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 : المستخلص
حجم األسرة، ) بعض الخصائص األسريةتأثير  معرفةإلى الدراسة  تهدف

على درجة  (مستوى تعليم الوالدين، وعمر الوالدين، ومهنة الوالدينو ،ودخل األسرة

على  الدراسة اعتمدتو .طالبات الجامعةلدى ( بمكوناته ودرجته الكلية)التماسك األسري 

لجمع  التماسك األسريمقياس استمارة البيانات الديموجرافية والمنهج الوصفي، و

وجود تأثير دال وكشفت النتائج عن . طالبة( 561) بلغتعمدية  البيانات من عينة

، والتواصل، والدرجة الكلية للتماسك التعاونإحصائيا لمتغير حجم األسرة على بعدي 

أنه ال يوجد تأثير لنفس المتغير على أبعاد التعاطف و، اسر األصغر حجم  لصالح األ

بعدي وجد تأثير دال لمتغير عمر األب على درجات عينة البحث في يوكذلك والمرونة، 

أنه ال يوجد و ،الفئة العمرية األكبرتواصل، والدرجة الكلية للتماسك لصالح ، والالمرونة

تأثير دال إحصائيا لنفس المتغير على درجات أفراد عينة البحث في بعدي التعاطف 

دخل  :متغيرات، وكذلك والتعاون، وأنه ال يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير عمر األم

على جميع األبعاد الفرعية  ،الحالة المهنية للولدينو للوالدين،المستوى التعليمي واألسرة، 

 .والدرجة الكلية للتماسك األسري

 -التواصل  -المرونة -التعاون -التعاطف -التماسك األسري  :الكلمات المفتاحية

المستوى التعليمي  -عمر الوالدين  -دخل األسرة  -حجم األسرة  -خصائص األسرة 

   .  لمهنية للوالدينالحالة ا -للوالدين 

Abstract: 
The study aims to explore the effect of some family 

characteristics Which includes: (family siz, income, parent's 

education , parent'sage, parent's occupation) on the degree of 

family cohesion (components and levels) with university female 

students.Thecurrent study adopted the descriptive approach along 
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with a demographic data form and the Family Cohesion’s scale. 

The purpose sample selected consisted of 165 female students from 

King Abdulaziz University. The results indicated that there was a 

statistically significant effect for the family size on the cooperation, 

communication and the overall degree of cohesion for the benefit 

of smaller families. There was no effect of the same variable for 

empathy and flexibility. There is a significant effect for the father's 

age on elasticity, communication, and overall degree of cohesion 

for the benefit of older age group. There is no statistically 

significant effect on the empathy and co-operation, and there is no 

statistically significant effect on the mother"s age, as well as 

variables: family income, parent's education, parent's occupation. 

Keywords: family cohesion - empathy - cooperation - flexibility  

 communication - family characteristics - family siz, income, 

parent's education , parent'sage, parent's occupation. 

   :مقدمة

األساسي لقدرات الفرد واستعداداته  الُمشكلهي بخصائصها المختلفة األسرة تعدُ 

تستجيب للتغيرات التي تحدث في المجتمع، فالعالقة   هاوشخصيته وخبراته، وال شك أن

بين األسرة والمجتمع تكاملية تبادلية، وتماسكها بالضرورة يؤدي إلى تماسك المجتمع، 

القدرة على تجاوز صعوبات ستمنح أفرادها التي تتشكل على التماسك والترابط  فاألسرة

 االجتماعيونيرى الوظيفيون و ،المساندةب واإلحساسالحياة وزيادة القدرة على التكيف 

 تلعب فيهوجود إجماع أخالقي  هأن التماسك والتوازن طبيعيان في المجتمع وأساس

ا أساسي ا  األسرة واجبات ملزمة من عليها لما  إلى األبناء، هومكونات هفي نقل عناصردور 

تؤهلهم ، وإكسابهم لخبرات وقواعد ألعضائهااالستقرار والود والطمأنينة  تحقيق في

إمدادهم بالبيئة الصالحة كذلك وتمكنه من المشاركة التفاعلية مع أعضاء المجتمع، و

التي تهيئ لهم تكوين وتمكينهم من الوسائل ، لتحقيق حاجاتهم البيولوجية واالجتماعية

 . النفسي واالجتماعي منمن خالل توفير االستقرار والحماية واأل االجتماعيةذواتهم 

 دعنوات التفكنك االجتمناعي، وتعالنت بعنض ي األونة األخيرة العديد مننبرزت ف وقد     

 ،التواصنل، والمروننة، والتعناون، والتعناطفاألراء والشواهد الداعمة لتراجنع مسنتويات 

عننالوة  مسننتوى أدائهننا لنندى الشننباب، وانخفننا  وغيرهننا مننن أبعنناد التماسننك االجتمنناعي،

العقود األخيرة من صعوبات عديدة أثنرت علنى البننى والهياكنل األسنرية  على ما تضمنته

التفكنك األسننري، : والتني تمللنت فني مهنددات مجتمعينة كنان منن مؤشنراتها ،فني المجتمنع

، وغيرهننا وارتفناع معندالت الطنالو، وانحنراب األبنناء، ومشنكالت المجتمنع االفترا ني
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نا عنن واقنع  العالقنة النذي يعنني لتماسنك األسنري امن المؤشنرات التني تطنرؤ سنؤاال  مهم 

الزوجية السنليمة التني تح نى بقندر عنال منن التخطنيط النواعي النذي يراعنى فينه الفردينة 

والتكامل في أداء األدوار لتحديد كيفينة تحمنل المسنئوليات والواجبنات ومندى القندرة علنى 

أمننام  مواجهتهننا، مننع االهتمننام بديمقراطيننة التعامننل فنني األسننرة حتننى تسننتطيع الصننمود

األزمات وتحقيق المرونة والتكيف منع المتغينرات واألسنس التني تسناعد علنى االسنتقرار 

 .)1155 غيث،(األسري 

تحددها خصائص األسر التي ينتمنون إليهنا األبناء واألباء  بين العالقة وإذا كانت

عبنر مننراحلهم  واالجتماعينة الذاتينة مالمنح شخصنيتهمومنا تقنوم بنه منن دور فني تحديند 

التعناون والتفاعنل  منن أسناس علنى القائمنةالعالقنات المتماسنكة  فننن" ،العمرينة المختلفنة

قندراتهم لأن تنؤدي بهنم إلنى نمنو  شنأنها والمشناركة والمروننة بنين الوالندين واألبنناء منن

 بنين العالقنة كاننت فكلمنا ،"اآلخنرين السنليم منع مهارات التكيف والتعامل تكوينو الذاتية

ا سنوي ا  الطفنل نمنو علنى والقبنول، سناعدت والحنب اللقنة علنى مبنينة األبناءو الوالدين نمنو 

 الشخصنني توافقننه علننى ينننعكس بالتننالي الننذي األمننر ؛كافننة الجوانننب مننن امتوازن نن

 . Derham et al., 1991,48)وخارجه  المنزل داخل واالجتماعي،

:الدراسة  مشكلةتحديد   

 التني تسنهمالبيئة  في تشكيلاألسرة  خصائصوإدراكاَ ألهمية وانطالقأ مما سبق 

بمننا يكفننل لهننم ،  والننوعي الحقيقنني السننليم لنندى األبننناء المتوازنننةتكننوين الشخصننيات فنني 

 التواصل والتفاعل اإليجابي مع اآلخرين، والتكيف معهم وفق عالقنات متكاملنة و متبادلنة

ا  واألسناليب طبيعتهنا ومضنمونها  وأهندافه ، خينث تحنددعملينة التنشنئة االجتماعينة  عبر

التننني تتبعهنننا أهمينننة كبينننرة فننني تنشنننئة األبنننناء وفقننناَ لنسنننق و من ومنننة قنننيم المرغوبينننة  

بما تتضمنه من معايير وقوانين وأن مة تحدد شنكل وطبيعنة العالقنات بنين و االجتماعية، 

أبناء  المجتمع، والتي يجب أن تجسدها األسنرة تلقائيناَ  أمنام األبنناء عبرعالقاتهنا الداخلينة 

الخارجية باعتبارها المؤسسة االجتماعية األولى التني يولند فيهنا األبنناء، ويعيشنون فيهنا و

تسنالل رتيسني يننص علنى منا الدراسنة الحالينة فني  مشنكلةتتحند  .حلهم الحياتيةاأطول مر

مسننتوى التماسننك األسننري كمننا تدركننه طالبننات الجامعننة فنني  ننوء بعننض الخصننائص 

 ؟  األسرية

  :فرعية على النحو التالي تسالالتعدة  التساللوينبلق عن هذا 

على درجة التماسك األسري  حجم األسرةا لمتغير حصائي  إتأثير دال هناك هل -5

  ؟طالبات الجامعةلدى ( بمكوناته ودرجته الكلية)

على درجة التماسك األسري دخل األسرة ا لمتغير حصائي  دال إتأثير هناك هل  -1

 ؟طالبات الجامعةلدى ( بمكوناته ودرجته الكلية)

على درجة التماسك  مستوى تعليم الوالدينا لمتغير حصائي  إتأثير دال هناك هل  -3

  ؟طالبات الجامعةلدى ( بمكوناته ودرجته الكلية)األسري 
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على درجة التماسك األسري  عمر الوالدينا لمتغير حصائي  إتأثير دال هناك هل  -4

  ؟جامعةطالبات اللدى ( بمكوناته ودرجته الكلية)

على درجة التماسك  الحالة المهنية للوالدينا لمتغير حصائي  إتأثير دال هناك هل  -1

  ؟طالبات الجامعةلدى ( بمكوناته ودرجته الكلية)األسري 

 : أهداف الدراسة

مسنتوى التماسنك األسننري كمنا تدركنه طالبننات الجامعنة فني  ننوء  معرفننة: الهندب العنام 

  .بعض الخصائص األسرية

  :عن هذا الهدب عدة أهداب فرعية على النحو التالي وينبلق

على درجة التماسك  حجم األسرةا لمتغير حصائي  إتأثير دال هناك معرفة ما إذا كان  -5

 . طالبات الجامعةلدى ( بمكوناته ودرجته الكلية)األسري 

على درجة التماسك دخل األسرة ا لمتغير حصائي  إدال تأثير معرفة ما إذا كان هناك  -1

 . طالبات الجامعةلدى ( بمكوناته ودرجته الكلية)األسري 

على درجة  مستوى تعليم الوالدينا لمتغير حصائي  إتأثير دال معرفة ما إذا كان هناك  -3

 . طالبات الجامعةلدى ( بمكوناته ودرجته الكلية)التماسك األسري 

على درجة التماسك  عمر الوالدين ا لمتغيرحصائي  إتأثير دال معرفة ما إذا كان هناك  -4

 . طالبات الجامعةلدى ( بمكوناته ودرجته الكلية)األسري 

على درجة  الحالة المهنية للوالدينا لمتغير حصائي  إتأثير دال معرفة ما إذا كان هناك  -1

 .  طالبات الجامعةلدى ( بمكوناته ودرجته الكلية)التماسك األسري 

 : أهمية الدراسة 

تأتي أهمية هذه الدراسة كمحاولة لرصد مستوى التماسك األسري من وجهة ن ر -0

طالبات الجامعة في ظل تحوالت وتغيرات إجتماعية ،وإنفتاؤ إجتماعي ثقافي غير 

مسبوو على وسائل االتصال المختلفة ، والحفاظ على التماسك والترابط األسري ، كفيل 

لك التحوالت لمنح أبناء المجتمع القدرة على بتعميق الهوية الوطنية وتحصينها أمام ت

 . اإلنتقاء والرفض الواعي لم اهر هذه التحوالت

إن المتتبع للدراسات العلمية المتخصصة في التغيرات األسرية في المجتمع السعودي -9

يالحظ إشارة نتائج العديد منها إلى تغير في طبيعة البنية األسرية من جانب ، وإلى بروز 

ن المشكالت االسرية غير المألوفة في المجتمع السعودي من جانب آخر كنرتفاع العديد م

معدالت الطالو وتأخر سن الزواج ومشاكل التعامل مع وسائل االتصال والتواصل 

التي انسحبت على األسرة ما يبرر اهتمام الدراسة الحالية برصد  -الحديلة وغيرها 

للوقوب (  المرونة –التفاعل  –المشاركة  -التعاون) مستوى التماسك األسري بأبعاده 

 . علمياَ على واقعها لدى فئة تملل أساس المجتمع في المستقبل القريب

يعدُ اإلستقطاب اللقافي والفكري من أخطر المشكالت التي تواجه فئة الشباب من -3

خاصة مع تغيرات محيطة فجائية وغير متوازنة ، ويعد  التماسك األسري هو –الجنسين



 1029     أبريل   (  8)    العدد                                                     اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية            

 

 

919 

ياج األمان الذاتي واالجتماعي لتحصين هذه الفئة وزيادة قدرتها ومهاراتها على س

 مواجهة محاوالت زعزعة االستقرار والتماسك اإلجتماعي بشكل عام 

تكتسب هذه الدراسة أهمية تطبيقية اجتماعية تتملل في إمكانية استناد العديد من -4

الشباب،على أسس وحقائق علمية الجهات المعنية بالتخطيط االجتماعي ،واألسرة، و

واقعية عن مستوى التماسك االسري وعالقته ببعض الخصائص األسرية والوالدية لدى 

فئة لها أفضلية التوجه للمساهمة في مواجهة المتغيرات المختلفة التي تعيق عمليات 

 .التكيف والر ا االجتماعي 

 : مصطلحات الدراسة

 :التماسك األسري

همة التي شغلت اهتمام العديد من مالتماسك بشكل عام من المفاهيم المفهوم      

المستوى المرتفع من التماسك داخل "الذي يرى أن " إميل دوركايم" ملل االجتماعيين

ويرى مصلحتهم هي  ،األسرة وكذلك بين الجماعة يدفع الفرد إلى التضحية من أجلهم

، ويتفق معه (176، 5895ب، الخشا")مصلحته، وال يستطيع العيش بمعزل عنهم 

زيادة العالقات الموجبة التي تدور في "في تعريف التماسك بأنه ( 69، 5877)بدوي 

المحيط الداخلي للجماعة، وكلما تشتت هذه العالقات، واتجهت نحو الجماعة الخارجية 

يركز فريق من الباحلين المتخصصين في مجالي علم و . عف التماسك الداخلي

 Family) سري وعلم النفس االجتماعي على تحديد مفهوم التماسك األسرياالجتماع األ

Cohesion)  من خالل طبيعة عالقات الترابط والتواصل داخل األسرة، وفي هذا

فاألول  ،(541، 1116)أبو المصلح مع ( 31 ،1118)المعنى تتفق رلية الدويش 

أفراد العائلة الواحدة، بداية من صلة الربط الوثيقة بين " يعرب التماسك األسري على أنه

رب األسرة وربتها، أي بين الزوجة وزوجها، وبين األب وأبنائه وبناته، وبين األم 

ا  ا، ليكون بين أفراد األسرة عموم  ا أو صغار  ا أو إناث ا، كبار  وأوالدها، سواء كانوا ذكور 

 في التجاذب قاتعال من نوع مجالسة وتواصل، ومودة وتراحم، واللاني يعرفه على أنه

، والتزامهم (األهدابو السكن،و الدم،)اشتراك أفرادها بواقع معين  تتم عن التي العائلة

وتكافلهم في العيش بحدود معينة ( التراحموالتواد، والتقدير، واالحترام، )بتقاليد معينة 

ات خر يحدد المفهوم في  وء العالقآوهناك فريق (. التعاونوااللتزام، والمسؤولية، )

( 1 ،1151)اإليجابية داخل األسرة إما على مستوى أداء الوظائف كتعريف أسامة 

مجموعة من العالقات اإليجابية والحقوو األسرية بين أعضاء " للتماسك على أنه

وتجعل األسرة أداة  ،والتي تجعلهم قادرين على أداء سليم للوظائف المختلفة ،األسرة

 ف دايموندية نتاج األسرة من األبناء كتعرجذب ألعضائها، أو على مستوى طبيع

(Diamond, 2007,155) ا فعاال  في " للتماسك على أنه مؤشر إيجابي يؤدي دور 

األسرة من خالل نتائجها في تربية األطفال والتجارب التي تؤثر على شخصية الراشد 

في الدراسة  التماسك األسري إجرائيًا، ويعرب "الذي يواجه بها جميع اال طرابات
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سري بدرجته الكلية، وأبعاده مجموع الدرجات على مقياس التماسك األ"الحالية على أنه 

التعاطف، والتعاون، والمرونة، والتواصل داخل األسرة السعودية : الفرعية، وتشمل

  ".لبات المرحلة الجامعية عن أسرهناكما تدركة ط ،(غير المفككة)الطبيعية 

 :ةاإلطار النظري للدراس

 :النظريات المفسرة للتماسك األسري: أوالا 

لقد ارتبطت محاوالت تعر  االجتماعيين والسلوكيين للتماسك بالبدايات األولى      

بالتفاعل والواقع لنشأة علم االجتماع ، ومحاولة المتخصصين فيه ربط المفاهيم 

االجتماعي، والتفاعل وقد اعتمدت الدراسة الحالية على اتجاهات التعلم االجتماعي 

كنطار مرجعي لفهم وتحليل مشكلة  نموذج ديفيد أولسون لألن مة األسريةالرمزي، و

  : الدراسة

  :االجتماعيالتعلم  اتجاه

 نهاية وحتى نساناإل والدة منذ ومستمرة دائمة عمليةك التعلم إلى ين ر هذا االتجاه

 إلى سيضطر فننه والتقلّب، التغير دائمة نساناإل فيها يعيش التي البيئة دامت وما عمره،

ا حتى أو طفيفا   تغييرا   سلوكه تغيير  من التكيف هذا ويكون معها، التكيف يستطيع كبير 

 حل أجل من تعلم أو معرفة، أو مهارة اكتساب أجل من يكون فقد معين، هدب أجل

 وقيم عادات لكسب تعلم التفكير، أو في العلمي األسلوب الستخدام تعلم المشكالت، أو

 االجتماعية التنشئة تسعى ما جميعها وهذه ،معينة اتجاهات لكسب تعلم أو اجتماعية،

 & Bandura)باندورا وولتر من  كل واتفق .(67-66، 1113همشري، ) لتحقيقها

Walters )السمات وتطور االجتماعي التعلم في التقليد أهمية على" ميلر و دوالرد" مع 

 لحدوث كافيا   يعتبر آلخر شخص ومراقبة مالح ة مجرد أن على واوأكد الشخصية،

 للتعلم ا روري   اشرط   يعتبر ال السلوك تعزيز أن إلى واأشار التعلم، كما عملية

(Biehler, 1981, 138)، نماذج مالح ة خالل من يتم وتعلمها القيم اكتساب أنو 

 خالل من حققتي الذي البديل التعلم خالل ومن ،والتقليد المحاكاة خالل ومن ،اجتماعية

( الُمالِحظ) الطفل مشاهدة أن على (Bandura)" باندورا"أكد  كما. الذاتي التعزيز

 الطفل لدى سيخلق ما بسلوك( األنموذج) لقيامه نتيجة عوقب أو أثيب أو كوفئ األنموذج

 قام إذا مماثلة نتائج له سيجلب األنموذج لسلوك مشابه بسلوك قيامه بأن توقعا  ( الُمالِحظ)

 يتركه الذي اللانوي األثر وهو "باإلنابة التعزيز "التعزيز هذا "باندورا" ويسمي. بتقليده

يرى هذا و .(13 ،1114ناصر، ) (الُمالِحظ)الطفل  سلوك على النموذج تعزيز سلوك

وتقليدها بشكل تدريجي وعبر ( القدوة)التعلم يتم من خالل مالح ة النماذج  نأ االتجاه

 اشرط   االنتباه يعتبر حيث :االنتباه مرحلة: وتشمل ،الَحظمراحل مختلفة يمر بها المُ 

ا الحوافز وتلعب التعلم، شروط من اأساسي   ا دور   تمييز درجة أما العملية، هذه في مهم 

 مرحلةو .االنتباه عملية تستمر أن يمكن مدى أي إلى تو ح وتعقده ونسبته الملير

 فالمالح ون، والتجاور االتصال خالل من بالمالح ة التعلم يحدثوفيها  :االحتفاظ
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 من أفضل بطرو بالسلوك ويحتف ون يتعلمون المنمذجة األنشطة بتدبير يقومون الذين

 يوجه وفيها: اإلنتاج إعادة مرحلةو .أخرى بأمور منشغلون وهم بالمالح ة يقومون الذين

 والتعلم حديلا ، المكتسبة اتيللسلوك الحقيقي لألداء الذاكرة في والبصري اللف ي الترميز

 لوحظ حيث العقلي، للتدريب السلوكي الدور تمليل يتبع عندما دقة أكلر يعتبر بالمالح ة

 التغذية تعتبر كما ،السيئة عاداته تطوير يتم أن قبل التصحيحية الراجعة التغذية أهمية

 وتقليد تمليلفيها  يتم: الدافعية مرحلةو .الماهر األداء في اوحاسم   امهم   عامال   الراجعة

 هذا معاقبة تتم عندما أما تعزيزه تم ما إذا اآلخرين مالح ة خالل من المكتسب السلوك

 .(38 –39 ،1115، وآخرون الشناوي) به القيام عملية العادة في تتم فلن السلوك

 : االتجاه التفاعلي الرمزي
 ،ينسانلتفسير السلوك اإل األساسيةمجموعة من المصطلحات  االتجاه اهذتضمن ي

أو فرد  ،سلسلة متبادلة ومستمرة من االتصاالت بين فرد وفردويعني  :التفاعل: ملل

يشير إلى أن األفراد يتفاعلون فيما بينهم من خالل و ،أخرى أو جماعة وجماعة ،وجماعة

اللغة وعن طريقها يستطيعون التعبير عن الموافقة أو الرفض للعديد من القضايا، وألجل 

أن يصبح األفراد قادرين على التفاعل مع غيرهم عليهم أن يُنّمو قابلية الحوار والتفاعل 

على التصرب في عدة ظروب الفرد قدرة أي : المروتةو .(11، 1116 كتبخانه،)بينهم 

أحد رواد هذا " ميدهربرت "ويرى  ،خرآبطريقة واحدة وبطريقة مختلفة في وقت 

 يستوحيها شخصية ومواقف مشاعر تضم أو تشير الذات أو البشرية النفس أناالتجاه 

 والمتفاعلين به المحيطين وتصور وتقويم واتجاهات ومواقف وأحكام أراء من الفرد

 به المحيطين رلى خالل من ومواقفه مشاعره عن صورته يدرك الفرد أن أي ،معه

الشخصية،  نفسيته معالم تحدد له راجعة صورة تملل الصورة هذهو ،معه والمتفاعلين

 ،تدريجي بشكل بل اعتباطا   أو بسرعة تحصل ال الفرد قبل من النفس معرفة وإن

 مع المستمر تفاعله وعبر ،وصعوبتها سهولتها في متباينة ومواقف ،مختلفة وبأوقات

 من تنطلق واجتماعية تفاعلية خبرة هعند شكلي مما وأصدقائه وزمالئه أسرته أفراد

 واللواب والعقاب والرفض واللناء واالستنكار االستحسان المنّشأ فيها يواجه التي األسرة

 مقبول بأنه سلوكه حول التفكير عنده فيتحفز ،معهم وتصرفه تفاعله أثناء والديه قبل من

تتملل في اللغة، و :الرموزو. (518، 1114 ،عمر) مستساغ غير أو مرفو  أو

وتعني مجموعة من اإلشارات المصطنعة يستخدمها الناس  ،الصورة الذهنيةوالمعاني، و

 الحميمة العالقات دور على االتجاه هذا علماء ويؤكد ،فيما بينهم لتسهيل عملية التواصل

 عن يكونها التي والمعاني التفسيرات الفرد، وعلى تفكير على التأثير في األسرة داخل

 ما هيو اليومية، الحياة في األفراد بين العالقة على يؤكدون كما المختلفة، المواقف

 مع نتعامل عندما فنحن حياتهم، في بها يقومون التي والسلوكيات والعبارات الكلمات

، 1111 ،الخطيب)كذلك  الرموز والمعاني نتبادل ولكننا فقط الكلمات نتبادل ال اآلخرين

 المجتمع في الذات أن" ميد"يرى و ،األدوارعلى تمليل  الفردقدرة  :الوعي الذاتيو. (91
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 يعبر الذي الداخلي النفسي العامل :هما أساسيين عاملين تفاعل حصيلة هي االجتماعية الذات أو

 مؤثرات يجسد الذي االجتماعي المتفردة، والعامل الشخصية وسماته الفرد خصوصية عن

 الذي هو بعض مع بعضهما نالعامال ناهذ تضافر بالفرد، وأن المحيطة االجتماعي البناء

 (Cooley) "كولي"ناقش  كما .(91، 1111 الحسن،) الفرد عند االجتماعية الذات يكون

 مواقف افترا  أو تصور نأويرى  ،"االجتماعية المرآة في الفردية الذات"مصطلح 

 نقدم كيف نتصور نناأ: هي ،مستويات ثالثة هعند يأخذ أنفسنا إلى أو تجاهنا اآلخرين

 تقييم نتصور بعدها .إلينا اآلخرون ين ر كيف نتصور أننا آخر بمعنى لآلخرين؟ أنفسنا

ا نطّورو .لنا تقييمهم بعد ن رهم في نبدو وكيف لنا اآلخرين  الشعور أنواع نوع ا من أخير 

 , Light and Keller, 1975) لنا وتقييمهم علينا اآلخرين حكم  وء في أنفسنا عن

113.) 

 سرية لألنظمة األديفيد أولسون نموذج 

العديد من  بالعمل على تطوير( 5893) (D. H. Olson) قام ديفيد أولسون 

المكون  Circumplex نموذجملل  ،المحاوالت العلمية السابقة له عن التماسك األسري

 ،والمرونة ،ويعرب التماسك والترابط العاطفي ،فهم األسرة: من مفاهيم رئيسة تشمل

والعالقات وقواعد العالقات النوعية والتعبير  ،وهي مدى حجم التغيير في القيادة األسرية

الذي و ،بعدي التكيف وتماسك األسرةبشكل خاص على " أولسون"وقد عمل  .عن القيادة

متوسطة المدى، ومتطرفة، ويستخدم  ،متوازنة :ثالثة أنواع عامة أساسية قسم األسر إلى

عبر دورة الحياة األسرية منذ بداية الزواج مع عدم وجود أطفال وحتى مرحلة تقاعد 

 من المعتمدة العاطفية العالقات أساس نوعيةويعرب فيه التماسك األسري على  ،األزواج

 التماسك فكرة لتحديد وقياس تستخدم متغيرات وهناك ،األسري النسق أعضاء طرب

 عالقاتوالزوجية،  العالقاتو ،األسرية االلتزاماتو ،العاطفية العالقات :في تتملل

ويقوم  .((Olson and Defrain, 2000والداخلية  الخارجية الحدودو ،باألبناء اآلباء

أحد النماذج الذي يعتبر و ،"لألن مة األسرية والزوجية" ديفيد أولسون"نموذج 

تشمل  ،على ثالثة أبعاد أساسية اهمة في تشخيص العالقات األسرية اعتماد  ماإلكلينيكية ال

ويقيم التماسك العائلي  .لوصف ديناميكية الن ام األسري ،والتواصل ،والمرونة ،التماسك

أربعة على  اعتماد  اببعضهم البعض درجة االنفصال أو االتصال بين أفراد األسرة 

والتماسك  ،تتراوؤ بين التماسك المنخفض المتطرب ،مستويات من التماسك العائلي

 ،وهو أدنى حاالت التماسك( Disengaged)التفكك  :تشملو ،العالي المتطرب

 واالرتباط ،وفيه التماسك يتراوؤ من المنخفض إلى المعتدل ،(Separated) واالنفصال

(Connected ) والتشابك  ،معتدل إلى مرتفعوفيه التماسك يتراوؤ من(Enmeshed )

على فر ية أساسية مؤداها أن " أولسون"ويقوم نموذج  .اوفيه التماسك مرتفع جد  

األن مة األسرية المتوازنة أكلر كفاءة في أدائها األسرى من األن مة األسرية غير 

( االرتباط)لث واللا( االنفصال)ن اللاني ايعد المستوي" :لرأي أولسون اووفق   .المتوازنة
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 ،ذان لهما القدرة على المواءمة بين المستويين المتطرفينلهما المستويان المتوازنان ال

ن غير المتوازنين للتماسك اأما المستوي ؛وكذا التميز باالستقاللية واالرتباط مع األسرة

المحدود تجاه لتزام مع اال ايتميز بوجود استقاللية مرتفعة جد   هوو ،(التفكك)األول : فهما

عالوة  ،فيتميز بوجود كلير من االعتماد المتبادل( التشابك)أما المستوى الرابع  ،األسرة

   .(Joh et al., 2013) يل من االستقاللية داخل األسرةعلى وجود قل

ا   : الدراسات السابقة:ثانيا
بمو وع  اوم االجتماعية والسلوكية اهتمام  لقد أولت الدراسات السابقة في مجال العل

برامج البناء  عبرتنمية التماسك األسري على  من خالل التركيزالتماسك األسري 

خصائص مستوى التماسك األسري لعينات ذات لرشادية، أو وصف اإلتربوية أو ال

 ما يساهم في صياغة التراكمم ،معينة، أو أثر التماسك األسري على غيره من المتغيرات

التماسك األسري في  وء بعض غير أن دراسات ، المعرفي والمرجعي في هذا المجال

وباستعرا   .والتنوع ما زالت في حاجة إلى المزيد من االهتمام الخصائص األسرية

 دراسة نجد ،في مو وع الدراسةالدراسات السابقة ا أهم النتائج التي كشفت عنه

والتحقق من أثره على تنمية  ،بناء برنامج تربوي إسالمي عن( 1151) الرفاعي

وجود فروو نتائجها أظهرت والتي  ،"ريدأ"ة  التماسك األسري لدى واع ات محاف

على مقياس التماسك األسري على  (1011)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

وشخصية  ،والتخطيط األسري ،االتصال األسري)المجال الكلي والمجاالت الفرعية 

( 1111) عارب دراسةو .لبرنامج التدريبي للتماسكتعزى ل ،عينةاللدى ( المرأة المسلمة

 في من األزواج عينة بين اللف ي التواصل تحسين في إرشادي برنامج فعالية مدى عن

 التواصل تحسين في للبرنامج اإليجابي األثر نتائجها إلى أشارتو ،األردني المجتمع

 امستوى التماسك األسري وفق   عن( 1157) البدري ودراسة .العينة أسر لدى اللف ي

وكذلك التعرب على العالقة االرتباطية بين االنتماء  .والتخصصلمتغيري الجنس 

 ،تماسك األسري لدى طلبة الجامعةالوطني وسمات الشخصية الخمسة الكبرى وال

والذي يرتكز  ،وأظهرت نتائجها تمتع طلبة الجامعة بمستوى جيد من التماسك األسري

تخصص ي على النسانوأن هناك تفوو للتخصص اإل ،في عامل المرونة والتواصل

  .العلمي على مقياس التماسك األسري

 بمنهجبمدى االلتزام  السودانية األسرة تماسك عالقة عن (1153)علمان دراسة أما 

 فيما خاصة ،سرةاأل داخل حوار وجود عدم نتائجها إلى توصلتفقد  ،التربية في االسالم

 التماسك محاور  مختلف بين احصائي  إ دالة فروو ووجود ،الفردية الهموم يخص

et al. Merz ,) مرز وآخرون دراسةو. األسرة داخل رلية األجداد حسب ،األسري

اختبار آثار الخصائص األسرية والفردية على القيم المتعلقة بالتضامن بين  عن (2009

أن المهاجرين ذوي الخلفيات المغربية والتركية سجلوا درجات  فكشفت نتائجهااألجيال، 

بالتضامن األسري بين األجيال من المهاجرين المنتمين إلى لمرتبطة أعلى على القيم ا
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على قيم التضامن  درجات الجيل األول من المهاجرين وأن ،سورينام وجزر األنتيل

أثر خروج  عن (1117)حسن، ومشرب دراسة  أما. األسري أعلى من الجيل اللاني

ومدي مساهمتها في اإلنفاو المادي على استقرار  ،المرأة المتزوجة المنجبة للعمل

أن المرأة العاملة المتزوجة المنجبة تساهم بقسط  توصلت نتائجها إلىف ،وتماسك األسرة

وهذا له أثر وا ح  ،ما يساعد على االستقرار المادي لألسرةم ،ألسرةاكبير من دخل 

المتغيرات االجتماعية  عن( 1113) القرشيدراسة و. على قوة التماسك األسري

كما تراه طالبات الصف اللالث اللانوي في  ،االقتصادية المرتبطة بالتماسك األسري

والمستوى التعليمي  ،مستوى األسرة االقتصاديلعن تأثير نتائجها مدينة جدة، وكشفت 

  .على التماسك األسريوو ع األسرة المهني  ،لألسرة

دور العالقات األسرية في تحقيق االستقرار األسري  عن( 1111)دراسة دمحم أما 

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين بعض  أشارت إلىفقد  ،في حياة األبناء المراهقين

أما . المتغيرات المرتبطة بالمستوى االجتماعي واالقتصادي وأبعاد االستقرار األسري

 الزوجين ن ر وجهة من األردنية األسرة درجة تماسك عن( 1119) فراش أبودراسة 

 يوافقون األردنية األسر من األزواج غالبية أن إلىنتائجها  وأشارت ،واألجداد واألبناء

 االستقرار، أساس على تقوم األردنية األسرة في بين األزواج العالقة طبيعة أن على

الفروو عن ( 1119)دراسة الشرعة أما  .والتعاون ،والتعاطف ،والتواصل ،والمشاركة

التماسك األسري وأنماط التنشئة التي تميز بين أسر األطفال المعاقين وأسر األطفال في 

وأشارت النتائج إلى أن النسبة المئوية للتماسك األسري في مجال   ،العاديين في األردن

رلية الزوج والزوجة حول طبيعة العالقة بينهما كانت أعلى نسبة لبعد االحترام والتقدير 

الزوجة / وأن النسب المئوية لمجال رلية الزوج ،وأقل نسبة لبعد التواصل والتعاطف

في حين . لبعد التعاطف واألقل لبعد المشاركة األعلى كانتلطبيعة العالقات في أسرهم 

 فترة خالل األسري للتماسك التطورية العالقة تحديد عن( Bare, 2002)دراسة بير أن 

المراهقة  بفترة مرورا   يتناقص أم يزداد األسري التماسك إذا كان فيما لمعرفة المراهقة

خالل  األسري التماسك في اتناقص   إلى نتائجها وأشارت سنوات، على مدى ثالثة

  .للدراسة اللالث السنوات

للتضامن األسري، وعدد سنوات  االزوجي وفق   بالتكيفالتنبؤ  عنفي دراسة و

ومصادر الدخل لدى مجموعة من المدرسات، كشفت النتائج عن وجود عالقة  ،الزواج

والدخل مع  ،وعدد سنوات الزواج ،بين كل من التضامن األسري اارتباطية دالة إحصائي  

أثر التماسك  عن( 1117)دراسة جالل  أما .(Hadi et al., 2016) التكيف الزواجي

على إدارة الغذاء وعالقته بالنمو الجسمي والعقلي ألطفال ( سريالتكامل األ)األسري 

وأظهرت النتائج وجود فروو ذات داللة إحصائية بين التماسك  ،المدارس االبتدائية

 ،(تربويو اقتصادي،و اجتماعي،)لجوانبه المختلفة  اتبع  ( األسري التكامل)األسري 

المتكامل وغير )كذلك وجود فروو ذات داللة إحصائية بين التماسك األسري بنوعيه 
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. ت االقتصادية واالجتماعية لألسرةللمستويا اتبع   ،والعقلي يمع النمو الجسم( المتكامل

العالقة بين احترام األطفال  عن (Judith et al., 1983)ن يخرآدراسة جوديث وو

 ،وقد أجريت على خمسة أنماط من األسر ،لذواتهم وتصوراتهم عن التماسك األسري

األطفال من مختلف أنماط األسر حصلت على درجات متفاوتة إلى أن  وأشارت النتائج

  والدعم                                                                               من التقارب

 : فروض الدراسة

بمكوناته )على درجة التماسك األسري  حجم األسرةلمتغير  احصائي  إيوجد تأثير دال -5

 . طالبات الجامعةلدى ( ودرجته الكلية

بمكوناته )على درجة التماسك األسري دخل األسرة لمتغير ا حصائي  إيوجد تأثير دال -1

 . طالبات الجامعةلدى ( ودرجته الكلية

على درجة التماسك األسري  مستوى تعليم الوالدينلمتغير ا حصائي  إيوجد تأثير دال -3

 . طالبات الجامعةلدى ( بمكوناته ودرجته الكلية)

بمكوناته )رجة التماسك األسري على د عمر الوالدينلمتغير ا حصائي  إيوجد تأثير دال -4

 . طالبات الجامعةلدى ( ودرجته الكلية

على درجة التماسك األسري  الحالة المهنية للوالدينلمتغير ا حصائي  إيوجد تأثير دال -1

 .  طالبات الجامعةلدى ( بمكوناته ودرجته الكلية)

   :اإلجراءات المنهجية للدراسة

 : منهج الدراسة   

ن هذا المنهج يستطيع استجالء الواقع إاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، حيث 

االرتباطات بين المتغيرات؛ لذا استخدم هذا المنهج  في االختالفات بين العينات أو

الختبار فرو  الدراسة وتو يح طبيعة العالقة بين متغيراتها، وإجراء المقارنات 

تبعا الختالب مستويات متغيرات  ،سك األسريالتماوالكشف عن الفروو في أبعاد 

 .  الدراسة المستقلة مو ع البحث، ومعرفة داللة هذه الفروو ووجهتها

 : مجتمع وعينة الدراسة

اعتمدت الدراسة على العينة العمدية التي تعد  من العينات غير االحتمالية، وتم 

قسم علم اختيارها من مجتمع طالبات جامعة الملك عبد العزيز بمحاف ة جدة، من 

، حيث طبقت أدوات يةنساناالجتماع والخدمة االجتماعية بكلية اآلداب والعلوم اإل

 .  المختلفةالمستويات الدراسية البة موزعة على ط( 561)جمالي بلغ إالدراسة على عدد 

 :أدوات الدراسة

وتتضمن عدد من األسئلة المغلقة عن بعض  :استمارة المتغيرات الديموجرافية -0

من  التماسك األسريالمتغيرات األسرية التي تم اختيارها لما قد يكون لها من تأثير على 

مستوى تعليم الوالدين، و ،ودخل األسرةحجم األسرة، )الطالبات، وقد شملت وجهة ن ر 

 (. وعمر الوالدين، ومهنة الوالدين
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البدري،  :إعداد) ،التماسك األسري مقياسستعانة باالتم  :التماسك األسريمقياس  -9

يتم االستجابة لجميع عباراته وفيه  ،هداب الدراسة الحاليةلمناسبته أل (م1157، نبيلو

 – اكلير  تنطبق علي  – اتنطبق علي تمام   :نقاط هي خمسمن خالل مقياس متدرج من 

-4-1)وتأخذ التقديرات  ،اال تنطبق علي إطالق   - قليال   تنطبق علي - أحيانا تنطبق علي

ويمكن الحصول على درجة كلية لمجموع كل بعد، وأيضا الدرجة  .على التوالي (3-1-5

عبارة موزعين على ( 41)من يتكون المقياس الكلية للمقياس بأسلوب الجمع الجبري، و

( 55)بواقع ( التواصل - المرونة – التعاون – التعاطف)للتماسك األسري أبعاد  أربعة

 . عبارة للمرونة( 51)و ،والتواصل ،التعاطف، والتعاون :ة لكل منعبار

 : المقياسوصدق ثبات 

 Coronbach's Alpha "ألفا كرونباخ " معاملتم عمل ثبات للمقياس من خالل 

()،  كما  ،(10115)عند مستوى  اودال إحصائي   امرتفع   اوهو يعد ثبات   10977  وقد بلغ

وقد بلع ثبات العبارات الفردية في  ،قامت الباحلة بعمل ثبات التجزئة النصفية للمقياس

وبلغ معامل  ،(10919)للمقياس الزوجية  العباراتوبلغ ثبات ( 10735)المقياس 

 وبتعديلة بمعادلة سبيرمان براون بلغ معامل االرتباط( 10711) االرتباط بين النصفين

كما قامت الباحلة بعمل  ،امرتفع   اويعد ثبات   ،لفا كرونباخأوهو قريب من ثبات  ،(10917)

وبينها وبين الدرجة الكلية  ،بعاد وبعضها البعضمعامل االتساو من خالل العالقة بين األ

والجدول  ،ومؤشر للصدو في ذات الوقت ،باتويعد ذلك نوع من أنواع الل ،للمقياس

 .التالي يو ح ذلك

 .يسربعاد مقياس التماسك األأالعالقة بين ( 5) جدول

 التواصل المرونة التعاون التعاطف بعاداأل

   - *176,. التعاون

 -  **189,. **605,. المرونة

 - **653,. *155,. **584,. التواصل

 **861,. **862,. **399,. **802,. الدرجة الكلية

سري ذو ن بعد التعاطف في مقياس التماسك األأالسابق  (5) يتضح من الجدول

 :أبعادبينة وبين ( 1015 ،1011) بين مستوىتتراوؤ ا حصائي  إ ةعالقة موجبة ودال

بعد  أن اويتضح أيض   ،والدرجة الكلية للتماسك االسرى ،والتواصل ،والمرونة ،التعاون

بينة وبين  (1015، 1011)تتراوؤ بين مستوى ا حصائي  إ ةالتعاون ذو عالقة موجبة ودال

بينما كانت العالقة موجبة  ،سريوالدرجة الكلية للتماسك األ ،والتواصل ،المرونة :أبعاد

التواصل والدرجة الكلية ) المرونة وبعدبين بعد ( 1015)ا عند مستوى حصائي  إودالة 

 (1015)وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  يتضحا أيض  و ،(سريللتماسك األ

النتيجة في مجملها ما يشير إلى أن ، بين بعد التواصل والدرجة الكلية لمقياس التماسك

 .سرىصدو مقياس التماسك األ تعني
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 : متغيرات الدراسة

وعمر  - الوالدينمستوى تعليم  - دخل األسرة - حجم األسرة: المتغيرات المستقلة -

 .مهنة الوالدين - الوالدين

 – التعاطف) األربعةبصورة كلية ومكوناته  التماسك األسري :المتغيرات التابعة -

   .(التواصل – المرونة – التعاون

 : األساليب اإلحصائية التي استخدمت في الدراسة

معامل ارتباط : تضمنت ،ختبار فرو  الدراسةتم استخدام عدة نماذج إحصائية ال     

إليجاد  (t-test)لعمل صدو المقياس، واختبار  (Pearson Correlation)بيرسون 

 (ANOVA)الفروو على متغير الحالة المهنية، واختبار تحليل التباين األحادي 

Analysis of variance لفروو على باقي متغيرات الدراسةإليجاد ا. 

لقد جاءت الدراسة الحالية لتختبر صحة مجموعة من : نتائج الدراسة وتفسيرها

 : الفرو ، وأسفر التحليل اإلحصائي الستجابات عينة الدراسة عن النتائج اآلتية

بمكوناتأأأد ودرجتأأأد )علأأأر درجأأأة التماسأأأك األسأأأري حجأأأم األسأأأرة تأأأرثير متغيأأأر : أواًل 

 (الكلية
وأبعاده  ماسك األسريالتفي لتو يح داللة الفروو ( ت) اتضح من نتائج اختبار      

ا للمتغير على درجات أفراد لمتغير حجم األسرة وجود تأثير دال إحصائي   االمختلفة تبع  

حيث بلغت قيمة اختبار  ،والدرجة الكلية -والتواصل  – التعاون :أبعادعينة البحث في 

ا عند وجميعها قيم دالة إحصائي   ،علي الترتيب( 4019) ،(55019) ،(1056( )ت)

ما يعني وجود فروو دالة  ،اعلى الترتيب أيض  ( 1015) ،(10115) ،(1011) مستوى

( أفراد 6-4)ا بين متوسطات درجات الطالبات المنتميات ألسر يبلغ حجمها من إحصائي  

لصالح المنتميات ( أفراد 6أكلر من )ومجموعة الطالبات المنتميات ألسر يبلغ حجمها 

على البعدين المذكورين والدرجة الكلية ( أفراد 6-4)التي يبلغ حجمها من  لألسر

 سرة كلما زاد التعاون والتواصلفراد األأنه كلما قل عدد ألى إما يشير  ،للتماسك األسري

ا في حين أنه ال يوجد تأثير دال إحصائي   ،لدى عينة الدراسة اوالتماسك األسري عموم  

ن إلنفس المتغير على درجات أفراد عينة البحث في بعدي التعاطف والمرونة، حيث 

ا عند مستوى دالة إحصائي  ( ت)دون القيمة الحدية المطلوبة لكي تصبح ( ت)قيمة اختبار 

فروو دالة بين متوسطي درجات مجموعة يعني أنه ال توجد ما . على األقل( 1011)

      .نالطالبات على البعدين المذكوري

وهكذا تشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية بخصوص الفر  األول       

ا ، حيث تبين وجود تأثير دال إحصائي  جزئيالمو وع لها، إلى تحقق هذا الفر  بشكل 

ومجموع درجاتها  للتماسكالفرعية  األربعةمن األبعاد اثنين األسرة على  حجملمتغير 

 . األسريالتماسك على مقياس 

التي ( 1151)كل من الرفاعي  اتوهذه النتائج تتفق مع ما أسفرت عنه نتائج دراس     
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 ،المجال الكلي فيعلى مقياس التماسك األسري  ادالة إحصائي  تشير إلى وجود فروو 

 اإليجابي األثر إلى التي أشارت( 1111) عاربدراسة و ،االتصال األسري ومجال

 فراش دمحم أبو دراسةو ،العينة أسر لدى اللف ي التواصل تحسين في التدريبي للبرنامج

 طبيعة أن على يوافقون األردنية األسر من األزواج غالبية أن إلى التي أشارت) 1119)

خرون آجوديث و دراسةو ،والتواصل على المشاركة والتعاون، تقوم بينهما العالقة

(Judith et al., 1983 ) األطفال من مختلف أنماط األسر حصلت التي تشير إلى أن

 البدري نبيلكما تتفق مع دراسة  ،األسريعلى درجات متفاوتة من التقارب والدعم 

طلبة بمستوى جيد من التماسك الإلى تمتع  فيما توصلت إليه من نتائج تشير( 1157)

وتختلف معها في نتائجها الخاصة بعامل المرونة،  ،عامل التواصل علىاألسري يرتكز 

 فيما تشير إليه من( 1119)فيصل خليف ناصر الشرعة وكذلك تختلف مع نتائج دراسة 

أن النسبة األقل للتماسك األسري تقوم على بعد التواصل وتتفق معها في نتائجها الخاصة 

إليه من  يما توصلتف( 1153)وكذلك تختلف مع دراسة تهاني علمان ببعد التعاطف، 

 بين الفردية الهموم يخص فيما خاصة سرةاأل داخل حوار وجود نتائج تشير إلى عدم

 . سرةاأل أفراد

وتستند الباحلة في تفسير نتائج الدراسة الحالية التي تعني وجود فروو بين الطالبات      

لألسر المنتميات لصالح الطالبات ( والمجموع االكلي – والتواصل – التعاون) في

رلية إلى ( والمرونة، التعاطف)بعدي في حين ال توجد فروو على  ،،ااالصغر حجم  

 ورغبات الفرد نزوات بين التوازن تحقيق في التنشئة لوظيفةاالتجاه التفاعلي الرمزي 

 اجتماعيا ، مقبولة أشكال إلى وتحويلها النزوات هذه تحوير يمكن بحيث المجتمع،

 االجتماعي بالتفاعل وتساعد االجتماعي النسق جوانب إحدى تعد االجتماعية فالتنشئة

 وتقاليد وعادات ومعايير قيم نقل طريق عن ككل االجتماعي البناء على المحاف ة على

وبمحاولة لفهم طبيعة الشخصية السعودية ، (575، 1116كتبخانة، ) لألفراد المجتمع

لطبيعة والمعتمدة بصورة أساسية على الدين كنطار مرجعي محدد  ،االمحاف ة عموم  

للتماسك المختلفة  األبعادالمختلفة لألفراد نجد أنه من المقبول تشكل القيم والسلوكيات 

عملية التنشئة  دا على مرغوبيتها االجتماعية عبرفي نفوس األفراد اعتما األسري

بما يسمح بالتعاون صغيرة الحجم  ألسرلدى ا اأكلر و وح  االجتماعية  في إطار عام 

 (Olson, 1983)  رلية ديفيد أولسن اأيض   وتدعم هذه النتيجة ،والتواصل بين أفرادها

أهمية التواصل اإليجابي كأحد أبعاد الن م األسرية في نموذجه الذي يؤكد على 

 خالل من بالمالح ة التعلم يحدثذهب إليه من أن يالتعلم فيما  اتجاهالمتوازنة، وكذلك 

 يتعلمون المنمذجة األنشطة بتدبير يقومون الذين فالمالح ون ،والتجاور االتصال

 بأمور منشغلون وهم بالمالح ة يقومون الذين من أفضل بطرو بالسلوك ويحتف ون

ذات الحجم األصغر تعطي  فاألسر( 38– 39 ،1115 ،وآخرون الشناوي) أخرى

الخبرات والمهارات والتجارب المختلفة وتسمح بالنقاش تبادل فرصة أكبر ألعضائها في 
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 المواقفامل مع عتعزيز روؤ التعاون والتواصل للتما يسهم في  ،والحوار الهاديء

  . الحياتية المختلفة

بمكوناتأأأد ودرجتأأأد )علأأأر درجأأأة التماسأأأك األسأأأري دخأأأأل األسأأأرة تأأأرثير متغيأأأر : اثانيًأأأ

  (الكلية

لتو يح أثر دخل ( ANOVA)اتضح من نتائج اختبار تحليل التباين األحادي      

بصورة كلية ومكوناته الفرعية لدى أفراد عينة  التماسك األسرياألسرة على درجة 

جميع األبعاد الفرعية على ا لمتغير دخل األسرة يوجد تأثير دال إحصائي  ال أنه  ،البحث

المحسوبة لمستوى دخل األسرة ( ب)حيث بلغت قيمة  ،والدرجة الكلية للتماسك األسري

: علي الترتيب ألبعاد( 10991) ،(10453) ،(10141)، (10841)، (10666)

وهي أصغر من قيمة  ،الدرجة الكلية للتماسك –التواصل  - المرونة -التعاون - التعاطف

     .(1011) داللة ومستوىالجدولية ( ب)

 اللانيوهكذا تشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية بخصوص الفر       

وجود تأثير دال عدم ، حيث تبين عامتحقق هذا الفر  بشكل عدم المو وع لها، إلى 

األبعاد الفرعية والدرجة الكلية على مقياس  جميعا لمتغير دخل األسرة على إحصائي  

                      . التماسك األسري

التي تشير نتائجها إلى تأثير ( 1113)القرشي  ةوتختلف هذه النتيجة مع دراس

التي أظهرت ( 1111) دمحمدراسة و ،لمستوى األسرة االقتصادي على التماسك األسري

االقتصادي وأبعاد االستقرار  المستوىنتائجها وجود عالقة ارتباطية موجبة بين 

كشفت نتائجها عن وجود فروو ذات داللة التي ( 1117) جالل دراسةو ،األسري

هادي ودراسة  ،للمستوى االقتصادي لألسرة اة بين التماسك األسري تبع  إحصائي

التي كشفت نتائجها عن وجود عالقة ارتباطية دالة ( Hadi et al., 2016)وآخرون 

 . بين التضامن األسري والدخل اإحصائي  

 والقيم العادات وسيطرة االجتماعية البيئة تشابهويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى 

 من الرغم على أبنائهم، في تنشئة الوالدين تحدد أساليب التي واالجتماعية األسرية

وغيرها من  عاطف والتعاون والمرونة والتواصلالتفقيم  ،مستوياتهم االقتصادية اختالب

في مجتمع تشمل األسر من ذوي الدخول والمستويات االقتصادية المختلفة قيم التماسك 

سالمي الذي يحث على من المنتمين إلى الدين اإل يتشكل في مجمله هلكون ،الدراسة

غرس هذه القيم في النفوس وتجسيدها في السلوك واألفعال لدى كافة أفراد وفئات 

، وتدعم هذه المختلفةى فئات الدخل ال يختلف في ذلك من ينتمون إل ،المجتمع المسلم

 في األسرة داخل الحميمة العالقات دور على الذي يؤكد يالتفاعل الرمز اتجاهالنتيجة 

 المختلفة، المواقف عن يكونها التي والمعاني التفسيرات الفرد، وعلى تفكير على التأثير

 والعبارات الكلمات ما هي ؛اليومية الحياة في األفراد بين العالقة على يؤكدون كما

 نتبادل ال اآلخرين مع نتعامل عندما فنحن حياتهم، في بها يقومون التي والسلوكيات



  حمد العزبأسهام / د.أ
 

 

933 

 اتجاهوكذلك  ،(91، 1111 ،الخطيب)كذلك  الرموز والمعاني نتبادل ولكننا فقط الكلمات

 لحدوث اكافي   يعتبر آلخر شخص ومراقبة مالح ة مجرد أن منعليه  فيما أكد ،التعلم

 ومن، اجتماعية نماذج مالح ة خالل من يتم وتعلمها القيم اكتساب التعلم، وأن عملية

 الذاتي التعزيز خالل من يحقق الذي البديل التعلم خالل ومن، والتقليد المحاكاة خالل

(Biehler, 1981, 138.). 

بمكوناتد ) علر درجة التماسك األسريالمستوى التعليمي للوالدين  ترثير متغير :اثالثً 

 ( ودرجتد الكلية

لتو يح أثر المستوى  (ANOVA)اتضح من نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

التعليمي للوالدين على درجة التماسك األسري بصورة كلية ومكوناته الفرعية لدى أفراد 

ميع على جا لمتغير المستوى التعليمي للوالدين عينة البحث أنه ال يوجد تأثير دال إحصائي  

المحسوبة ( ب)، حيث بلغت قيمة األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للتماسك األسري

 ،(50333) ،(10113) ،(5036)، (10868)، (1016)للمستوى التعليمي لألب 

 ىعل( 10516) ،(10191) ،(10117,، (5018)، (10615)وللمستوى التعليمي لألم 

 ،الدرجة الكلية للتماسك –التواصل  - المرونة – التعاون – التعاطف :الترتيب ألبعاد

 (.1011 (داللة ومستوىولية دالج( ب)وهي أصغر من قيمة 

وهكذا تشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية بخصوص الفر  اللالث 

المو وع لها، إلى عدم تحقق هذا الفر  بشكل عام، حيث تبين عدم وجود تأثير دال 

ا لمتغير المستوى التعليمي للوالدين على جميع األبعاد الفرعية والدرجة الكلية إحصائي  

 .  على مقياس التماسك األسري

التي أظهرت نتائجها ( 1157) البدريكل من  تيتختلف مع دراسوهذه النتائج 

 ،ي على التخصص العلمي على مقياس التماسك األسرينسانلذوي التخصص اإل اتفوق  

على للوالدين عن تأثير المستوى التعليمي التي كشفت نتائجها( 1113) ودراسة القرشي

  .التماسك األسري

حيث  ،إلى الخصائص التعليمية لعينة الدراسة الحالية ويمكن إرجاع هذه النتيجة

فكانت  ،اقتربت نسبة األباء واألمهات المتعلمين على المستويات التعليمية المختلفة

ما يعني أن األسر في عينة الدراسة في مع مها أسر  ،على الترتيب 9104٪، 9901٪

 فرصتهما في الحصول على الوعي الكافي بأبعاد التماسك األسري ما يزيد من ،متعلمة

يد من حرصهما على غرس م اهره في نفوس األبناء عبر زوبالتالي ي ،وأهميته للمجتمع

لألفراد ال يختلف فيه ذوي مستوى  اسلوكا عام   لتملل مراحل التنشئة االجتماعية المختلفة

وخاصة رلية  ،االتجاه التفاعلي الرمزيوتدعم هذه النتيجة رلية  ،خرتعليمي عن اآل

 النفسي العامل :هما ،أساسيين عاملين تفاعل كحصيلة االجتماعية عن الذات" ميد"

 االجتماعي المتفردة، والعامل الشخصية وسماته الفرد خصوصية عن يعبر الذي الداخلي

 العاملين هذين تضافر بالفرد، وأن المحيطة االجتماعي البناء مؤثرات يجسد الذي
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 ،الحسن) الفرد عند االجتماعية الذات يكون الذي هو "ميد" يعتقد كما بعض مع بعضهما

91،1111). 

بمكوناتد ودرجتد )علر درجة التماسك األسري عمر الوالدين ترثير متغير : ارابعً 

 ( الكلية

سك األسري وأبعاده لتو يح داللة الفروو في التما( ت) اتضح من نتائج اختبار

ا للمتغير على درجات أفراد وجود تأثير دال إحصائي  عمر األب لمتغير ا المختلفة تبع  

حيث بلغت قيمة اختبار  ،والدرجة الكلية ،والتواصل ،المرونة :أبعادعينة البحث في 

ا عند مستوى وجميعها قيم دالة إحصائي  ، الترتيب ىعل( 1031) ،(1047) ،(1055( )ت)

ذوي ا بين متوسطات درجات الطالبات ما يعني وجود فروو دالة إحصائي   ،(1011)

ذوي األباء في المرحلة ومجموعة الطالبات  ،سنة 11:41 من األباء في المرحلة العمرية

على البعدين  سنة 11أكبر من أصحاب الفئة العمرية لصالح  ،سنة 11أكبر من العمرية 

 زاد عمر األبنه كلما ألى إيشير وهو  ،والدرجة الكلية للتماسك األسري ،المذكورين

في حين أنه  ،لدى عينة الدراسة اوالتواصل والتماسك األسري عموم   المرونة تكلما زاد

ا لنفس المتغير على درجات أفراد عينة البحث في بعدي ال يوجد تأثير دال إحصائي  

دون القيمة الحدية المطلوبة لكي تصبح ( ت)، حيث أن قيمة اختبار التعاونالتعاطف و

فروو دالة بين يعني أنه ال توجد ما . على األقل( 1011)دالة إحصائيا عند مستوى ( ت)

 . متوسطي درجات مجموعة الطالبات على البعدين المذكورين

أثر متغير  لتو يح (ANOVA)واتضح من نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

عمر األم على درجة التماسك األسري بصورة كلية ومكوناته الفرعية لدى أفراد عينة 

على جميع األبعاد الفرعية ا لمتغير عمر األم البحث أنه ال يوجد تأثير دال إحصائي  

، (1065)المحسوبة لعمر األم ( ب)والدرجة الكلية للتماسك األسري، حيث بلغت قيمة 

، التعاون، والتعاطف: الترتيب ألبعاد ىعل( 5016) ،(5094) ،(1055)، (1059)

الجدولية ( ب)وهي أصغر من قيمة  ،الدرجة الكلية للتماسكو ،التواصل، والمرونةو

 (.1011) داللة ومستوى

 الرابعوهكذا تشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية بخصوص الفر  

المو وع لها، إلى تحقق هذا الفر  بشكل جزئي بالنسبة لألباء، حيث تبين وجود تأثير 

 ا لمتغير عمر األب على بعدي المرونة والتواصل والدرجة الكلية للتماسكإحصائي   دال

ولم يتضح تأثير لهذا المتغير  ،لصالح الطالبات ذوي األباء في المراحل العمرية األكبر

، وإلى عدم تحققه بالنسبة التماسك األسريعلى مقياس  والتعاونبعدي التعاطف على 

أي من األبعاد على لمتغير عمر األم  الألمهات، حيث تبين عدم وجود تأثير دال إحصائي  

 .  التماسك األسريومجموع درجاته على مقياس  ،للتماسكالفرعية  األربعة

ميرز  دراسةع م -خاصة ما يخص متغير عمر األب  –وتتفق  هذه النتيجة 

 تشير إلى أن درجاتكشفت عنه من نتائج فيما  (Merz et al., 2009)وآخرون 
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علمان مع دراسة  ا، وتتفق جزئي  الدى األجيال األكبر سن  التضامن األسري أعلى 

 مختلف بين احصائي  إ دالة فروو وجود توصلت إليه من نتائج تشير إلى فيما( 1153)

في حين تختلف معها في  ،األسرة داخل رلية األجداد حسب األسري التماسك محاور

دراسة بير  تختلف معفي حين  .سرةاأل داخل حوار وجود إلى عدم التي تشيرنتائجها 

(Bare, 2002 ) خالل السنوات األسري التماسك في تناقص إلى نتائجها أشارتالتي 

  .للدراسة اللالث

تأثير جزئي لعمر الوالدين على ويمكن إرجاع هذه النتيجة التي تشير إلى وجود 

أكلر من )لصالح الفئة العمرية األعلى  ي المرونة والتواصل والدرجة الكلية للتماسكبعد

توافر عنصري الوقت وتراكم  يعني في مفهومهلدى األباء إلى أن كبر السن ( سنة 11

 ااألكبر سن  خر ال شك أن األجيال آومن جانب  ،هذا من جانبالخبرات الحياتية المختلفة 

 ،وممارسة للتماسك األسري بأبعاده المختلفة اتصور  في المجتمع السعودي كانوا األكلر 

حيث توكل العديد  ،التي نشأت في ظل رفاهية الطفرة النفطية اعكس األجيال األصغر سن  

 ،معاونين لألسرة خرينآ أفراد التي يجب أن يتحملها األفراد إلىاألسرية من المسئوليات 

 دائمة كعملية إلى التعلم الذي ين راالجتماعي عم هذه النتيجة رلية اتجاه التعلم وتد

 نساناإل فيها يعيش التي البيئة دامت وما عمره، نهاية وحتى نساناإل والدة منذ ومستمرة

ا حتى أو افيف  ط اتغيير   سلوكه تغيير إلى سيضطر فننه والتقلّب، التغير دائمة  يستطيع كبير 

 مهارة اكتساب أجل من يكون فقد معين، هدب أجل من التكيف هذا ويكون معها، التكيف

 في العلمي األسلوب الستخدام تعلم المشكالت، أو حل أجل من تعلم أو معرفة، أو

 وهذه،  معين اتجاهات لكسب تعلم أو اجتماعية، وقيم عادات لكسب تعلم التفكير، أو

في حين أن  ،(67 -66، 1113همشري، ) لتحقيقها االجتماعية التنشئة تسعى ما جميعها

النتائج الخاصة بمتغير عمر األم والتي تشير إلى عدم وجود تأثير للمتغير على أي من 

األم الرئيس دور فيمكن إرجاعها إلى طبيعة  ،األبعاد الفرعية أو الدرجة الكلية للتماسك

األسري  التماسكوفي مجال  ،بشكل عام عملية التنشئة في كافة مجاالتها المسؤول عن

داخل تماسك وال تضطلع األم بدور كبير في زيادة أواصر الترابطحيث  ،بشكل خاص

والحرص على تكوين  ،الساميةسالمية اإلمن خالل التربية الجادة على هذه القيمة  األسرة

 . عبر مراحلها العمرية المختلفة بين جميع أفراد األسرة هام اهر

علر درجة المسئولية االجتماعية  الحالة المهنية للوالدينير ترثير متغ: اخامسً 

  (بمكوناتها ودرجتها الكلية)

لتو يح أثر ( ANOVA)اتضح من نتائج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

بصورة كلية ومكوناته الفرعية لدى  التماسك األسريعلي درجة  الحالة المهنية للوالدين

على  الحالة المهنية للولدينا لمتغير أفراد عينة البحث أنه ال يوجد ثأثير دال إحصائي  

( ب)، حيث بلغت قيمة بعاده المختلفةأب التماسك األسريدرجات أفراد عينة البحث على 

 ،(5049) ،(10631) ،(1099)، (10411)، (5078)المحسوبة للحالة المهنية لألب 
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علي الترتيب ( 1041) ،(5013) ،(1011)، (5011)، (17.3) وللحالة المهنية لألم

وهي  ،الدرجة الكلية للتماسكو ،التواصلو ،المرونةو ،التعاونو ،التعاطف :ألبعاد

 .(1011) داللة ومستوىالجدولية ( ب)أصغر من قيمة 

بخصوص الفر  اللالث وهكذا تشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية 

المو وع لها، إلى عدم تحقق هذا الفر  بشكل عام، حيث تبين عدم وجود تأثير دال 

للوالدين على جميع األبعاد الفرعية والدرجة الكلية على  الحالة المهنيةا لمتغير إحصائي  

 .  مقياس التماسك األسري

فت نتائجها عن التي كش( 1113)وتختلف هذه النتيجة مع دراسة كل من القرشي 

 (.911) مشرفو حسن  ودراسة ،و ع األسرة المهني على التماسك األسريلتأثير 

المرأة العاملة المتزوجة المنجبة تعاني من صراع  إليه من نتائج تشير إلى أن التوصفيما 

 .وهذا ينعكس على استقرار وتماسك األسرة ،األدوار التي تقوم بها كأم وزوجة وعاملة

حيث  ،الخصائص المهنية لعينة الدراسة الحاليةويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى 

أما  ،على الترتيب ٪4703، ٪4409اقتربت نسبة األباء العاملين والمتقاعدين فكانت 

لفئة األمهات غير  ٪7401الحالة المهنية لألمهات فكانت النسبة الغالبة والتي وصلت إلى 

في عينة الدراسة ال تتعر  في مع مها لحاالت انشغال أو أن األسر ما يعني  ،العامالت

 قيم التماسكدور الوالدين في تعزيز على  اسلب  غياب الوالدين بالصورة التي قد تنعكس 

فيما االتجاه التفاعلي الرمزي أحد رواد " هربرت ميد"وهذا يتفق مع رلية  ،األسري

 أسرته أفراد مع المستمر تفاعله الفرد تحدث عبر قبل من النفس معرفة أنيوكده من 

 التي األسرة من تنطلق واجتماعية تفاعلية خبرة ذلك عند تتشكل التي وأصدقائه وزمالئه

 قبل من واللواب والعقاب والرفض واللناء واالستنكار االستحسان المنّشأ فيها يواجه

 أو مقبول بأنه سلوكه حول التفكير عنده فيتحفز ،معهم وتصرفه تفاعله أثناء والديه

،1114،عمر) مستساغ غير أو مرفو 
 

ديفيد نموذج  وتدعم هذه النتيجة أيضا .(518

الذي يعتبر أن  ،"لألن مة األسرية والزوجية (Olson and Defrain, 2000)أولسون 

األن مة األسرية المتوازنة أكلر كفاءة في أدائها األسرى من األن مة األسرية غير 

من المستويات ( االرتباط) المستوى اللالثيعد " أولسون"لرأي  اووفق   ،المتوازنة

  . (Joh et al., 2013) المتوازنة

 :خالصة الدراسة واستنتاجاتها

 : كشفت نتائج الدراسة الحالية عن النتائج اآلتية 

وكذلك  ،والتواصل ،التعاونا لمتغير حجم األسرة على بعدي وجود تأثير دال إحصائي   -

في حين أنه ال يوجد  ،اسر األصغر حجم  الدرجة الكلية للتماسك األسري لصالح األ

 .تأثير لنفس المتغير على أبعاد التعاطف والمرونة

على جميع األبعاد الفرعية والدرجة ا لمتغير دخل األسرة يوجد تأثير دال إحصائي   ال -

  .الكلية للتماسك األسري
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على جميع األبعاد ا لمتغير المستوى التعليمي للوالدين إحصائي  ال يوجد تأثير دال  -

 . الفرعية والدرجة الكلية للتماسك األسري

 بعديعلى درجات أفراد عينة البحث في  لمتغير عمر األبا وجود تأثير دال إحصائي   -

أصحاب الفئة العمرية لصالح  للتماسك الدرجة الكليةوكذلك  ،والتواصل، المرونة

ا لنفس المتغير على درجات أفراد عينة في حين أنه ال يوجد تأثير دال إحصائي   ،األكبر

ا لمتغير عمر أنه ال يوجد تأثير دال إحصائي  و ،البحث في بعدي التعاطف والتعاون

  .على جميع األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للتماسك األسرياألم 

ا لمتغير الحالة المهنية للولدين على درجات أفراد عينة ال يوجد ثأثير دال إحصائي   -

 .على جميع األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للتماسك األسريالبحث على 

 : توصيات ومقترحات الدراسة

يمكن استخالص  ،من خالل استعرا  ما توصلت إليه الدراسة من نتائج

 : يةتالتوصيات والمقترحات اآل

سري ألالتماسك اقيمة  من في غرس الممارسات التي تعزز توعية األباء بدورهم -

 . الحجمسر كبيرة التعاون والتواصل لدى األعلى أبعاد بأبعاده المختلفة، وخاصة 

 بصفة خاصة والمراحل العمرية األصغر – المراحل العمرية المختلفةتوعية األباء في  -

 . التماسك األسريبأهمية تنشئة األبناء على أبعاد  -

إقامة الندوات التوعوية والدورات التدريبية عن أبعاد التماسك األسري وأهميته في  -

 . الحفاظ على األمن واالستقرار االجتماعي

تفعيل دور مراكز االستشارات األسرية في إعداد الفاعليات المختلفة لتنمية التماسك  -

 .  بلين على الزواجالمقخاصة  –سري بأبعاده المختلفة لدى الشباب من الجنسين األ

تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع عن طريق تن يم الفاعليات واألنشطة واألعمال  -

 ات ألبعاد التماسك االجتماعيالتطوعية التي تسهم في زيادة فهم وممارسة الطالب

 . بمستوياته المختلفة

تقترؤ الدراسة القيام بعمل المزيد من البحوث والدراسات العلمية االجتماعية عن   -

 ،وفي إطار مجاالت بشرية ،في  وء متغيرات اجتماعية أخرىالتماسك األسري 

 . باستخدام أطر ن رية مختلفةو ،نيةومكا
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 مراجعال

  المراجع العربية: أوال

 . دار أسامة للطباعة والنشر :عمان ،معجم علم االجتماع :(1116)عدنان  ،أبو المصلح

التماسك األسري ومهارات حل المشكالت االجتماعية لدى (: 1151)أسامة، كمال دمحم 

  . ، المكتب الجامعي الحديث، دار الكتب والوثائق القوميةاألبناء

االنتماء الوطني وعالقته بسمات (: 1157)البدري، نبيل عبد العزيز عبد الكريم 

لكتروني متاؤ على الرابط إالشخصية والتماسك األسري لدى طلبة الجامعة، كتاب 

google.com/file/d/1k0n8eHRAVkygS67SDe9Rr32https://drive.

Uu_0nojgY/view?ts=5a5b3282 

، مكتبة لبنان، معجم ومصطلحات العلوم االجتماعية :(5877)حمد زكي أبدوي، 

 . بيروت

التكامل األسري وأثره على إدارة الغذاء وعالقته بالنمو (: 1117) جالل، نهى موسى

الجسمي والعقلي ألطفال المدارس االبتدائية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 . االقتصاد المنزلي، جامعة حلوان

أثر خروج المرأة  (:1117) أحمد دمحم بتساما مشرب،و ؛اللطيف عبد رحاب ،حسن

 :لتماسك األسريالمتزوجة للعمل على ا

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/6544 URI: 

01-12-2007 Date: 

دراسة تحليلية في الن ريات : الن ريات االجتماعية المتقدمة (:1111)إحسان ، الحسن

 .وائل للنشر ، داراالجتماعية المعاصرة

، دار التفكير االجتماعي دراسة تكاملية للن رية االجتماعية :(5895)الخشاب، أحمد 

 . النهضة العربية، بيروت

 .مكتبة الشقري: ، الريا ن رة في علم االجتماع المعاصر، (1111) سلوى ،الخطيب

: لندوة التماسك األسري في ظل العومة، ورقة علمية مقدمة(: 1118)الدويش، إبراهيم 

 -األسرة المسلمة والتحديات المعاصرة، مركز البحوث والدراسات، مجلة البيان

متاؤ على الرابط  19-58السعودية، الريا ، ص 

https://search.mandumah.com/Record/804741. 

 األسري للتماسك إسالمي تربوي برنامج بناء نحو (:1151) عبدهللا سميرة الرفاعي،

 كلية اليرموك، جامعة منشورة، غير رسالة دكتوراه ربد،إ محاف ة واع ات لدى

 .األردن الشريعة،

علم النفس االجتماعي، دار النهضة  (:5874)سالمة، أحمد عبد العزيز عبد الغفار 

 .  العربية، القاهرة

https://drive.google.com/file/d/1k0n8eHRAVkygS67SDe9Rr32Uu_0nojgY/view?ts=5a5b3282
https://drive.google.com/file/d/1k0n8eHRAVkygS67SDe9Rr32Uu_0nojgY/view?ts=5a5b3282
http://repository.sustech.edu/handle/123456789/6544
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الفروو في التماسك األسري وأنماط التنشئة  :(1119)فيصل خليف ناصر  ،الشرعة 

رسالة . التي تميز بين أسر األطفال المعاقين وأسر األطفال العاديين في األردن

 . دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية

حزامة،  ،جودت ،عبيد، ماجدة السيدو ،أبو الرب، يوسفوالشناوي، دمحم حسن، 

: ، عمانالتنشئة االجتماعية للطفل (:1115) نادية ،بني مصطفىو ،اسرج ،الرفاعيو

 . دار صفاء

 في األزواج بين اللف ي التواصل لتحسين إرشادي برنامج (:1111) نجوى عارب،

 غير دكتوراه رسالة المتغيرات الديمغرافية، بعض  وء في األردني تمعلمجا

 .القاهرة جامعة التربوية، والبحوث الدراسات معهد منشورة،

المسلمة،  السودانية سراأل تماسك وعناصر مقومات(: 1153)علمان، تهاني وداعة 

 .  رسالة دكتوراه غير منشوره، جامعة افريقيا العالمية، كلية التربية

 . دار الشروو: عمان التنشئة االجتماعية، (:1114) عمر، معن

 ةالمعرف دار وميدانية، ن رية بحوث :االجتماعية المشكالت(: 1155) عاطف دمحم غيث،

 . سكندريةاألالجامعية، 

المتغيرات االجتماعية االقتصادية المرتبطة بالتماسك (: 1113)القرشي، فتحية حسين 

غير )األسري كما تراه طالبات الصف اللالث اللانوي في مدينة جدة، دراسة 

نيل درجة الدكتوراه في علم االجتماع، قسم علم االجتماع والخدمة لمقدمة ( منشورة

 . االجتماعية، بكلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام دمحم بن سعود

مكتبة خوارزم : ، جدة1ط أسس علم االجتماع، :(1116)كتبخانة، إسماعيل السيد خليل 

 .العلمية

المناخ األسري وعالقته بالصحة النفسية لألبناء المراهقين، (: 1111)دمحم، بيومي خليل 

 . رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة

 . دار عمار: ، عمانالتنشئة االجتماعية وسمات الشخصية (:1114) إبراهيم ناصر،

 .دار صفاء للنشر والتوزيع :عمان ،ة للطفلالتنشئة االجتماعي :(1113) عمر همشري،
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