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ومن المشكالت التي يعالجها العالج األسري:

وغصخث به الظصث والسثرغئ والمظاصحات الضقطغئ التادة وصطع الاعاخض الضقطغ أو الاصطغض طظه وسثم الصغام  بافدوار  
جـــعاء بخفئ ضطغئ أو ججئغئ. وأن ظععر سائص غمظسعما أو غمظع أتثعما طظ أحـــئاع تاجاته افجاجـــغئ شغحـــسر أي 

طظعما أو ضقعما بالترطان وا�تئاط والاعثغث وسثم افطظ شغ سقصاعط الجوجغئ طما غعدي إلى جعء تعاشصعما.

اجئاب الثقشات الجوجغئ:-
◄ اخاقف المساعى البصاشغ والاسطغمغ بغظ الجوجغظ.

◄ جعض الجوجئ تصعق زوجعا أو السضج.
◄ إظسثام البصئ بغظ الجوجغظ وتحضغك ضض طظعما با�خر وإجاءة الزظ به.

◄ تثخض بسخ افصارب بغظ الجوجغظ.

عغ ظاعـــرة إجاماسغئ خطغرة بثأت تاجاغث شغ افوظئ ا�خغرة 
وعـــع غغاب أتـــث الجوجغظ سظ ا�خـــر طع ابصـــاء وبائص السصث 

صائمئ وغضعن العةر طعصاا أو دائط.

أجئاب طحضطئ العةر:-
◄ سثم اقظسةام بغظ الجوجغظ أو جعء اقخاغار.

◄ اقخاقف البصاشغ.
◄ جعء التالئ المادغئ.

◄ ســـثم شعط اتث الجوجغظ لفخر طما تثشـــع افزواج إلى عةر 
زوجاتعط وأتغاظا ضبغرة طظ دون ادظى جئإ.

عغ المعمئ افضبـــر خسعبئ سطى أغطـــإ افزواج وعظا تثاطش 
ظزـــرات اقزواج وآراؤعما اظطقصاً طظ تةارب ضض واتث طظعما 
وصظاساته وصث تاطعر اذا لط غتسظعا تطعا بالحضض المططعب.

اجئاب طحضطئ تربغئ اقبظاء:-
◄ الثقشات والاظاصدات شغ الاساطض طع افبظاء 

◄ اخاقف بصاشئ اقباء 
◄ تثخض اقصارب شغ تربغئ افبظاء

عع جعء المساططئ الجوجغئ وتظصسط إلى سثة أظعاع طظعا:
• اقساـــثاء الطفزغ: سظ ذرغص الاسطغصـــات أو الظصث الماضرر أو 

الخراخ بخعت سال بعثف الاصطغض طظ حأن الطرف الباظغ.
• ا�غثاء الةســـثي وعع افضبر حـــغعسًا ووضعتـــاً وله سقطات 

طرئغئ طبض الةروح والضثطات وغغرعا.

اجئاب السظش الجواجغ:-
◄ ضبرة الةثال بغظ الجوجغظ.

◄ صطئ الخئر والسخئغئ الجائثة .
◄ سثم اقجاسثاد لطتثغث لتض

طحضقت تغاتعط .

◄ غاط الةطعس طع أشراد اقجـــرة وتعضح لعط طسظى السقج 
اقجري وسثد الةطسات الظفسغئ. 

◄ ا�ســـثاد لطمصابقت الاـــغ غةإ أن تحـــمض الجوجغظ وأشراد 
اقجرة طظ تغث جمع المسطعطات والاتدغر لطمصابقت وتتثغث 

طظ جغتدر لطمصابقت. 
◄ تحةغع افجرة سطى تدعر المصابقت واقلاجام بعا طظ خقل 
تبعط سطى ذلك وبغان أعمغئ المصابقت شغ سقج طحضقتعط 

المثاطفئ. 
◄ دراجـــئ تفاسقت وذـــرق اتخال أشراد افجـــرة طسًا وتتطغض 
طعـــارات اقتخال المســـاثثطئ شغ افجـــرة وتسطغمعط ذرق 

اتخال جثغثة. 
◄ تطئـــص اقخائـــارات الظفســـغئ (الاعاشص الجواجـــغ +تضمطئ 

الةمض).
◄ تتطغض ذئغسئ طحـــضقتعط وطســـاسثتعط شغ الاعخض إلى 

اجائخار لعثه المحضقت. 
◄ الططإ طظعط تمبغض طحضقتعط افجرغئ. 

◄ سمض خطئ سقجغئ تســـاسث اشراد اقجـــرة شـــغ الاثطص طظ 
طحـــضقتعط وعغ تتثغـــث أعثاف طسغظئ وترتغئعا بحـــضض 

غظاجإ أشراد افجرة وغاط ا�لاجام باظفغثعا. 
◄ طاابســـئ الثطـــئ وطثى الاصـــثم وغاط ذلك ضمظ جطســـات 
طتـــثدة لمسرشئ طثى الاتســـظ الثي ذرأ سطى افجـــرة ضضض 

وسطى اشرادعا.
◄ تحةغع الجوجغظ سطى تتمض طسآولغئ صراراتعما. 

◄ تسطغط الجوجغظ أجطعب الاساطض طسا اقذفال.
◄ تحـــةغع اقذفال سطى الاسئغر سظ اظفساقتعط وطحاسرعط 

ظتع أسداء افجرة واقخرغظ.

◄  عـــدم الصبر وتحمـــل عبء الحيـــاة الزوجيـــة فتترك 
العديد من النســـاء بيـــت زوجها مهما كانت المشـــكلة 

بسيطة.
◄  تدخل االهل في المشاكل.

◄  عدم التردد في طلب الطالق.
◄  الخيانة الزوجية التي يلجأ إليها العديد من األزواج دون 

خوف من اهللا.
◄  أستخدام الزوج ألسلوب العنف في بيته.

◄  البخل.

غسائر الطقق طظ أضبر المحـــاضض أظاحـــارًا شغ العصئ التالغ وغحـــضض خطر ضئغر سطى افجرة تغث تاسرض افجرة 
لافضك وضغاع افذفال وغصع الطقق بسث الثخام الحثغث.

أجــطعب طعظــغ طظزــط غعــثف إلــى تتصغــص تشغــرات شسالــئ شــغ السقصــات افجــرغئ أو 
ــظ  ــغ بغ ــض خت ــات تفاس ــقل سمطغ ــظ خ ــك ط ــئ وذل ــر الختغ ــئ وغغ ــئ المدطرب الجوجغ

أشراد افجرة وتعشغر الفرخئ المتصصئ له تتئ تعجغه المسالب الظفسغ.


