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 تحديد المفهوم:

 اختلفت وجهات نظر الدارسون في تناولهم لمفهوم التفكك األسري:

 

 ،د الوالدين أو كليهما أو لهجرة رب األسرة لمدة طويلةحفقدان أفبعضهم يطلق عليه تفكك األسرة وهو يقع نتيجة للطالق أو 

الوحدة األسرية وتحلل أو تمزق نسيج األدوار االجتماعية عندما يخفق فرد أو أكثر من أفرادها في القيام  انهياركما أنه يشير إلى 

 بالدور المناط به على نحو سليم ومناسب.

 

بالتفكك المعنوي الراجع لتخلخل العالقات العائلية، وفشل أساليب التربية، وكذلك  وهناك من يرى بأن التفكك األسري يتحقق

 بالتفكك المادي الذي يشمل الطالق أو وفاة أحد الوالدين أو كليهما.

 

أن البعض يطلق عليه تصدع األسرة ويقصدون بذلك جميع األزمات التي يمكن أن تلحق باألسرة من جراء تعدد الزوجات أو  كما

ة أحمد الوالدين أو أثناء الطالق. ويكشف مفهوم تصدع األسرة عن مرحلتين من التاريخ األسري: ماضي األسرة المتميز وفا

 باستقرار العالقات وانسجامها، ثم حاضرها الذي يعرف ظهور أزمات تؤدي إلى تصدع األسرة وفقدان توازنها.

تم ذكره باإلضافة إلى سجن أحمد الوالدين واالنهيار الخلقي  عما وهناك فريق آخر يطلق عليه األسر المنهارة: وهي ال تخرج

 لألسرة.

 

ا في أعمالهم وعدم إعطائهم أما بوجاردس: فقد حدد هذا المصطلح بالطالق، االنفصال، الموت، الفقر المزمن وانشغال اآلباء كثير  

اإلجرام أو عدم قدرة األسر المهاجرة على التكيف مع العناية الكافية ألبنائهم، وشذوذهم واتصافهم بأعمال الرذيلة، وامتهان 

 األوضاع الجديدة عند الهجرة.

 

ونخلص من التعاريف السابقة إلى اقتراح التعريف اإلجرائي الذي سوف نتعامل معه في هذه الدراسة، حيث نرى أن التفكك يتحقق 

الشجار والمنازعات العائلية(، وكذلك )األسري الت الخصام بحالة أو أكثر من الحاالت التالية )الطالق، االنفصال أو الهجر، وحا

 2 .وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو غياب أحدهما أو كليهما لفترة طويلة(
  

                                                           
 .51-50 (:2010القاهرة: مؤسسة طيبة، ) مشاكل الوسط األسري وعالقتها بانحراف األحداث مصلح، عبد اللطيف عبد القوي سعيد 2
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 اإلسكندرية مكتبة في الُمتاحة المصادر من ُمختارة رافيةببليوج مصادر

 

 :الكتب المطبوعة

 

عمان، األردن: دار المسيرة، . 2ط.  .سيكولوجية المشكالت األسرية. ، وسامي محسن الختاتنه، أحمد عبد اللطيفأبو أسعد

2014. 

 (B4)المستوى الرابع السفلي    A798   2014   158.24:   رقم االستدعاء

 

 .2016عمان، األردن: الدار المنهجية،  .مشكالت األسرة: عنف األزواج ضد الزوجاتبحري، منى يونس. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي     B1519   362.8292رقم االستدعاء:  

 

 .2000الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة:  الشباب. سلسلة األسرة. مكتبة .وحلول مشكالت سرة..األسالمة، مجدي. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي    سال   أ    361.1رقم االستدعاء:  

 

 .2013 ،دار التعليم الجامعي: اإلسكندرية .والمشكالت وطرق عالجهاسباب سرى: األالتفكك األ. إبراهيم جابر، السيد

 (B2)المستوى الثاني السفلي     S2758t   362.8292رقم االستدعاء:  

 

 .2013دار الوفاء،  اإلسكندرية: .األزمة والحل: مبادرة في طرح المشكلة ورؤية للحل :الزواج؟، راوية عبد المنعم. عباس

 (B2)المستوى الثاني السفلي     A122   306.81رقم االستدعاء:  

 

ف المكتب العربي للمعار القاهرة: .آثاره-مصادره -مفهومه األسري:التفكك يهاب المصري، معدون. إ، وطارق، عبد الرؤوف

2020. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي     A5174   362.8292رقم االستدعاء:  

 

سرية للحد سرية ومكاتب تسوية المنازعات األالتكامل: بين مكاتب التوجيه واالستشارات األتحقيق عبد العزيز، عبير حسن. 

 .2019مؤسسة شباب الجامعة،  اإلسكندرية: .سرىمن مشكالت التفكك األ

 (B2)المستوى الثاني السفلي     A995   362.82رقم االستدعاء:  

 

 .2011اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،  .األسرية المعاصرةبناء األسرة والمشكالت عفيفي، عبد الخالق محمد. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي     A2576   306.85رقم االستدعاء:  

 

دار الجمهورية  القاهرة:كتاب الجمهورية.  .كريم يتقديم عزة عل .الزواج ومشكالته في مصر والدول العربية ، عبد الرازق.قناوي

 .2010للصحافة، 

 (B2)المستوى الثاني السفلي     Q12   306.8رقم االستدعاء:  
 

دار الكتاب  القاهرة: .الضوابط القانونية والشرعية والمشكالت العلمية لألنواع الحديثة للزواج والطالق، أماني علي. المتولي

 .2010الحديث، 

 (B3السفلي  الثالث )المستوى    M9923   297.577رقم االستدعاء:  

 

 .2010القاهرة: مؤسسة طيبة،  .حداثسرى وعالقتها بانحراف األمشاكل الوسط األ. مصلح، عبد اللطيف عبد القوي سعيد

 (B2)المستوى الثاني السفلي     M9879m   364.36رقم االستدعاء:  

 

دار العلم  :، ]مصر[دسوق .هاشم عمر حمدأ . تقديمدليل األسرة في معالجة المشكالت التي تواجه أبناءها، سمير عطية. المعراج

 .2021، دار الجديدالجزائر: ؛ واإليمان

 (B4السفلي  الرابع)المستوى     M6718   155.4رقم االستدعاء:  
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 .2011: دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية. (العنف األسرى-التفكك األسرى)العولمة: تأثيراتها على األسرة: نخلة، أشرف سعد. 

 (B2)المستوى الثاني السفلي     N1638   362.8292االستدعاء:  رقم 

 

 

 :الكتب اإللكترونية

 

. 2008: دار البصيرة، .. د.مالحلول الشرعية للخالفات والمشكالت الزوجية واألسرية بن جبرين، عبد هللا بن عبد الرحمن.ا

 .EBSCO)قاعدة بيانات(.  eBook Arabic Collectionكتاب إلكتروني. 

 

 eBook كتاب إلكتروني.. 2010، العلمية دار يافا. عمان: المرأة على: وتأثيره العنف األسري. ، معدالرقب، إبراهيم سليمان
Arabic Collection  .)قاعدة بيانات(EBSCO. 

 

كتاب إلكتروني. . 2021: المؤسسة الدولية للكتاب، القاهرة. األنشطة التربوية عالج للتفكك األسري ، معد.ستاتي، فايزة أحمد

 )قاعدة بيانات(.المنهل 

 

دار . القاهرة: كتاب الجمهورية .كريم يتقديم عزة عل .الزواج ومشكالته في مصر والدول العربيةقناوي، عبد الرازق. 

 .EBSCO. ()قاعدة بيانات eBook Arabic Collection. كتاب إلكتروني. 2010، الجمهورية للصحافة

 

 

 :ةمطبوعال العلمية الرسائل

 

التخطيط االستراتيجي لمواجهة المشكالت األسرية المرتبطة بظاهرة الدروس الخصوصية ، نجالء سعد عبد هللا. الجزار

. كلية االقتصاد المنزلي. قسم إدارة مؤسسات رسالة دكتوراة. جامعة حلوان .لألبناء في ضوء أنظمة الجودة الشاملة للتعليم

 . 2012، األسرة

 المخزن( --  B4)المستوى الرابع السفلي     Thesis   58414االستدعاء:  رقم 

 

استراتيجية مقترحة إلدارة التوازن األسرى في ضوء اليات حل المشكالت وتسوية المنازعات: ، نهال أكرم السيد علي. حسن

 . 2020، قسم إدارة مؤسسات األسرة. كلية االقتصاد المنزلي. رسالة ماجستير. جامعة حلوان .دراسة مطبقة بمحاكم األسرة

 المخزن( --  B4)المستوى الرابع السفلي     Thesis   127864رقم االستدعاء:  

 

برنامج مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في التعامل مع المشكالت ، رجب عبد العظيم احمد. حسين

، . كلية الخدمة االجتماعية. قسم مجاالت الخدمة االجتماعيةتير. جامعة حلوانرسالة ماجس .األسرية لساكني المناطق العشوائية

2020 . 

 المخزن( --  B4)المستوى الرابع السفلي     Thesis   128047رقم االستدعاء:  

 

األخصائي مشكالت العالقات الزوجية الناتجة عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي وأدوار ، شادية صبحي حسين. سالم

 . 2018رسالة ماجستير. جامعة حلوان،  .االجتماعي كممارس عام في التعامل معها

 المخزن( --  B4)المستوى الرابع السفلي     Thesis   110652رقم االستدعاء:  

 

دراسة  الزوجين:فاعلية برنامج عالجي أسري لتأهيل األطفال المضطربين بعد صدمة انفصال . إيمان عبد هللا محمد، السيد

، عين شمسراة. جامعة رسالة دكتو .تجريبية على عينة من األطفال الذين يعانون من التفكك األسري في بيئات مختلفة

2020 . 

 المخزن( --  B4)المستوى الرابع السفلي     Thesis   125555رقم االستدعاء:  
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بنموذج منح القوة للتخفيف من حدة المشكالت األسرية الناجمة عن التدخل المهني ، صباح جمال إمام عبد الفتاح. الشاهد

 . 2021، . كلية الخدمة االجتماعية. قسم مجاالت الخدمة االجتماعيةرسالة دكتوراة. جامعة حلوان .زواج النساء قصر

 المخزن( --  B4)المستوى الرابع السفلي     Thesis   144085رقم االستدعاء:  

 

المشكالت األسرية المترتبة على هجر الزوج وبرنامج مقترح من منظور الممارسة العامة ، سميرة فكري سمعان. عبد المالك

، كلية الخدمة االجتماعية. قسم مجاالت الخدمة االجتماعية .نرسالة ماجستير. جامعة حلوا .للخدمة االجتماعية للتخفيف منها

2020 . 

 المخزن( --  B4)المستوى الرابع السفلي     Thesis   126623رقم االستدعاء:  

 

رسالة  .الصالبة النفسية للمرأة وعالقتها بإدارة األزمات األسرية في ضوء اإلشكاليات المجتمعية، شيماء محمد زكريا. عمر

 . 2021 ،والطفولة كلية االقتصاد المنزلي. قسم إدارة مؤسسات األسرة .. جامعة حلواندكتوراة

 المخزن( --  B4)المستوى الرابع السفلي     Thesis   145113رقم االستدعاء:  

 

كلية  .رسالة ماجستير. جامعة القاهرة .ثره في التفكك األسريآاالستخدام السلبي لشبكة االنترنت و، نعمة محمد السيد. عناني

 . 2013، اآلداب. قسم علم االجتماع

 المخزن( --  B4)المستوى الرابع السفلي     Thesis   62262رقم االستدعاء:  

 

رسالة ماجستير. جامعة  .العالقة بين المشكالت األسرية ومستوى ابتكارية الطفل الكفيف، نادر نصر الدين محمد. محمود

 . 2010، كلية الخدمة االجتماعية .حلوان

 المخزن( --  B4)المستوى الرابع السفلي     Thesis   40108رقم االستدعاء:  

 

أثر المشكالت األسرية على أساليب التنشئة االجتماعية لألطفال: دراسة ميدانية على عينة من ، رهام فرج ابراهيم. المسماري

 . 2012، كلية اآلداب. قسم االجتماع .رسالة دكتوراة. جامعة عين شمس .األحداث المنحرفين في مدينة البيضاء

 المخزن( --  B4)المستوى الرابع السفلي     Thesis   58696رقم االستدعاء:  

 

رسالة  .قدرة ربة األسرة على مواجهة المشكالت األسرية وعالقتها باالستقرار األسري. شيماء محمد زكريا، مصطفى

 . 2011، . كلية االقتصاد المنزلي. قسم إدارة منزل ومؤسساتمنوفيةماجستير. جامعة ال

 المخزن( --  B4)المستوى الرابع السفلي     Thesis   58919رقم االستدعاء:  

 

 

 لكترونية:اإلالعلمية الرسائل 

 

بناء برنامج إرشادي جمعي لتدريب األمهات على مهارات االتصال وحل المشكالت وقياس أثره في إبراهيم، سهام سليم راتب. 

 علمية . رسالة2007، كلية الدراسات التربوية العليا .. رسالة دكتوراه. جامعة عمان العربيةتحسين العالقات األسرية

 إلكترونية. المنهل )قاعدة بيانات(.

 

رسالة ماجستير. . جمعا وتصنيفا وتخريجا :ألحاديث الواردة في حماية األسرة من التفككعامر، عماد الدين عمر مصطفى. ا

 إلكترونية. المنهل )قاعدة بيانات(. علمية رسالة  .0420، ردنيةجامعة األال

 

 

 :مقاالت اإللكترونيةال

 

(: 2021) 50، العدد مجلة اآلداب. ("دراسة ميدانية) التفكك األسري وأثره في ظاهرة جنوح األحداث"أحمد، صبيح شهاب. 

 ُمتاحة عبر اإلنترنت. . مقالة إلكترونية166-178

https://aladabj.uobaghdad.edu.iq/index.php/aladabjournal/article/view/2697/2129 

 [2022مايو  15الدخول على الموقع: ]تاريخ 

 

https://aladabj.uobaghdad.edu.iq/index.php/aladabjournal/article/view/2697/2129
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المشكالت األسرية التي تواجه األسر السعودية المترددة على مراكز االستشارات "بدوي، عبد الرحمن بن عبد هللا بن علي. 

 ،26الفكر الشرطي . "االجتماعية دراسة مسحية على المستشارين االجتماعيين بمراكز االستشارات االجتماعية بمدينة الرياض

 )قاعدة بيانات(. Arab World Research Source .. مقالة إلكترونية329-271(: 2017يوليو ) 102العدد 

EBSCO. 

 

العوامل االجتماعية المؤثرة في الحوار األسري في ظل جائحة كورونا: دراسة "بدوي، عبد الرحمن بن عبد هللا بن علي. 

 Arab World .. مقالة إلكترونية96-51(: 2021بريل إ) 117، العدد 30 الفكر الشرطي. "تطبيقية بمدينة الرياض
Research Source .)قاعدة بيانات( EBSCO. 

 

 2/43، العدد 11 والحضاريةمجلة الدراسات التاريخية . "االتفكك األسري أنموذج  ". عمر أكرم جالل، ومهدي شهاب ،أحمد

 .EBSCO )قاعدة بيانات(. Arab World Research Source . مقالة إلكترونية.166-178(: 2020)

 

 87، العدد مجلة آداب المستنصرية. "دراسة تحليلية :التفكك األسري"ساجت.  خالد حنتوشو ي،سعد محمد عل ،حميد

 .EBSCO )قاعدة بيانات(. Arab World Research Source. مقالة إلكترونية. 175-191(: 2019)

 

المشكالت األسرية المعاصرة وحلها في "دنجني، كورورسو، وعبد الودود مصطفى مرسي السعودي، وأحمد محمد حسني. 

 Arab World Research .. مقالة إلكترونية80-71(: 2014) 1، العدد 36سالميات إ. "ضوء مقاصد الشريعة
Source .)قاعدة بيانات( EBSCO. 

 

مجلة اآلداب والعلوم . "مشكالت الطالبة الجامعية المتزوجة ودور الخدمة االجتماعية في مواجهتها"عبده. إبراهيم  ، أملسليمان

 Arab World .. مقالة إلكترونية35-17(: 2020غسطس أ) 2، العدد 11 : جامعة السلطان قابوساالجتماعية
Research Source .)قاعدة بيانات( EBSCO. 

 

 مجلة البحوث التربوية والنفسية،. "تقنيات االرشاد االسري في مواجهة المشكالت الزوجية واألسرية"الطائي، ايمان محمد. 

 .EBSCO )قاعدة بيانات(. Arab World Research Source .. مقالة إلكترونية71-53(: 2018) 56العدد 

 

العوامل التي تسهم في التفكك ". صادق أسماء فؤاد جابر، ووسونيا محمد محي الدين نصرت ،عبد المنعم محمد، عبد الرحمن

 4، العدد 50مجلة أسيوط للعلوم الزراعية . "األسري وعالقتها بالسلوك العدواني لدى المراهقين ببعض قرى محافظة األقصر

 .EBSCO )قاعدة بيانات(. Arab World Research Source .. مقالة إلكترونية246-253(: 2019)
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