعقد التحديات مك اليوم األسري األمك ولعل الحيا ، مياديك في مدتلف

 التركك مك مظاهر وصيانتها صجثها فري ؛األصعد  مدتلف علا المجتمع التلموية ثاجات تتطلبها ماسة اجتماعية ضرور 

 شريكيك يتطلب وجود اآلملة وديمومتها السليمة األسر  بلاا ولن .تطوره وازدهاره وركك برمته، المجتمع صجح والتصدع

 مؤار  وتحوالت متغيرات مك المعاصر  الحيا  تطرثه لما ومدركيك والزواج، واألسر ، ،الشراكة لمعاني ومترهميك متجوميك،

 ظل وفي المشتركة،األهدال  تحقي  سبيل في والتضحية، والتكامل، جساسها التعاون، ومتماسكة هانئة، جسر  ييام يضمك مما

 متزوج فرد كل لليها يسعا التي الطموثات مك الزوجية العجية في التواف  بات والسيما في ظل جاوحة كورونا األزمات هذه

  (م2222، العيسوي  المجتمع في عليه جو مقبل

 مفهوم العالقات الزوجية:

لن المقصود بالعجية الزوجية كل ما يحدث بيك الزوج والزوجة لي، في األشياا السطحية الظاهرية بل في الشعور 

المتباد  بيك الزوجيك وفي السلوك الذي يصدر عك كل ملهما  وتتميز هذه العجية برنها ذات جبعاد خاصة فيما يتعل  باللاثية 

 (م2222، العيسوياألطرا  مع وضوح الحقو  المتبادلة في المكانة   وتربية المشتركة،والمسئولية  االيتصادية،

 أبعاد التوافق في العالقات الزوجية:

 عددا  مك األبعاد التي تساهم في التواف  في العجيات الزوجية، والتي تتمثل فيما يلي:لقد ثدد الكلدي 

 اليومي  التراعل جالاا الحب علا الحراظ  0

 الزوجية  العجية سجمة الزوجيك علا ثرص  2

الويت  واختيار واللقاش، والحوار الرهم، خج  مك بيك الزوجيك الرعا  والتواصل االتصا  سبل تطوير علا القدر   1

 األخر  لعصبية المثير  األلراظ استددام وتجلب الملاسب،

 بيك الطرفيك  مشتركة ومشاريع ونشاطات وخبرات جهدال تطوير  4

 وترديتها  ورغباته األخر، وطباعه، شدصية فهم خج  مك لألخر ملهم كل تكيف  5

 الطرفيك  بيك الوضوح المشترك  6

 م( 2225االخر  الكلدي،  تجاه كليهما يبل مك جداوها علا األدوار المتويعة والقدر  جداا ثو  والتلاغم التراهم  7

 مجاالت العالقة الزوجية:

 هذه المجاالت في اآلتي: شكريللعجيات الزوجية مجاالت متعدد  تؤار فيها وتترار بها، ويد بيك 

 العاطفي: اإلشباع ( مجال1

 لطار في ويلشر والعاطرية، الجلسية ثاجته الزوجيك مك يلبي لكل نحو علا الجلسي واللشاط الحب مشاعر تباد  ويتضمك

 علا ويعمل تجاه شريكه ومشاعره عواطره لظهار للا الزوجيك مك كل خجلها مك يسعا مك التراعجت مجموعة المجا  هذا

 ولشباع شريكه لسعاد علا ملهما كل ليعمل الزوجيك جمام علا مصراعيه الباب اإلسجم فتح ويد المشروعة، الصور بكل لسعاده

 الطهر  مك لطار في الجلسية والعاطرية ثاجاته

 



 
 
 
 

 

 

 

 الرزق: وكسب واإلعالة األسرة اقتصاديات ( مجال1

 لألسر  اثتياجاتها يلبي نحو علا تصريرها وكيرية االيتصادية األسر  موارد إلدار  األسر  والتدطيط رز  كسب ويتضمك

 الزوج واجب الحج  الكسب جن وضح ولكك اإلسجم معا والزوجة الزوج الكسب بدور يقوم ويد اللاس، سؤا  عك ويعرها

 المسؤولية لن هذه تحمل في ومشاركته زوجها مساعد  مك الزوجة يملع لم ولكله لعالة جسرته، عبا يقع وعليه جساسية بصور 

 الزوج يوفرها التي األسر  موارد ثسك لدار  علا يتركز االيتصادي المجا  في األساسي واجبها لكك ذلك، هي اختارت

 عليها  والمحافظة

 األسرة: شؤون إدارة ( مجال1

 ال لذلك هامة، جهدال تحقي  المجتمع يسلد ولليه عديد  ووظاوف جعما  كثير  تتدلله الصغير االجتماعي اللظام ذلك األسر 

 كله المجتمع في تلظم الحيا  ثتا مستقرا ملظما يكون جن مك بد ال بل اتجاه، وبدون عبثا فيه الحيا  تدور مجريات جن يصح

 األسر  ياود فالزوج األسر ، داخل الحيا  ضبط في العالية ذات القيمة اإلدارية القواعد مك مجموعة اإلسجم شرع وتستقر، ويد

  واآلخر ، الدنيا في تجثقه شاملة مسؤولية وهي جهدافها، تحقي  علا سجمتها ويدرتها عك ومسؤو 

 مشتركة فالمصلحة واالستعانة برجيها استشارتها مك البد لذلك األمانة، هذه تحقي  في وتساعده تعيله والزوجة شريكته

 تعليه  كما تماما تعليها األسر  وجمور

 وصيانته: وترتيبه البيت شؤون إدارة ( مجال1

الزوجيك  يحتضك دافئا عشا ليكون وتهيئته وتلظيمه بترتيبه ملشغلة يومها معظم تقضي فيه فهي البيت سيد  الزوجة لن

 صور  عملها في ويرن جبلاوه لسعاده ولسعاد ججل مك به تقوم ما علا وتشجيع تقدير كل زوجها مك الزوجة وتحتاج معا،

 جن ويت مك له يتيسر بما يمكله والزوج جسرته، يوت لجمع سعيه جالاا خارج البيت ومشقة وعمل كد مك يواجهه لما مكافئة

 شكري،  الزوجيك بيك ويعزز المحبة الزوجة يسعد ذلك فإن ومشورته، ورجيه بجهده البيت جعما  في ويعيلها يشارك زوجته

 .م(2226

 المقومات النفسية للعالقة الزوجية:

 ثياتهما جن ملهما ويعتقد كل الطرفيك، بيك يربط فالحب سعيد ، زواجية عجية يحققون سول جنهم األزواج مك الكثير يعتقد

مشتركة  وجهود الطرفيك بيك وليجاب يبو  عملية لال الوايع في الزواج ولي، يكري، ال وثده الحب ولكك، وسهولة بيسر ستسير

 التماسك عوامل توفرت فيه لذا لال ناجحا الزواج يعتبر جن يمكك وال الحيا ، وصعوبات الضغوطات مواجهة في الزوجان يبذلها

وتكون العجية الزوجية جكثر نجاثا  في المشتركة،  القرارات فيه وتتدذ والعطاا األخذ علا يقوم والزواج .واالستمرارية

 التالية:الحاالت 

 متماثلة: اجتماعية ثقافة إلى الزوجين أ( انتماء

 جسر للي الزوجان يلتمي وعلدما ،والحب والكسب واللوم واإلنرا  األكل في للحيا  جساليب تكويك تتضمك الزوجية فالعجية

 بيئة للا يلتمي الزوجة جو الزوج مك كل كان لذا جما ،سهلة المشتركة تصبح الحيا  متشابهة سلوكية عادات فيها تسود متماالة

 م( 2220صعوبة  عبد هللا،  جكثر تصبح التكيف فإن عملية التبايك كل متبايلة اجتماعية

 

 



 
 
 
 

 

 

 

  للزوجين: النفسية ب( الخبرات

 الذي فالشدص ،الزوجيك سعاد  في العوامل المؤار  مك الزواج يبل الشريكيك مك كل فيه عاش الذي لألسر  اللرسي فالجو

 علماا ويؤكد ،سعيد  زوجية عجيات ليامة في اللجاح يمكله األمك والحب له توفر سار  بدبرات السابقة وثياته طرولته في يمر

 م( 2220سيئا  عبد هللا،  زوجا جو ياسيا جبا يصبح جن بد ال جو الملبوذ الحب مك المحروم الطرل جن اللر،

  االنفعالي: ج( النضج

 اللضج مك درجة ويتوفر لهما فيه ويرغبان الزواج علا يقدران شدصيك بيك تتم التي هي العجيات الزوجية جفضل لن

 اتزانهم يتعدن ال رجا  مك فكم ملها، بلغها كل التي السلوات بعدد يتحدد ال االنرعالي اللضج لن والملط ، العقل للي يتحاكمان

 جن اللادر مك كان ولن اللرسي، والتكامل الرشد سك للا مك يصل الشباب صغار مك وهلاك األطرا ، صغار مستوي االنرعالي

 جكثر العشريلات مطلع في والرتيات والعشريك الدامسة سك في الشباب فإن عموما العشريك، سك يبل اللرسي اللضج يتحق 

 م( 2222 عبد الرثمك،  لقيام عجيات زوجية ناجحة استعدادا

 عامة: أهداف في الزوجين د( اشتراك

 وعلدما المتصارعة، والقيم الميو  مك رصيد علا زواجية عجية لنشاا يحاوالن وامرج  رجج نشاهد جن العب  مك لن 

 وجهات تعارض مك بالرغم المتباد  التكيف تحقي  والقيم يستطيعان الميو  ناثية مك ويترقان األهدال في الزوجان يشترك

 اللظر 

 العميق: ه( التعارف

 تلك هي العجيات الزواجية الراشلة جكثر جن تبيك فقد التعارل، مك ملاسبة فتر  بدون تلجح جن للعجية الزوجية يمكك ال 

 م( 2220مسب   عبد هللا،  تعارل ودون والصدفة بالسرعة تمت التي

 ثالثاً: الحالة النفسية:

يكون اإلنسان مصاب ا الصحة اللرسية لإلنسان مصطلٌح يترار بشكل عمي  بمدتلف جوانب ثيا  اإلنسان، فج يشترط جن 

بمرض نرسيٍّ يتطلب العجج؛ ولنما يد تؤار الحاالت المرضية العضوية جو الضغوطات االجتماعية علا تدهور الحالة اللرسية 

بجعلها متوتر   جو متعكر  ، فكلما تحققت الرفاهية الصحية واالجتماعية والعاطرية كانت الحالة والصحة اللرسية للررد جفضل 

 ك الطبيعي جن تترار ثالة الررد اللرسية في ثا  لصابة جي جزٍا مك ججزاا الجسم بالمرض جو بحدوث بعض األزمات بكثير، فم

 مفهوم الحالة النفسية:

يقصد بالحالة اللرسية لإلنسان برنها الوصف الديي  لما يشعر به اإلنسان مك مشاعَر مجتمعٍة سواا  كانت سلبية  جو ليجابية ، 

يقترن هذا المصطلح مع المشاعر السلبية؛ لذ يدخل اإلنسان بموجٍة مك االكتئاب والتوتر والقل  تحت تراير العديد مك وغالبا ما 

التميمي،   العوامل المحيطة به جو بداخله، ولن الحالة اللرسيّة السيئة عبار ٌ عك اضطراب عقليٍّ يؤار علا الجسم بشكٍل واضحٍ 

  م(2201

 نفسية:المؤثرات على الحالة ال

ا  ا بالحالة اللرسية، كما جن للصحة البدنية جيض  غالبا ما تكون التغيرات التي تطرج علا الحيا  العامة هي العامل األكثر تراير 

 :الديك هيكما ثددها صجح جارا ملحوظا في ذلك، ومك جهم المؤارات علا الحالة اللرسية 



 
 
 
 

 

 

 

 ثدوث الكوارث واألزمات   0

 فقدان الوظيرة   2

 .اكل مالية جسيمةالمرور بمش  1

 ويوع ثالة وفا  ألثد جفراد األسر    4

 المرور بعجية فاشلة   5

 المعانا  مك مرٍض جو التعرض إلصابة جسدية بالغة   6

  م(2222 صجح الديك،  االنتقادات السلبية  7

 آثار الحالة النفسية:

 فيما يلي: كما يراها فاضل العديد مك اآلاار السلبية علا اإلنسان وتتمثل هذه اآلاارللحالة اللرسية 

 الدخو  بموجة مك التوتر واالضطراب واالرتباك والدول   0

 العجز عك القيام بريٍّ مك المهام والوظاوف اليومية   2

ا   1  تراجع الرغبة في تلاو  الطعام دون الحد الطبيعي، وجثيان ا يد تلعدم تمام 

 الرجس  الصداع الشديد نتيجة فرط التركير برمور ال يمكك لخراجها مك  4

 اإلثساس بالددر والكسل الشديديك   5

 ترادي الجلوس مع اآلخريك والوثد  ألطو  ويت ممكك   6

 افتعا  المشاكل مع اآلخريك علا جبسط األمور   7

 تولد الرغبة بإيذاا اللر،   2

  م(2201 فاضل،  التوجه نحو التدخيك وتعاطي المددرات  2

 رابعاً: المرشد األسري:

 مفهوم المرشد األسري:

د األسري هو المهلي الذي يستددم مهارته في مجا  تدصصه لمساعد  طالبي االستشار  علا مواجهة مشكلة ثالية المرش

يعانون ملها ومساعدتهم علا التركير بانتظام وموضوعية لمواجهة المشكجت وزياد  يدراتهم علا انتقاا جنسب الحلو  مستددما  

 م(2201جبو المعاطي، جهدافهم  العمجا علا تحقي   جثدث معارل الددمة االجتماعية لمساعد  جنسا 

 المهارات الالزمة للمرشد األسري:

 لقد ثدد العججني المهارات األساسية التي تلطب  علا المرشديك األسرييك فيما يلي:

 االستماع للا اآلخريك   0

 انتقاا المعلومات وتجميع الحقاو  المتصلة ببعضها لتقدير المويف وكتابة التقرير   2

 تكويك عجية مهلية مع المسترشد   1

 المجثظة وترسير السلوك واستددام المعرفة اللظرية الداصة بلظريات الشدصية وطر  التشديص    4

 مجتمعات( بجهود ثل مشكلتهم وكسب اقتهم في جنرسهم  -جماعات -اشتراك العمجا  جفراد  5



 
 
 
 

 

 

 

 هديد ملايشة الموضوعات العاطرية الحساسة برسلوب تدعيمي بعيد عك الت  6

 ليجاد الحلو  المبتكر  الثتياجات العمجا   7

 تحديد الويت المجوم إلنهاا العجية المهلية   2

 لجراا البحوث وترسير نتاوجها وكتابة المؤلرات المهلية   2

 الوساطة والتراوض بيك األطرال المتلازعة   02

 م( 2225تقديم خدمات االتصا  بيك التلظيمات  العججني،   00

 المرشد األسري:أخالقيات مهنة 

يمثل البلاا القيمي واألخجيي للمهلة الرلسرة التي تقوم عليها المهلة واإلطار الذي في ضووه يتم الحكم علا تصرفات 

المرشد األسري وسلوكياته في الموايف المدتلرة التي يواجهها وكذلك األساس الكيري الذي يوجه التراعجت والتعامجت 

 ( م2201، جبو المعاطياإلنسانية  

ولقد يامت جمعية المود  الديرية التابعة لوزار  الشؤون االجتماعية بالمملكة العربية السعودية بإصدار ميثا  جخجيي 

للمرشد األسري ويتضمك ييم ومبادئ تحكم يواعد العمل وتوضح شروطه وتحدد سلوك العامليك وواجباتهم وتحر  ثقويهما، 

لمصلح والمرشد لرسالتهما ومهمتهما وتبصيرهما بقيم ومبادئ وجخجييات المهلة  كما يهدل ويهدل الميثا  للا تعزيز انتماا ا

للا تحريز المصلح والمرشد عل جن يتمثج ييم ومبادئ المهلة في سلوكهما باإلضافة للا ترصيل المهلة في الممارسة المهلية، 

مل االرشادي لترادي األخطاا والتجاوزات الضار  بالمهلة ويساعد الميثا  علا ضبط سلوك العامليك وتحر  ثقويهم وتجويد الع

 ه(0412والعامليك والمسترشد  الميثا  االخجيي للمرشد األسري، 

 ومك جهم ما جاا في الميثا  األخجيي ما يلي:

 مواصرات المرشد األسري   0

 السلوك الشدصي للمرشد األسري   2

 المسئولية األخجيية لمرشد تجاه المهلة   1

 االخجيية للمرشد تجاه المسترشد  المسئولية  4

 المسئولية األخجيية للمرشد تجاه زمجوه   5

 المسئولية األخجيية للمرشد األسري تجاه المؤسسة التي يعمل بها   6

 المسئولية األخجيية للمرشد تجاه المجتمع   7

 ه( 0412مسئولية المؤسسة تجاه المرشد األسري  الميثا  األخجيي للمرشد األسري،   2

 المرشد األسري: مهام

 لقد ثدد جبو جسعد مهام المرشد األسري في اآلتي:

 تبصير المجتمع برهمية وجهدال االرشاد األسري   0

 اإلعداد للمقابجت التي يجب جن تشمل الزوجيك وجفراد األسر    2

 دراسة تراعجت وطر  اتصا  جفراد األسر    1

 توجيه الزوجيك وتقديم تغذية راجعة ملاسبة لهم   4



 
 
 
 

 

 

 

 الزوجيك جساليب التعامل مع جطرالهم تعليم   5

 تغيير هرمية القون في األسر    6

 المساعد  علا تغيير نظام األسر    7

 فهم جنواع التراعجت واالتصاالت داخل األسر    2

 تعليم جفراد األسر  التعبير عك مشاعرهم بطر  متكيف   2

 م(  2222لجراا البحوث والدراسات الجزمة في مجا  األسر   جبو جسعد   02

 

 الدراسات السابقة .1.1

 تمهيد:

هلاك مك الدراسات التي تلاولت موضوع هذه الدراسة مك زوايا متلوعة وجُجريت في مجتمعات مدتلرة، ويد استطاع 

جاوحة الباث  جن يحصر جهم الدراسات الحديثة التي تقترب مك جهدال هذه الدراسة، وهي مك الدراسات السابقة التي تلاولت 

األيدم، والتي  األثدث للا ، وتم تقسيم هذه الدراسات وف  ترتيب زملي مكالحالة اللرسية، وجيضا  والعجيات الزوجيةكورونا، 

 يمكك عرضها علا اللحو اآلتي:

 الدراسات العربية: .1.1.1

، هدفت هذه الدراسة لمعرفة ماهية الُكلرة االجتماعية، وجهم االنعكاسات االجتماعية النتشار م(1212دراسة: )حسين، 

فيروس كورونا في المجتمعات اإلنسانية، ومعرفة مدن الوعي الصحي بدطر عدون فيروس كورونا لدن جفراد المجتمع، 

الباث  علا  كورونا، وعمدلحكومية مك فيروس وتشديص اآلاار المترتبة علا جفراد المجتمع نتيجة اإلجرااات الوياوية ا

لستعما  ملهج المسح اإلجتماعي بطريقة العيلة العشواوية لدمِ، ملاط  سكلية في محافظة ديالا، لذ تم لختيار عيلة 

 كردا  رويسية للبح ،  االستبانة( مبحواا ، وتم اإلستلاد ألدا  025يوامها 

ع البيانات والمعلومات الداصة بالظاهر  المبحواة، ويد توصل البح  الحالي لعد  واإلستلاد ألدا  المجثظة بالمشاركة لجم

( يُرجعون سبب لنتشار عدون فيروس كورونا الا لنه عقوبة %51  نتاوج ميدانية ملها: لن جكثر مك نصف عيلة البح  وبلسبة

جاوحة فيروس كورونا يد تمت المبالغة به  ( مك مجموع العيلة يعتقدون برن%60  للهية علا األفراد والمجتمعات  لن نسبة

( تكونت لديهم ثالة مك الُرهاب اإلجتماعي لدن سماعهم برخبار %2 42  لعجميا  لحد التهويل، ولن نصف عيلة البح  وبلسبة

البيت،  ( مك عدد المبحوايك يد جشاروا لعدم مواجهتهم لمشكجٍت جُسرية بسبب البقاا في%0 55  توسع جاوحة المرض  لن نسبة

( مك مجموع المبحوايك يد جشاروا لتعرضهم لمشكجٍت جُسرية وكان جكثرها ُمشكجت يتعرض لها األبلاا مع %2 44  ولن نسبة

لن كل المبحوايك يد عانوا مك جضرار وتكاليف مالية ولجتماعية نتيجة بقااهم في البيوت للوياية مك فيروس كورونا  .ابااهم

 ول او ترك العمل والتعرض للبطالة والرقر سواا  مك خج  القل  والد

 جاوحة جزمة خج  اللبلانيّيك لدن اللّرسيّة الّصحة مستون علا التعّرل للا هذه الدراسة ، هدفتم(1212دراسة )تدمري، 

 واللوع، كالعمر، الديموغرافية المتغيرات بعض ضوا في اللرسيّة الّصحة في مستويات الررويات علا الويول وللا كورونا،

 والمحافظة، اإليتصادّي، والمستون والوضع الوظيرّي، التعليمّي، والمستون اإلجتماعّي، والوضع



 
 
 
 

 

 

 

 اللّبلانيّة، المحافظات مك مدتلف ( فردا  2147العيّلة   وتضّملت الُمقارن، المسحيّ  الوصريّ  الملهج لعتماد تمّ  ويد 

 جظهرت اللرسيّة، كما الّصحة مك مرترعة بدرجة يتمتّعون اللبلانيّيك جنّ  اللتاوج ( سلة، وجظهرت24-1بيك   جعمارهم ترواثت

 التعليمّي، والوضع والمستون اإلجتماعّي، والوضع واللوع، الُعمريّة، للرئة تُعزن اللّرسيّة الّصحة في لثصاويّا   دالّة فرو  وجود

 .اإليتصاديّ  والمستون الوظيرّي،

 -هدفت هذه الدراسة للا معرفة طبيعة بعض المشكجت اللرسية  الوثد  اللريسة م(1212دراسة )الفقي وآخرون، 

المداول االجتماعية( المترتبة  -اضطرابات اللوم -الضجر، اضطرابات األكل -االكتئاب والكدر اللرسي، الوساوس القهرية

صرية الحكومية واألهلية، وللوصو  ( مك طجب الجامعات الم746لدن عيلة بلغت   02-كوفيد -علا جاوحة كورونا المستجد

للا نتاوج الدراسة تم استددام مقياس للمشكجت اللرسية لدن طجب الجامعة، واعتمد الباثثان علا الملهج الوصري التحليلي، 

وتوصلت اللتاوج للا جن الضجر مك جكثر المشكجت اللرسية التي يعاني مله طجب الجامعة في التوييت الحالي، كما يعاني 

طجب الجامعة بدرجة متوسطة مك المشكجت اللرسية األخرن، كما توصلت الدراسة للا وجود فر  دا  اثصاويا في 

 المشكجت اللرسية يعزن لمتغيري اللوع والعمر الزملي، وال يوجد فر  دا  اثصاويا يعزن لمتغير البيئة 

تباعد االجتماعي بسبب جاوحة كورونا علا ، هدفت هذه الدراسة للا التعرل علا جار الم(1212دراسة: )نسيم، 

العجيات االجتماعية في مملكة البحريك، ولتحقي  هذا الهدل فد استددمت الباثثة الملهج الوصري التحليلي مك خج  تصميم 

 ( مواطك ومقيم،214استبيان وزع علا عيلة مك المواطليك البحريلييك المقيميك في مديلة الملامة بلغت  

الدراسة للا عدد مك اللتاوج جهمها: جّن الحراظ علا سجمة األسر  هو الباع  الرويسي للمواطليك والمقيميك في ويد توصلت  

مملكة البحريك لجلتزام بالتباعد االجتماعي في لطار اإلجرااات المتدذ  للتعامل مع فيروس كورونا، وجّن جغلب جفراد العيلة 

جسرتهم هو جكبر باع  لهم لجلتزام بالتباعد االجتماعي، كما جشارت اللتاوج للا جّن جكدوا جّن خوفهم مك نقل العدون ألفراد 

 التزام المواطليك والمقيميك في البيت عزز مك الروابط األسرية 

هدفت الدراسة للا معرفة اتجاهات العمانييك نحو اإلرشاد األسري والزواجي في ضوا م(، 1211دراسة )الغرابي، 

لوع، العمر، المستون التعليمي، مستون الدخل، الحالة االجتماعية، وتكونت عيلة الدراس مك العمانييك في بعض المتغيرات: ال

 ( عمانيا   226( محافظة، وبله عدد جفرادها  00جميع محافظات السلطلة الباله عددها  

ثصو  محور اإلرشاد يبل الزواج ويد استددم الباث  الملهج الوصري في الدراسة، ويد توصل للا عدد مك اللتاوج جهمها: 

علا المرتبة األولا وبدرجة موافقة كبير  جدا  مك بيك المحاور الثجاة، وبدرجة موافقة كبير  للمحوريك اآلخريك جالاا الزواج 

 (α≤ 0.05وبعد انتهاا الزواج بالطج  جو الترمل، وخلصت الدراسة للا عدم وجود فرو  ذات داللة لثصاوية علد المستون  

تعزن لمتغير اللوع جو العمر جو المستون التعليمي جو مستون الدخل جو الحالة االجتماعية، فجميع اتجاهات العمانييك متشابهة 

 نحو اإلرشاد األسري والزواجي 

 الدراسات األجنبية: .1.1.1

ياية مك استهدفت الدراسة التعرل علا تراعل المبحوايك مع طر  الو (Ouaidat& Mohamed. 2020دراسة )

، واستددمت الملهج الوصري برسلوب المسح بالعيلة كردا  24-فيروس كورونا بصرحتي يلا  المملكة األردنية، ويلا  فرنسا 

 مررد  مك طجب جامعتي القاهر ، والمليا،  422لجمع البيانات، وتكونت العيلة الميدانية مك 



 
 
 
 

 

 

 

، وتوصلت للا وجود 24 -المملكة األردنية، ويلا  فرنسا مك متابعي طر  الوياية مك فيروس كورونا عبر صرحتي يلا 

فرو  دالة اثصاوية بيك جشكا  تراعل المبحوايك مع طر  الوياية مك فيروس كورونا بصرحتي القلاتيك في اتجاه صحرة يلا  

  24 -فرنسا

، هدفت هذه الدراسة للا معرفة مدن انعكاسات ترشي فيروس كورونا المستجد علا (Kang et al.. 2020دراسة )

مستون التمتع بالصحة اللرسية لدن عيلة مك األطباا والممرضيك في مديلة يوهان الصيلية، ويد اختيرت إلجراا هذه الدراسة 

ممرضة( ممك  200طبيب، و 021الصيلية   ( مك الطايم الطبي العامليك في مستشريات مديلة يوهان224عيلة عشواوية بلغت  

سلة( استددم الرري  البحثي لجمع المعلومات في هذه الدراسة مقياسا لتقييم المشكجت  42للا  25تتراوح جعمارهم ما بيك  

عام، األر  عبار  موزعة بالتساوي، هذه األبعاد هي: القل  ال 20 بإجمالياللرسية لدن جفراد هذه العيلة تكون مك اجاة األبعاد 

( مك اجمالي العيك يعانون مستويات مرترعة %2 6واضطرابات اللوم، واالكتئاب، ويد توصلت نتاوج الدراسة للا جن ثوالي  

( مك العيلة درجات متدنية %17( يعانون بدرجة متوسطة، بيلما جظهر ثوالي  %2 56جدا مك القل  واالكتئاب واألر ، و 

 مك القل  واالكتئاب واالر  

 وجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:أ

  وااارها األسرية واللرسية جاوحة كوروناتلاو  اسة مع الدراسات السابقة في جن جغلبها تتشابه هذه الدر -

 لن معظم الدراسات السابقة والدراسة الحالية اعتمد علا الملهج الوصري للعيلة  -

 مع الدراسة الحالية في اعتمادها علا ملاهج ومقايي، ثسب طبيعة عيلتها  بعض الدراسات السابقة تدتلف -

التعرل علا جار جاوحة كورونا علا تدتلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في هدفها العام ثي  هدفت للا  -

 ، ودور المرشد األسري فيها العجية الزوجية والحالة اللرسية لدن الرجا  بمديلة جد 

 تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مك خج  جهدافها الررعية بيلما  -

 االستفادة من الدراسات السابقة: 

استرادت الدراسة الحالية مك الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة، وصياغة تساؤالتها، وتحديد جهدافها، وملهجها، 

االستبانة الداصة بالدراسة الحالية، واالستراد  مما تحتويه مك معلومات في ملها في لعداد  يسترادوفي لعداد جدبياتها، كما 

 اإلطار اللظري للدراسة 

ااار كورونا علا األسري في مواجهة  دور المرشدويؤكد الباث  االستراد  الكبير  مك الدراسات السابقة في لدراك جهمية 

 تجاه األسر  وجفرادها   المرشدخج  ما يقوم به  مك اوالحد مله العجية الزوجية والحالة اللرسية للرجا 

 ةمنهجية الدراس .1

 :تمهيد

يتلاو  هذا الرصل وصرا  لملهج الدراسة واالجرااات المتبعة، والذي يتضمك: تحديد الملهجية المتبعة في الدراسة، وتحديد 

تلك األداا واباتها، والعمليات اإلثصاوية التي المجتمع والعيلة المستهدفة، وجدواته مك ثي  البلاا وكيرية التحق  مك صد  

 ستستددم في تحليل البيانات، وذلك علا اللحو التالي:

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 منهج الدراسة:. 1.1

استددام الملهج الوصري التحليلي ثي  يام الباث  بتجميع بيانات مك عيلة مك الرجا  في مديلة جد ،  تمفي هذه الدراسة 

 وتم وضع جسئلة محدد  وصياغتها في شكل استبيان تم توزيعه علا جفراد العيلة ومك ام وصف هذه البيانات وتحليلها 

 الملهج الوصري:

لا وصف الظاهر  المدروسة جو تحديد المشكلة جو تبرير الظرول يعرل الملهج الوصري برنه "الملهج الذي يهدل ل

والممارسات جو التقييم والمقارنة جو التعرل علا ما يعمله اآلخرون في التعامل مع الحاالت المماالة لوضع الدطط المستقبلية"، 

  للا ثقاو  عك الظرول القاومة وال يقتصر هذا الملهج علا وصف الظاهر  فقط، ولنما يتعداه للا الترسير والتحليل للوصو

 ه( 0415مك ججل تطويرها وتحسيلها  القحطاني، 

والملهج الوصري يهتم بدراسة المشكجت المتعلقة بالمجاالت اإلنسانية واألسرية، ثي  يقوم الباث  بجمع معلومات دييقة 

الحقاو  المتوفر ، ويعبر علها تعبيرا  كيريا   عك ظاهر  معيلة موضوع الدراسة، ويهتم بوصرها وترسيرها ترسيرا  دييقا  بداللة

بوصف الظاهر  وتوضيح خصاوصها، جو تعبيرا  كميا  بوصف الظاهر  وصرا  ريميا  يوضح مقدار الظاهر ، جو ثجمها، 

 ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرن المدتلرة 

 مجتمع الدراسة:. 1.1

( المستهدل بالدراسة  مجتمع البح  هو بمثابة Population الدطو  األولا في البحوث هو تعريف مجتمع البح  

 وثدات محدد  مك العلاصر الموجود  في المجتمع يستهدفهم الباث  بالدراسة  يتكون مجتمع البح  مك الرجا  في مديلة جد  

 عينة الدراسة:. 1.1

 مديلة جد   ( رجج  مك222لقد تم اختيار عيلة عشواوية مك الرجا  بمديلة جد  التي بلغت  

 أداة الدراسة:. 1.1

تم استددام االستبانة كردا  لهذه الدراسة لجمع البيانات المتعلقة بها، نظرا  لطبيعتها مك ثي  جهدافها وملهجها ومجتمعها، 

وتعتبر مك جكثر جدوات البح  انتشارا  وتستددم في مدتلف مجاالت العلوم والمعرفة، فهي جكثر فاعلية مك ثي  الويت 

تكلرة، ولمكانية جمع البيانات عك عدد جكبر مك األفراد، كما جنها تسهل اإلجابة علا بعض األسئلة التي تحتاج للا ويت مك وال

 يبل المبحوث وكذلك ترضل في ثالة كون المبحوايك ملتشريك في ملاط  جغرافية واسعة 

 حدود الدراسة:. 1.1

كورونا علا العجية الزوجية والحالة اللرسية لدن الرجا  بمديلة جد ، جار جاوحة تركز الدراسة علا )أ( حدود موضوعية: 

  ودور المرشد األسري فيهــا

 ستطب  الدراسة علا عيلة مك الرجا  في مديلة جد   الحدود البشرية: ب( 

 سول تطب  الدراسة في مديلة جد   )ج( الحدود المكانية: 

 .ـه0442 -0440اني لعام خج  الرصل الدراسي الث)د( الحدود الزمانية: 

 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 إجراءات تطبيق أداة الدراسة:

يام الباث  بتحويل االستبيان للا استبيان الكترونية ثتا تسهل عملية جمع البيانات لضي  الويت، وبعد ذلك تم لرسا  

 العيلة وبالتالي يتم اعتماد هذا العدد ليشكل ثجم  –( مستجيب 222الرابط للا المستجيبيك وجمع الردود مك  

، ومك ام لجراا التحليل 24اإلصدار   SPSSتم لدخا  البيانات للا البرنامج  الحزمة اإلثصاوية للعلوم االجتماعية( 

  اإلثصاوي بغية الوصو  لألهدال المرجو ، وذلك عك طري  استددام العديد مك األساليب اإلثصاوية

 صدق وثبات االستبانة:

البيانات التي توفّرها األدا  هي مك جهم جس، جمع البيانات في البح  العلمي، ويرجع يمكك القو  جّن مدن صد  وابات 

السبب في ذلك للا جن ضعف ابات وصد  األدا  يد يؤدي للا ضعف صّحة نتاوج البح  العلمي بركمله، وعدم صّحة نتاوج 

 ختيار جدا  تمتاز بالثبات والصد  البح  العلمي تجعل البح  بدون ييمة علمية، لذلك يجب علا الباث  الحرص علا ا

 الصدق الظاهري:

تم التركد مك الصد  الظاهري لجستبانة مك خج  توزيع االستبانة علا ذوي االختصاص  محكميك( لمعرفة اراوهم عك 

 مدن سجمة االستبانة وكذلك توزيع استبانات بعدية ويبلية والمقارنة بيلها ليتضح الثبات والصد  فاالستبانة 

 :ق االتساق الداخلي لالستبانةصد

تم ثساب صد  االتسا  الداخلي ألدا  الدراسة مك خج  ثساب معامل االرتباط لبيرسون بيك كل عبار  والدرجة الكلية 

 للمحور الذي تتبع له، وجاات اللتيجة كما يلي:

 صد  االتسا  الداخلي ألدا  الدراسة (.1-1جدول رقم )

 المحاور
رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 اإلحصائية

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 اإلحصائية

  جار جاوحة كورونا 0

 علا العجيات الزوجية

1 .801** 0.000 5 .800** 0.000 

2 .691** 0.000 6 .857** 0.000 

3 .845** 0.000 7 .834** 0.000 

4 .829** 0.000    

جار جاوحة كورونا   2

الحالة اللرسية لدن علا 

 الرجا 

8 .838** 0.000 12 .422** 0.000 

9 .867** 0.000 13 .807** 0.000 

10 .866** 0.000 14 .800** 0.000 

11 .828** 0.000    

دور المرشد األسري   1

في تلمية العجيات 

 الزوجية في األزمات

15 .818** 0.000 19 .908** 0.000 

16 .875** 0.000 21 .865** 0.000 

17 .918** 0.000 21 .863** 0.000 

18 .910** 0.000    



 
 
 
 

 

 

 

دور المرشد األسري   4

في تحسيك الحالة اللرسية 

 لدن الرجا  في األزمات

22 .883** 0.000 26 .892** 0.000 

23 .865** 0.000 27 .908** 0.000 

24 .902** 0.000 28 .896** 0.000 

25 .919** 0.000    

 

الجةةةةدو  السةةةةاب  يوضةةةةح نتةةةةاوج صةةةةد  االتسةةةةا  الةةةةداخلي لعبةةةةارات جدا  الدراسةةةةة فةةةةي كةةةةل محةةةةور بطريقةةةةة معةةةةامجت 

 بيرسون لجرتباط 

( نجةةةةةد جن معةةةةةامجت االرتبةةةةةاط للعبةةةةةارات جاةةةةةر جاوحةةةةةة كورونةةةةةا علةةةةةا العجيةةةةةات الزوجيةةةةةةباللسةةةةةبة للمحةةةةةور األو   

( 20 2عةةةةة وذات داللةةةةة لثصةةةةاوية علةةةةد مسةةةةتون معلويةةةةة  ( وجميعهةةةةا يةةةةيم موجبةةةةة مرتر257 2 – 620 2تراوثةةةةت بةةةةيك  

 مما يشير للا جن عبارات المحور األو  تمتاز بصد  االتسا  الداخلي 

( نجةةةةد جن معةةةةامجت االرتبةةةةاط جاةةةةر جاوحةةةةة كورونةةةةا علةةةةا الحالةةةةة اللرسةةةةية لةةةةدن الرجةةةةا باللسةةةةبة للمحةةةةور الثةةةةاني  

موجبةةةة مرترعةةةة وذات داللةةةة لثصةةةاوية علةةةد مسةةةتون معلويةةةة ( وجميعهةةةا يةةةيم 267 2 – 422 2للعبةةةارات تراوثةةةت بةةةيك  

 ( مما يشير للا جن عبارات المحور الثاني تمتاز بصد  االتسا  الداخلي 20 2 

( نجةةةةد جن معةةةةامجت دور المرشةةةةد األسةةةةري فةةةةي تلميةةةةة العجيةةةةات الزوجيةةةةة فةةةةي األزمةةةةاتباللسةةةةبة للمحةةةةور الثالةةةة   

( وجميعهةةةا يةةةيم موجبةةةة مرترعةةةة وذات داللةةةة لثصةةةاوية علةةةد مسةةةتون 202 2 – 202 2االرتبةةةاط للعبةةةارات تراوثةةةت بةةةيك  

 ( مما يشير للا جن عبارات المحور الثال  تمتاز بصد  االتسا  الداخلي 20 2معلوية  

( نجةةةةد جن دور المرشةةةةد األسةةةةري فةةةةي تحسةةةةيك الحالةةةةة اللرسةةةةية لةةةةدن الرجةةةةا  فةةةةي األزمةةةةاتباللسةةةةبة للمحةةةةور الرابةةةةع  

( وجميعهةةةةا يةةةةيم موجبةةةةة مرترعةةةةة وذات داللةةةةة لثصةةةةاوية 202 2 – 265 2للعبةةةةارات تراوثةةةةت بةةةةيك  معةةةةامجت االرتبةةةةاط 

 ( مما يشير للا جن عبارات المحور الرابع تمتاز بصد  االتسا  الداخلي 20 2علد مستون معلوية  

 ثبات االستبانة: 

 اللتاوج كما يلي:تم التحق  مك ابات االستبانة عك طري  استددام معامل جلرا كرونباخ، وجاات 

 جلرا-معامجت الثبات لجستبانة بطريقة كرونباخ (.1-1جدول رقم )

 ألفا-كرونباخ العبارات المحاور

 227 2 7 المحور األو : جار جاوحة كورونا علا العجيات الزوجية

 227 2 7 المحور الثاني: جار جاوحة كورونا علا الحالة اللرسية لدن الرجا 

دور المرشد األسري في تلمية العجيات الزوجية في المحور الثال : 

 األزمات
7 2 250 

المحور الرابع: دور المرشد األسري في تحسيك الحالة اللرسية لدن 

 الرجا  في األزمات
7 2 252 

 200 2 22 كامل االستبيان



 
 
 
 

 

 

 

جلرةةةا للمحةةةور -جلرةةةا، فيتضةةةح جن ييمةةةة كرونبةةةاخ-الجةةةدو  السةةةاب  يوضةةةح نتةةةاوج الثبةةةات ألدا  الدراسةةةة بطريقةةةة كرونبةةةاخ

(، وللمحةةةةور الرابةةةةع بلغةةةةت 250 2(، وللمحةةةةور الثالةةةة  بلغةةةةت  227 2(، وللمحةةةةور الثةةةةاني بلغةةةةت  227 2األو  بلغةةةةت  

(، ونجثةةةة  جن جميةةةةع هةةةةذه القةةةةيم مرترعةةةةة جةةةةدا  200 2جلرةةةةا  -(، وباللسةةةةبة لجسةةةةتبيان كةةةةامج  بلغةةةةت ييمةةةةة كرونبةةةةاخ252 2 

 ( مما يشير للا ابات عالي ألدا  الدراسة، وبالتالي فإن لجابات عيلة الدراسة تمتاز بثبات عالي 22 2 جكبر مك 

 جوزان اإلجابات ثسب مقياس ليكرت الدماسي  (.1-1جدول رقم )

 المتوسط الموزون الوزن اإلجابة

 5للا  22 4 5 مواف  بشد 

 22 4للا >  42 1 4 مواف 

 42 1للا >  62 2 1 محايد

 62 2للا >  22 0 2 مواف  غير

 22 0للا >  0 0 غير مواف  بشد 

 

تةةةم ثسةةةاب المتوسةةةطات الحسةةةابية المرجحةةةة لكةةةل عبةةةار  مةةةك عبةةةارات جدا  الدراسةةةة ومقارنتهةةةا مةةةع المةةةدن الموجةةةود 

 في الجدو  جعجه وتعطا اإلجابة المقابلة للمدن الذي يقع بداخله متوسط العبار  
 

 :المستخدمةاألساليب اإلحصائية . 3.1

سيتم استددام العديد مك العمليات والمعالجات اإلثصاوية بغرض التحق  مك جهدال الدراسة واإلجابة علا التساؤالت 

باإلضافة للا ( 24اإلصدار    (SPSSالتي وضعها الباث  وذلك باالستعانة ببرنامج  الحزمة اإلثصاوية للعلوم االجتماعية 

 تتمثل في اآلتي:، واألشكا  البيانية ( لعملMicrosoft Excelبرنامج  

   معامل ارتباط بيرسون لحساب صد  االتسا  الداخلي 0

 جلرا لحساب معامل الثبات ألدا  الدراسة -  معامل كرونباخ2

   التكرارات واللسب المئوية لوصف عيلة الدراسة وفقا  للمتغيرات الشدصية 1

 لإلجابة علا تساؤالت الدراسة    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية4

 

 نتائج الدراسة وتحليلها .1

 تمهيد:

سيتم في هذا الرصل لجراا اإلثصااات الوصةرية التحليليةة للبيانةات التةي تةم جمعهةا مةك جفةراد العيلةة وفقةا  للمحةاور الموضةوعة 

لإلجابة علا التساؤالت، وذلك ابتداا  بوصف العيلة، ام ثساب كةل مةك المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة لإلجابةات 

 :وذلك علا اللحو التاليلإلجابة علا التساؤالت، دا  البح  علا العبارات المكونة لمحاور ج

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 وصف العينة وفقاً للبيانات الشخصية: .1.1

 الدصاوص الديموغرافية لعيلة الدراسة  (.1-1جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير

 العمر

18.2 40 سلة 12جيل مك   %  

14.5 32 سلة 15> - 12مك  %  

14.5 32 سلة 42> - 15مك  %  

52.7 116 سلة فركثر 42 %  

 المستون التعليمي

4.1 9 متوسط %  

27.3 60 اانوي %  

45.0 99 جامعي %  

23.6 52 فو  الجامعي %  

 جهة العمل

44.5 98 يطاع ثكومي %  

35.5 78 يطاع خاص %  

20.0 44 جخرن %  

 سلوات الدبر 

17.3 38 سلوات 5> - 0 %  

14.1 31 سلوات 02> - 5 %  

68.6 151 سلوات فركثر 02 %  

 نوع السكك

33.6 74 فيج %  

61.4 135 شقة %  

2.3 5 شعبي %  

2.7 6 جخرن %  

 % 100.0 220  المجموع

 

 مك خج  الجدو  الساب  والذي يوضح التوزيع التكراري ألفراد عيلة الدراسة ثسب المتغيرات الشدصية، نجد اآلتي:

( في الرئة العمرية % 2 02سلة فركثر(، وجن نسبة   42( مك العيلة في الرئة العمرية  % 7 52، نجد جن نسبة  للعمرباللسبة 

( في الرئة العمرية  مك % 5 04سلة(، وجن نسبة   15> - 12( في الرئة العمرية  مك % 5 04سلة(، وجن نسبة   12 جيل مك 

 تالي يوضح هذه اللسب:سلة(  والشكل البياني ال 42> - 15



 
 
 
 

 

 

 

 

( مستواهم التعليمي % 1 27( مستواهم التعليمي  جامعي(، وجن نسبة  % 2 45، نجد جن نسبة  المستوى التعليميباللسبة 

( فقط مستواهم التعليمي  متوسط(  % 0 4( مستواهم التعليمي  فو  الجامعي(، وجن نسبة  % 6 21 اانوي(، وجن نسبة  

 التالي يوضح هذه اللسب:والشكل البياني 

 

 

( يعملون في % 5 15( مك العيلة يعملون في  القطاع الحكومي(، وجن نسبة  % 5 44، نجد جن نسبة  لجهة العملباللسبة 

 ( يعملون لدن جهات جخرن غير التي ُذكرت  والشكل البياني التالي يوضح هذه اللسب:% 22 القطاع الداص(، وجن نسبة  

18.2% 14.5% 14.5%

52.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

سنة30أقل من  سنة35> -30من  سنة40> -35من  سنة فأكثر40

توزيع العينة وفقًا لمتغير العمر( 1-4)شكل رقم 

4.1%

27.3%

45.0%

23.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

متوسط ثانوي جامعي فوق الجامعي

توزيع العينة وفقًا لمتغير المستوى التعليمي( 2-4)شكل رقم 



 
 
 
 

 

 

 

 

( تبله % 1 07سلوات فركثر(، وجن نسبة   02( مك العيلة تبله خبرتهم  % 6 62، نجد جن نسبة  الخبرة لسنواتباللسبة 

 سلوات(  والشكل البياني التالي يوضح هذه اللسب: 02> – 5( تبله خبرتهم  % 0 04سلوات(، وجن نسبة   5>– 0خبرتهم  

 

( نوع سكلهم  فيج(، وجن % 6 11سكلهم  شقة(، وجن نسبة   ( مك العيلة نوع% 4 60، نجد جن نسبة  لنوع السكنباللسبة 

( يسكلون في جنواع جخرن مك المساكك غير التي ُذكرت  والشكل % 7 2( نوع سكلهم  شعبي(، وجن نسبة  % 1 2نسبة  

 البياني التالي يوضح هذه اللسب:

44.5%

35.5%

20.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

قطاع حكومي قطاع خاص أخرى

توزيع العينة وفقًا لمتغير جهة العمل( 3-4)شكل رقم 

17.3% 14.1%

68.6%
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80.0%

سنوات5> -1 سنوات10> -5 سنوات فأكثر10

توزيع العينة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة ( 4-4)شكل رقم 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 اإلجابة على تساؤالت الدراسة: .1.1

 ؟جاوحة كورونا علا العجيات الزوجيةجار ما  نتائج التساؤل األول:

، وذلك بحساب جار جاوحة كورونا علا العجيات الزوجيةلإلجابة علا هذا التساؤ  فسيتم تحليل عبارات المحور األو : 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات جفراد العيلة علا عبارات المحور، وكما يلي:

جار جاوحة كورونا علا  الحسابي واالنحرال المعياري لإلجابات علا عبارات المحور األو : المتوسط (:1-1جدول رقم )

  العجيات الزوجية

 المتوسط العبارات
االنحرال 

 المعياري
 الترتيب المستون

  تسةةةببت جاوحةةةة كورونةةةا فةةةي ارترةةةاع معةةةدالت 0

 الطج  
 3 غير مواف  1.06 2.57

في ظل جاوحةة    ازدادت يو  الترابط بيك األزواج2

 كورونا 
 1 مواف  0.83 3.99

ة في العجيات ق  خلرت جاوحة كورونا شروخ عمي1

 الزوجية 
 6 غير مواف  0.97 2.42

  تسةةبب جاوحةةة كورونةةا فةةي زيةةاد  ثةةاالت العلةةف 4

 العاولي بيك األزواج 
 5 غير مواف  0.97 2.43

  ولةةةةدت جاوحةةةةة كورونةةةةا ثةةةةاالت مةةةةك التةةةةذمر 5

 االزواج واالنرعا  بيك 
 2 محايد 1.07 2.89

 4 غير مواف  0.99 2.53  تسةةةببت جاوحةةةة كورونةةةا فةةةي تصةةةدع العجيةةةات 6

33.6%

61.4%

2.3% 2.7%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

فيال شقة شعبي أخرى

توزيع العينة وفقًا لمتغير نوع السكن  ( 5-4)شكل رقم 



 
 
 
 

 

 

 

 العاطرية بيك األزواج 

  سةةاهمت جاوحةةة كورونةةا فةةي عةةدم تقبةةل األزواج 7

 لبعضهم البعض 
 7 غير مواف  0.98 2.40

  محايد 0.98 2.75 الدرجة الكلية للمحور

 

جاةةر جاوحةةة لإلجابةةات علةةا عبةةارات المحةةور األو :  يظهةةر المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة (2-4يبةةيك الجةةدو   

( لمقيةةاس 42 1> – 62 2( ويقةةع ضةةمك الرئةةة الثالثةةة  75 2المتوسةةط العةةام للمحةةور    نجةةد جن كورونةةا علةةا العجيةةات الزوجيةةة

حرافةات المعياريةة والتةي جةاات تقتةرب مةك وجيةل مةك الواثةد ليكرت الدماسي ويشير للا مستون  محايد(  ومك خةج  يةيم االن

الصحيح، مما يشير للا تجان، اإلجابات علا عبارات المحور، وبالتالي فةإن غالبيةة جفةراد العيلةة محايةديك فةي اراوهةم نحةو جاةر 

زليةا  ثسةب درجةة الموافقةة، جاوحة كورونا علا العجيات الزوجية  وبلاا علا المتوسطات الحسابية، فقد تم ترتيةب العبةارات تلا

 وذلك كما يلي:

( ومستون اسةتجابة 22 1   ازدادت يو  الترابط بيك األزواج في ظل جاوحة كورونا( في المرتبة األولا بمتوسط ثسابي بله  0

  مواف ( 

( ومسةتون 22 2     ولدت جاوحة كورونا ثاالت مك التذمر واالنرعا  بةيك االزواج( فةي المرتبةة الثانيةة بمتوسةط ثسةابي بلةه2

 استجابة  محايد( 

( ومسةتون اسةتجابة  غيةر 57 2   تسببت جاوحة كورونا في ارتراع معدالت الطج ( في المرتبة الثالثة بمتوسط ثسابي بلةه  1

 مواف ( 

ومستون ( 51 2   تسببت جاوحة كورونا في تصدع العجيات العاطرية بيك األزواج( في المرتبة الرابعة بمتوسط ثسابي بله  4

 استجابة  غير مواف ( 

( 41 2   تسةةبب جاوحةةة كورونةةا فةةي زيةةاد  ثةةاالت العلةةف العةةاولي بةةيك األزواج( فةةي المرتبةةة الدامسةةة بمتوسةةط ثسةةابي بلةةه  5

 ومستون استجابة  غير مواف ( 

( ومسةةتون 42 2ة فةي العجيةات الزوجيةةة( فةي المرتبةةة السادسةة بمتوسةط ثسةةابي بلةه  قةة   خلرةت جاوحةة كورونةةا شةروخ عمي6

 استجابة  غير مواف ( 

( ومسةتون 42 2   ساهمت جاوحة كورونا في عدم تقبل األزواج لبعضهم البعض( في المرتبة السةابعة بمتوسةط ثسةابي بلةه  7

 استجابة  غير مواف ( 

 

 ؟جار جاوحة كورونا علا الحالة اللرسية لدن الرجا ما  نتائج التساؤل الثاني:

، وذلك جار جاوحة كورونا علا الحالة اللرسية لدن الرجا لإلجابة علا هذا التساؤ  فسيتم تحليل عبارات المحور الثاني: 

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات جفراد العيلة علا عبارات المحور، وكما يلي:

 

 



 
 
 
 

 

 

 

جار جاوحة كورونا علا  المتوسط الحسابي واالنحرال المعياري لإلجابات علا عبارات المحور الثاني: (:1-1جدول رقم )

  الحالة اللرسية لدن الرجا 

 المتوسط العبارات
االنحرال 

 المعياري
 الترتيب المستون

  ازدادت الضغوط اللرسية لدن الرجا  فةي ظةل جاوحةة 2

 كورونا 
 2 مواف  1.14 3.60

 3 محايد 1.21 3.39 جاوحة كورونا في سوا الحالة اللرسية للرجا    تسببت 2

  ولةةةدت جاوحةةةة كورونةةةا ثةةةاالت مةةةك االكتئةةةاب لةةةدن 02

 الرجا  
 4 محايد 1.16 3.26

  ازدادت مسةةتويات القلةة  لةةدن الرجةةا  بسةةبب جاوحةةة 00

 كورونا 
 1 مواف  1.13 3.63

  تسةةببت جاوحةةةة كورونةةةا للةةةا لجةةةوا بعةةةض الرجةةةا  02

 لجنتحار 
1.69 0.81 

غير مواف  

 بشد 
7 

  ازدادت ثةةاالت االضةةطراب لةةدن الرجةةا  فةةي ظةةل 01

 جاوحة كورونا 
 6 محايد 1.13 2.88

  ساهمت جاوحة كورونا في ترشةي ثةاالت األر  بةيك 04

 الرجا  
 5 محايد 1.10 3.14

  محايد 1.10 3.08 الدرجة الكلية للمحور

 

جاةةر جاوحةةة لإلجابةةات علةةا عبةةارات المحةةور الثةةاني:  يظهةةر المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة (1-4يبةةيك الجةةدو   

( 42 1> – 62 2( ويقةع ضةمك الرئةة الثالثةة  22 1المتوسةط العةام للمحةور    نجةد جن كورونا علا الحالةة اللرسةية لةدن الرجةا 

ي فةةإن غالبيةة جفةراد العيلةة محايةديك فةةي اراوهةم نحةو جاةر جاوحةةة لمقيةاس ليكةرت الدماسةي ويشةير للةةا مسةتون  محايةد(، وبالتةال

كورونا علا الحالة اللرسية لدن الرجا   وبلاا علا المتوسطات الحسابية، فقد تم ترتيب العبارات تلازليا  ثسب درجةة الموافقةة، 

 وذلك كما يلي:

( ومسةةتون 61 1األولةةا بمتوسةةط ثسةةابي بلةةه     ازدادت مسةةتويات القلةة  لةةدن الرجةةا  بسةةبب جاوحةةة كورونةةا( فةةي المرتبةةة 0

 استجابة  مواف ( 

( ومسةتون 62 1   ازدادت الضغوط اللرسية لدن الرجةا  فةي ظةل جاوحةة كورونةا( فةي المرتبةة الثانيةة بمتوسةط ثسةابي بلةه  2

 استجابة  مواف ( 

( ومسةتون اسةتجابة 12 1ط ثسةابي بلةه     تسببت جاوحة كورونا في سوا الحالة اللرسةية للرجةا ( فةي المرتبةة الثالثةة بمتوسة1

  محايد( 



 
 
 
 

 

 

 

( ومسةتون اسةتجابة 26 1   ولدت جاوحة كورونا ثاالت مك االكتئاب لدن الرجا ( في المرتبة الرابعة بمتوسط ثسةابي بلةه  4

  محايد( 

( ومسةتون 04 1   ساهمت جاوحة كورونا في ترشي ثةاالت األر  بةيك الرجةا ( فةي المرتبةة الدامسةة بمتوسةط ثسةابي بلةه  5

 استجابة  محايد( 

( 22 2   ازدادت ثةةاالت االضةةطراب لةةدن الرجةةا  فةةي ظةةل جاوحةةة كورونةةا( فةةي المرتبةةة السادسةةة بمتوسةةط ثسةةابي بلةةه  6

 ومستون استجابة  محايد( 

( ومسةةتون 62 0   تسةةببت جاوحةةة كورونةةا للةةا لجةةوا بعةةض الرجةةا  لجنتحةةار( فةةي المرتبةةة السةةابعة بمتوسةةط ثسةةابي بلةةه  7

 ستجابة  غير مواف  بشد ( ا
 

 ؟دور المرشد األسري في تلمية العجيات الزوجية في األزمات؟ وما اآلاار اإليجابية والسلبيةما  نتائج التساؤل الثالث:

، دور المرشد األسري في تلمية العجيات الزوجية في األزماتلإلجابة علا هذا التساؤ  فسيتم تحليل عبارات المحور الثال : 

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات جفراد العيلة علا عبارات المحور، وكما يلي: وذلك

دور المرشد األسري في  المتوسط الحسابي واالنحرال المعياري لإلجابات علا عبارات المحور الثال : (:1-1جدول رقم )

  تلمية العجيات الزوجية في األزمات

 المتوسط العبارات
االنحرال 

 المعياري
 الترتيب المستون

  يسةةاهم المرشةةد األسةةري فةةي تلميةةة الصةةحة اللرسةةية 05

 للزوجيك 
 2 مواف  0.85 3.80

  يحاف  المرشد األسري علا العجيات الزوجيةة ويةت 06

 األزمات 
 3 مواف  0.87 3.78

  يعطةةةي المرشةةةد األسةةةري العجيةةةات الزوجيةةةة ييمةةةة 07

 ومعلا 
 4 مواف  0.92 3.77

 1 مواف  0.84 3.83   يقلل المرشد األسري ااار األزمات علد األزواج 02

  يساعد المرشد األسري الزوجيك في ضبط انرعاالتهم 02

 ويت األزمات 
 6 مواف  0.91 3.76

  يعمةةل المرشةةد األسةةري علةةا السةةيطر  علةةا مصةةادر 22

 الحجفات األسرية 
 5 مواف  0.87 3.77

  يساهم المرشد األسةري فةي تلميةة العجيةات الزوجيةة 20

  وتطورها  
 7 مواف  0.88 3.75

  مواف  0.88 3.78 الدرجة الكلية للمحور

 



 
 
 
 

 

 

 

دور المرشةد لإلجابةات علةا عبةارات المحةور الثالة :  يظهر المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة (4-4يبيك الجدو   

> - 42 1( ويقةع ضةمك الرئةة الثانيةة  72 1المتوسةط العةام للمحةور    نجةد جن الزوجية فةي األزمةاتاألسري في تلمية العجيات 

( لمقياس ليكرت الدماسي ويشير للةا مسةتون  موافة (  ومةك خةج  يةيم االنحرافةات المعياريةة والتةي جةاات تقتةرب مةك 22 4

لمحور، وبالتالي فإن غالبيةة جفةراد العيلةة يوافقةون علةا وجيل مك الواثد الصحيح، مما يشير للا تجان، اإلجابات علا عبارات ا

دور المرشد األسري في تلمية العجيات الزوجية في األزمات  وبلاا علا المتوسطات الحسابية، فقد تةم ترتيةب العبةارات تلازليةا  

 ثسب درجة الموافقة، وذلك كما يلي:

( ومسةةتون اسةةتجابة 21 1المرتبةةة األولةةا بمتوسةةط ثسةةابي بلةةه     يقلةةل المرشةةد األسةةري ااةةار األزمةةات علةةد األزواج( فةةي 0

  مواف ( 

( ومسةةتون 22 1   يسةةاهم المرشةةد األسةةري فةةي تلميةةة الصةةحة اللرسةةية للةةزوجيك( فةةي المرتبةةة الثانيةةة بمتوسةةط ثسةةابي بلةةه  2

 استجابة  مواف ( 

( ومسةتون 72 1لثالثةة بمتوسةط ثسةابي بلةه     يحاف  المرشد األسري علا العجيةات الزوجيةة ويةت األزمةات( فةي المرتبةة ا1

 استجابة  مواف ( 

( ومسةتون اسةتجابة 77 1   يعطي المرشد األسري العجيات الزوجية ييمة ومعلا( في المرتبة الرابعة بمتوسةط ثسةابي بلةه  4

  مواف ( 

( 77 1بمتوسةط ثسةابي بلةه     يعمل المرشد األسري علا السةيطر  علةا مصةادر الحجفةات األسةرية( فةي المرتبةة الدامسةة 5

 ومستون استجابة  مواف ( 

( 76 1   يساعد المرشد األسةري الةزوجيك فةي ضةبط انرعةاالتهم ويةت األزمةات( فةي المرتبةة السادسةة بمتوسةط ثسةابي بلةه  6

 ومستون استجابة  مواف ( 

( ومسةتون 75 1بمتوسةط ثسةابي بلةه     يساهم المرشد األسري في تلمية العجيات الزوجية وتطورهةا( فةي المرتبةة السةابعة 7

 استجابة  مواف ( 
 

 ؟دور المرشد األسري في تحسيك الحالة اللرسية لدن الرجا  في األزماتما  نتائج التساؤل الرابع:

دور المرشد األسري في تحسيك الحالة اللرسية لدن الرجا  في لإلجابة علا هذا التساؤ  فسيتم تحليل عبارات المحور الرابع: 

 ، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات جفراد العيلة علا عبارات المحور، وكما يلي:زماتاأل

دور المرشد األسري في  المتوسط الحسابي واالنحرال المعياري لإلجابات علا عبارات المحور الرابع: (:1-1جدول رقم )

  تتحسيك الحالة اللرسية لدن الرجا  في األزما

 المتوسط العبارات
االنحرال 

 المعياري
 الترتيب المستون

  يساهم المرشد األسةري فةي تحسةيك الحالةة اللرسةية لةدن 22

 الرجا  
 6 مواف  0.82 3.71

 1 مواف  0.80 3.84  يساعد المرشد األسةري فةي تقةديم جسةاليب لعةجج الحالةة 21



 
 
 
 

 

 

 

 اللرسية للرجا  

مةةةع األوضةةةاع   يسةةةاعد المرشةةةد االسةةةري فةةةي التكيةةةف 24

 الجديد  ويت األزمات
 2 مواف  0.80 3.81

 5 مواف  0.86 3.76   يلمي المرشد األسري الثقة لدن الرجا  ويت األزمات 25

 7 مواف  0.90 3.68   يقلل المرشد األسري مك ااار األزمات لدن الرجا  26

  يدعم المرشد األسري الرجا  في تدطةي ااةار األزمةات 27

 لديهم اللرسية 
 4 مواف  0.88 3.78

  يضع المرشد األسري خطة لتحسيك الحالة اللرسية لةدن 22

 الرجا  
 3 مواف  0.85 3.80

  مواف  0.84 3.77 الدرجة الكلية للمحور

 

دور المرشةد لإلجابةات علةا عبةارات المحةور الرابةع:  يظهر المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة (5-4يبيك الجدو   

( ويقةع ضةمك الرئةة الثانيةة 77 1المتوسةط العةام للمحةور    نجةد جن األسري في تحسيك الحالة اللرسية لةدن الرجةا  فةي األزمةات

( لمقياس ليكرت الدماسي ويشةير للةا مسةتون  موافة (  ومةك خةج  يةيم االنحرافةات المعياريةة والتةي جةاات 22 4> - 42 1 

ير للةا تجةان، اإلجابةات علةا عبةارات المحةور، وبالتةالي فةإن غالبيةة جفةراد العيلةة تقترب مك وجيل مك الواثد الصحيح، مما يش

يوافقون علا دور المرشد األسري في تحسيك الحالة اللرسية لدن الرجا  في األزمات  وبلاا علا المتوسطات الحسةابية، فقةد تةم 

 ترتيب العبارات تلازليا  ثسب درجة الموافقة، وذلك كما يلي:

( 24 1لمرشد األسري في تقديم جساليب لعجج الحالة اللرسية للرجا ( في المرتبة األولا بمتوسةط ثسةابي بلةه     يساعد ا0

 ومستون استجابة  مواف ( 

( 20 1   يساعد المرشد االسري في التكيف مع األوضاع الجديد  ويت األزمات( في المرتبة الثانية بمتوسط ثسابي بله  2

 ومستون استجابة  مواف ( 

( 22 1   يضةةع المرشةةد األسةةري خطةةة لتحسةةيك الحالةةة اللرسةةية لةةدن الرجةةا ( فةةي المرتبةةة الثالثةةة بمتوسةةط ثسةةابي بلةةه  1

 ومستون استجابة  مواف ( 

( 72 1   يدعم المرشد األسري الرجا  في تدطي ااار األزمات اللرسية لديهم( في المرتبة الرابعةة بمتوسةط ثسةابي بلةه  4

 ف ( ومستون استجابة  موا

( ومسةتون 76 1   يلمي المرشد األسري الثقة لةدن الرجةا  ويةت األزمةات( فةي المرتبةة الدامسةة بمتوسةط ثسةابي بلةه  5

 استجابة  مواف ( 

( 70 1   يسةةاهم المرشةةد األسةةري فةةي تحسةةيك الحالةةة اللرسةةية لةةدن الرجةةا ( فةةي المرتبةةة السادسةةة بمتوسةةط ثسةةابي بلةةه  6

 ومستون استجابة  مواف ( 



 
 
 
 

 

 

 

( ومسةةتون 62 1 يقلةةل المرشةةد األسةةري مةةك ااةةار األزمةةات لةةدن الرجةةا ( فةةي المرتبةةة السةةابعة بمتوسةةط ثسةةابي بلةةه    7

 استجابة  مواف ( 

 

 النتائج والتوصيات .1

 :نتائج الدراسة .1.1

 42العمرية   ( مك العيلة في الرئة% 7 52( مك رجج  مك محافظة جد ، وتم التوصل للا جن نسبة  222 / تتكون العيلة مك 0

( مك العيلة يعملون في  القطاع % 5 44( مستواهم التعليمي  جامعي(، وجن نسبة  % 2 45سلة فركثر(، وجن نسبة  

( مك العيلة نوع سكلهم % 4 60سلوات فركثر(، وجن نسبة   02( مك العيلة تبله خبرتهم  % 6 62الحكومي(، وجن نسبة  

  شقة( 

 ، وذلك مك خج :محايديك في اراوهم نحو جار جاوحة كورونا علا العجيات الزوجيةغالبية جفراد العيلة / 2

 بمستون  مواف (  – ازدادت يو  الترابط بيك األزواج في ظل جاوحة كورونا  0

 بمستون  محايد( - ولدت جاوحة كورونا ثاالت مك التذمر واالنرعا  بيك االزواج  2

 بمستون  محايد(  - دالت الطج تسببت جاوحة كورونا في ارتراع مع  1

 غالبية جفراد العيلة محايديك في اراوهم نحو جار جاوحة كورونا علا الحالة اللرسية لدن الرجا ، وذلك مك خج :/ 1

 بمستون  مواف (  –  ازدادت مستويات القل  لدن الرجا  بسبب جاوحة كورونا 0

 بمستون  مواف (  –كورونا   ازدادت الضغوط اللرسية لدن الرجا  في ظل جاوحة 2

 بمستون  محايد(  –  تسببت جاوحة كورونا في سوا الحالة اللرسية للرجا  1

 / غالبية جفراد العيلة يوافقون علا دور المرشد األسري في تلمية العجيات الزوجية في األزمات، وذلك مك خج :4

 مواف ( بمستون   –  يقلل المرشد األسري ااار األزمات علد األزواج 0

 بمستون  مواف (  –  يساهم المرشد األسري في تلمية الصحة اللرسية للزوجيك 2

 بمستون  مواف (  –  يحاف  المرشد األسري علا العجيات الزوجية ويت األزمات 1

 وذلك مك خج :غالبية جفراد العيلة يوافقون علا دور المرشد األسري في تحسيك الحالة اللرسية لدن الرجا  في األزمات، / 5

 بمستون  مواف (  –  يساعد المرشد األسري في تقديم جساليب لعجج الحالة اللرسية للرجا  0

 بمستون  مواف (  –  يساعد المرشد االسري في التكيف مع األوضاع الجديد  ويت األزمات 2

 بمستون  مواف (  –  يضع المرشد األسري خطة لتحسيك الحالة اللرسية لدن الرجا  1
 

 :الدراسة توصيات .1.1

لنه ومك خج  اللتاوج التي تم التوصل لليها في هذه الدراسة جيدم عددا  مك التوصيات التي امل جن يستراد ملها مستقبج  في مجا  

 الدراسة وتتمثل في:

 ضرور  االهتمام بزياد  الترابط بيك الزوجيك في ظل جاوحة كورونا   0

 كورونا علا العجية بيك الزوجيك التدريف مك شد  ااار جاوحة   2



 
 
 
 

 

 

 

 التوعية مداطر الطج  علا األبلاا واألسر  ككل   1

 ارشاد األسر  بمداطر جاوحة كورونا اللرسية   4

 العمل علا التقليل مك الضغوط اللرسية لدن الرجا  في ظل جاوحة كورونا   5

 التدريف مك شد  مستويات القل  لدن الرجا  بسبب جاوحة كورونا   6

 ا  بالتعايش مع جاوحة كورونا وااارها ارشاد الرج  7

  في تلمية الصحة اللرسية للزوجيكضرور  ترعيل دور المرشد األسري   2

 ضرور  المحافظة علا العجيات الزوجية في ظل جاوحة كورونا   2

 تسهيل عمل المرشد األسري لتقديم جساليب لعجج الحالة اللرسية للرجا    02

 األسري لشرح مداطر جاوحة كورونا علا األسر  عقد دورات وندوات مك يبل المرشد   00

 

 المراجع:. 3

 م(، االرشاد األسري والزواجي، عمان، دار الشرو  2222جثمد عبد اللطيف   اسعد، ابو  0

 م(، الممارسة العامة في الددمة االجتماعية، القاهر ، مكتبة زهراا الشر  2201جبو المعاطي، علي ماهر    2

، وجهة نظر لسجمية، 02 -، التداعيات االيتصادية لريروس كورونا المستجد كوفيدم(2222بلوافي، جثمد مهدي    1

 معهد االيتصاد اإلسجمي، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية 
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