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 لدص الدراصةم
 ي في التربية األسرية قائـ عمي أثر برنامج تدريبالتعرؼ عمي إلي  الحاليةالدراسة  ىدفت

لتنمية الوعي بالتنمر األسري وميارات إدارة األزمات األسرية لدي  األخبلقي التحميؿ مدخؿ
لتنمر رتباطية بيف الوعي باإل طبيعة العبلقة ا باإلضافة إلي الكشؼ عف المتزوجات حديثًا،

ولتحقيؽ  ،المتزوجات حديثًا عينة الدراسة لدي األسري والقدرة عمي إدارة األزمات األسرية
ببعض الميارات التي يجب أف تتقف ربة المنزؿ وخاصة قائمة  إعدادتـ  أىداؼ الدراسة

في برنامج  بناء تـ كما، المتزوجة حديثًا ممارستيا لتمكنيا مف إدارة األزمات األسرية 
التربية األسرية يشتمؿ عمي بعض الموضوعات والدروس المشتقة مف عمـ األسرية  التربية

وبعض العمـو األخرى المرتبطة والتي يمكف مف خبلليا تنمية متغيرات ( االقتصاد المنزلي ) 
الدراسة ، وبناًء عمي ىذا تـ إعداد تصور لتنظيـ المحتوي العممي لمبرنامج في ضوء 

المعد في تنمية متغيرات التدريبي البرنامج  الستقصاء أثر خبلقياألالتحميؿ مدخؿ  معايير
 .الدراسة

  مف  عينة استطبلعية ( 55عينة أساسية +  55) سيدة 65بمغت عينة الدراسة اإلجمالية
 مف إعداد الباحثة بعض أدوات القياس، واستخدمت الدراسة  المتزوجات حديثاً السيدات 
،  األسرية ميارات إدارة األزماتمقياس  -2،   ريالوعي بالتنمر األسمقياس  -5وىي: 

 وتـ تطبيؽ األدوات السابقة عمى السيدات عينة البحث ) قبمي وبعدي ( 
  تـ تصحيح الدرجات ومعالجة البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائيSPSS ver.20 

  :وأظيرت النتائج ما يمي
سطات درجات السيدات متو ( بيف 5.55وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي ) -5

البعدي " لمقياس الوعي بالتنمر  –المتزوجات حديثًا عينة الدراسة في التطبيقيف " القبمي 
 . األسري لصالح التطبيؽ البعدي

السيدات درجات  طي( بيف متوس5.55وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي ) -2
عدي " لمقياس ميارات إدارة الب –المتزوجات حديثًا عينة الدراسة في التطبيقيف " القبمي 

 –المتابعة والرقابة  –التنفيذ  –التخطيط  -تحديد اليدؼ  في ميارات ) األزمات األسرية
 .التطبيؽ البعديلصالح عمي حده ، وفي الدرجة الكمية ( كبًل  التقييـ
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ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المتزوجات حديثًا عينة الدراسة  -3
 التتبعي " لمقياس الوعي بالتنمر األسري . –لتطبيقيف " البعدي في ا

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المتزوجات حديثًا عينة الدراسة  -4
 ميارات إدارة األزمات األسرية .التتبعي " لمقياس  –في التطبيقيف " البعدي 

ألسري والقدرة عمي إدارة األزمات الوعي بالتنمر اوجود عبلقة ارتباطيو موجبة بيف  -5
           المتزوجات حديثًا عينة الدراسة .السيدات األسرية لدي 

 مف التوصيات والدراسات المقترحةتـ تقديـ مجموعة السابقة النتائج وفي ضوء     
 التنمر األسري – األخبلقيالتحميؿ  مدخؿ – التربية األسرية : الكممات المفتاحية – 

 .المتزوجات حديثاً  –إدارة األزمات األسرية 
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The Effect of a Training Program in Family Education based on the 
Moral Analysis Approach to Develop Awareness of Family Bullying 

and Family Crisis Management Skills among Newly Married Women 
Dr. Ghada Mohamed Hosni El-Noubi Mohamed, 

Associate Professor of Curricula and Teaching Methods of Home Economics, 
 Faculty of Specific Education in Qena - South Valley University 

Summary of the Study 
The present study aimed to identify the effect of a training program in 

family education based on the moral analysis approach for developing 
awareness of family bullying and family crisis management skills among 
newlyweds. It also sought to measure the correlation between awareness of 
family bullying and the ability to manage family crises among newlyweds who 
constituted the sample of the study. To achieve the objectives of the study, an 
inventory was developed that include the required skills for  housewives, 
especially newlyweds that enable them to manage family crises. A program in 
family education was designed that included selected topics and home 
economics sample lessons that were aimed for developing the dependent 
variables. Based on this, a framework was prepared for organizing the 
scientific content of the program in light of the criteria for the moral analysis 
approach to measure the effectiveness of the prepared program in developing 
the dependent variables. 

The sample included 65 women (15 in the basic sample + 50 in the pilot 
phase) who were recently married. The study used some measurement tools 
prepared by the researcher, namely: 1- The scale of awareness of family 
bullying, 2- the scale of family crisis management skills. The named tools were 
applied to the sample before and after the experiment.  

Data were processed using the statistical program SPSS ver.20 and the 
results showed the following: 
1- There are statistically significant differences at the level of (0.01) between 

the scores of the newly married women, in the two “pre-post” applications 
of the scale of awareness of family bullying in favor of the post 
application. 

2- There are statistically significant differences at the level of (0.01) between 
the average scores of the newly married women in the two applications 
"pre-post" for the scale of family crisis management skills in sub-skills 
(goal setting - planning - implementation - monitoring and control - 
evaluation) each separately, and in the total score in favor of the post 
application. 

3- There are no statistically significant differences between the average 
scores of the newly married women in the post application as well as the 
follow up application of the scale of awareness of family bullying. 

4- There are no statistically significant differences between the mean scores 
of newlyweds in the post application nor the follow up application of the 
scale of family crisis management skills. 



 م2023( 78) -1ج-يوليوعدد                               ...       أثر برنامج تدرييب يف الرتبية األسرية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                   - 1111 - 

5- There is a positive correlation between awareness of family bullying and 
the ability to manage family crises among newly married women. 
In light of the results, a set of recommendations and suggested studies were 

presented. 

 •Key words: Family Education - Moral Analysis Approach - Family Bullying 
- Family Crisis Management - Newly Married Women. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2023( 78) -1ج-يوليوعدد                               ...       أثر برنامج تدرييب يف الرتبية األسرية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                   - 1111 - 

  مقدمت

 عمى األسرة ةالحيا جوانب شتي في والمتبلحقة التي تحدث يوميا ةالتغيرات السريع أثرت        
بعض ، ويرجع ذلؾ التأثير إلي ظيور يف أفراد األسرة الواحدةالمتبادلة بعبلقات عمي طبيعة الو 

الجديدة وتغير األدوار المنوطة بكؿ فرد مف أفراد األسرة بما يتناسب مع والقضايا المفاىيـ 
 . طبيعة الحياة المعاصرة

تعمؿ عمى  التيقوة التعد بمثابة  - مة في أي مجتمععكأحد األدوات الفا - وألف التربية     
الحفاظ عمييا مية موارده البشرية و كؿ قوة المجتمع لتنتش كما يولتغير المرغوب فإحداث ا

 و. زيادة قدراتو 
كضرورة حتمية و  المنزلي قتصاد؛ كتطور طبيعي لبللتربية األسرية لذا فقد ظير عمـ ا      

ح وسط عالـ يموج بألواف األسرية واالجتماعية ليمارس دوره فييا بنجا إلعداد الفرد لمحياة
االقتصادية جوانب الحياة مثؿ التحديات شتي تمس  التيوأنواع مف التحديات والصراعات 

 تحمؿ الكثير مف القضايا المعاصرة. والتية يوالصح البيئيةواالجتماعية و 
 )والتي مف أمثمتيا: وعمـ التربية األسرية بمجاالتو المختمفة يتضمف القضايا المعاصرة       

قضية حقوؽ اإلنساف بأبعادىا الصحية  -الموارد والحفاظ عمييا  استخداـقضية حسف 
(  .....قضية ترشيد االستيبلؾ  - بأبعادىا المختمفة قضية الصحة - والتربوية واالجتماعية
 .التي تؤثر بشكؿ مباشر عمي كياف األسرة وترابط أفرادىا وغيرىا مف القضايا

القضايا الشائكة والخطيرة والتي فرضت نفسيا عمي الساحة في  حدأ التنمروتعد قضية       
أحد  التنمر األسريليصبح ، وتشتد خطورتيا عندما تحدث داخؿ نطاؽ األسرة الحاليالوقت 

 والزوجة أ وإذا انسحبت إلي أحد أفراد األسرة سواء الزوج أالتي المعاصرة أخطر القضايا 
 .يار األسرة بالشكؿ الذي يؤثر عمي المجتمعسري وانيإلي التفكؾ األ أدتاألبناء 
لؤلسباب الحقيقية  التحميمينظرة متأنية والتفكير وبالنظر إلي قضية التنمر األسري        

 أكدت عميالمؤشرات  معظـ جد أفو اىرة الغريبة عمي المجتمع المصري؛ وراء انتشار تمؾ الظ
تداوليا في جميع أف و ، شي تمؾ الظاىرةتفالتدني األخبلقي بيف األفراد ساعد عمي زيادة أف 

يدلؿ عمي والدعوة إلي عقد الندوات التوعوية لتمؾ القضية  وسائؿ اإلعبلـ عمي نطاؽ واسع 
 . زيادة نسبة حدوثيا 



 م2023( 78) -1ج-يوليوعدد                               ...       أثر برنامج تدرييب يف الرتبية األسرية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                   - 1111 - 

عدد مف تعرض دراسة لممركز القومي لمبحوث الجنائية واالجتماعية ل كما أكدت       
شكاؿ أ، ومف  وىو األكثر خطورة األسرة  اخؿد أو عاـ شكؿفي المجتمع باألشخاص لمتنمر 

الوالديف ألحد األبناء تيديد  -خرآلحد اإلخوة عمى اأالتعدي مف التنمر والعنؼ داخؿ األسرة ) 
بالعجز  توومعاير  مف أحد األبناء لسخريةا – الكذب وتكراره - ي خطأارتكابو ألبالعقاب عند 

أو بينيما وبيف األـ و األب في التعامؿ بيف عنؼ ال - أداء مياـ معينة ند عدـ قدرتو عميع
في المدارس كنوع مف أنواع التنفيس وباألخص نعكس عمى سموكيات األبناء أحد األبناء مما ي

أكدت العديد مف الدراسات األخرى أف  ( ، وعمي جانب آخر عما يبلقوه مف عنؼ في منازليـ
لى الرغبة في تكرارىا خاصة إذا نجح نشر أخبار الجرائـ عبر وسائؿ اإلعبلـ المختمفة يؤدى إ
توجيييا و  مشاىدة أفبلـ الرعبكذلؾ ، و الجاني في ارتكابيا واليروب قبؿ إلقاء القبض عميو
ويضاؼ إلى  ،تحقيؽ األىداؼ المختمفةو  إلى استخداـ العنؼ والقوة كأحد وسائؿ بسط النفوذ

 .بيف أفراد األسرة المشاجرات وقوع المشاحنات و  ببل شؾ إلى يافؤديالفراغ والبطالة أف ذلؾ 
كنتيجة لمتنمر  -بيف أفراد األسرة الواحدة وقوع المشاحنات والمشاجرات عف  ينتجو         

المرتبطة باألحداث اليومية والتي تؤثر تعرض األسرة لمعديد مف األزمات األسرية  - األسري
 شعور ربة األسرةمات في حيث تتسبب تمؾ األز  عمي جميع أفراد األسرة وباألخص ربة األسرة

 األسرة ربة تواجو األزمات التي أف (2555حناف الحمبي )تذكر و  ،الضغوط النفسية الشديدةب
 معقدة تكوف وقد حمو، يمكف بسيط خبلؼ مجرد تكوف فقد والتعقيد البساطة بيف ما تتراوح
دارةو  تعامؿ إلي تحتاج  . بشكؿ جيد ا 
 الفعاؿ اإلدراؾ تعني األسرية األزمات إدارة أف ليإ) 2553ميجة إسماعيؿ )وتشير          

 لموقاية ليا واالستعداد اجتماعيو واقتصادية أ كانت سواء األسرة ليا تتعرض التي لؤلزمات
 . منيا
فف لو  األسرية ويوضح عمماء االجتماع والميتموف بشؤوف األسرة أف إدارة األزمات         

مي ومنيجي لموصوؿ إلي حؿ لممشكبلت والتغمب أصوؿ ومبادئ وتتطمب إتباع أسموب عم
 عمي األزمات .

أىداؼ ومحتوى كؿ واستقصاء عمـ التربية األسرية المجاالت المختمفة ل وبالنظر إلي         
مكف لمتربية األسرية أف تقدمو لخدمة القضايا ي الذيؿ والميـ عاالدور الف يتضح مجاؿ

مف خبلؿ تدريس مادة التربية األسرية ألسرة، وذلؾ المختمفة التي يمكف أف تؤثر عمي كياف ا
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ية وندوات و وكذلؾ تقديـ برامج توع عمى كافة المستويات واألعمار سواء لمبنات أو البنيف
مف خبلؿ المداخؿ التربوية المختمفة التي لممتزوجات حديثًا لمتعرؼ عمي مضموف ذلؾ العمـ 

التحميؿ ومف تمؾ المداخؿ مدخؿ  ،يمكف أف تساعد في تحقيؽ بعض أىداؼ ذلؾ العمـ 
 . األخبلقي المستخدـ في الدراسة الحالية والذي يتناسب مع طبيعة متغيرات الدراسة 

لذا فقد اىتمت الدوؿ المتقدمة بتدريس مادة التربية األسرية فى مراحؿ التعميـ          
أسرية  ربيتيـ تربيةعمى ت إيجابي لما لو مف أثرسواء، الالبنات عمى حد و المختمفة لمبنيف 

عمي بما يكوف لو تأثير و  لتعاوف بيف أفراد األسرة الواحدةصالحة وخمؽ التفاىـ والمشاركة وا
  .واألسرتقدـ المجتمعات 
 مغهلة الدراصة

التي تمثؿ ظاىرة غريبة عمى المجتمع مف القضايا  بشكؿ عاـ أصبحت قضية التنمر     
، ويزداد األمر خطورة  سي والمعنوي بؿ والجسدي أيضاأنماط العنؼ النف باعتباره أحد المصري

عند انسحاب سموؾ التنمر إلي داخؿ األسرة ليصبح التنمر األسري مف األمور الخطيرة التي 
 .تيدد كياف وترابط األسرة 

بيف أفراد  المتبادلة عمى العبلقات وتنعكس نظرًا لآلثار السمبية التي يمكف أف تترتبو      
وىو ما لمتنمر؛  األبناء والزوجة أ وسواء الزوج أ ىاكنتيجة لممارسة أحد أفراد ةة الواحداألسر 

ي ؛ كاف البد مف دراسة تمؾ الظاىرة والوقوؼ عمي أىـ األسر التفكؾ إلي  يؤدي بدوره
 .مسبباتيا

االجتماعية التي تـ إجرائيا في العمـو الدراسات بعض  وتوصياتنتائج  إليواستنادًا        
يمتد  الذيالعنؼ  قضية التنمر األسري كأحد أنماطإلى معالجة  ىدفتالتي و  ة والدينيةواألمني

ضرورة ب ، والتي أوصت جميعيا مف داخؿ األسرة إلى المجتمع بمختمؼ أعماره وتوجياتو
وسائؿ اإلعبلـ الندوات و عمى الزواج عف طريؽ  لممقبميفاالىتماـ بنشر الوعي المسبؽ 

بناء بعد األثـ التعامؿ مع ، مبدئًيا  بيف الزوجيفطرؽ المثمى لمتعامؿ المختمفة لموقوؼ عمى ال
عقد ندوات ودورات تثقيفية وتدريبية ألفراد األسرة لمتدريب عمى كيفية مواجية مواقؼ ، و  ذلؾ

الحياة ومشكبلتيا اليومية والتعامؿ معيا بأساليب بعيدة عف استخداـ العنؼ كي ال يكوف 
اعتماد إستراتيجية وطنية شاممة لمواجية جميع أشكاؿ و ،  يـ فيما بعدموروثًا طبيعًيا ألبنائ
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مكافحة التنمر، أو  العنؼ الذي يشيدىا المجتمع حالًيا سواء فيما يتعمؽ بمكافحة ظاىرة
وأيضا تكثيؼ المرور عمى المدارس والكميات لمتعامؿ مع ظاىرة التنمر التي  العنؼ ضد المرأة

عكاسا لمعاممة ذوييـ ليـ داخؿ األسرة أو في المجتمع أو بدأت تستشري لدى األطفاؿ ان
 . ال يغفؿ رجاؿ الديف في مواقعيـ المختمفة عف دورىـ الميـ في ىذا المجاؿأاألندية.... و 

ويعد التنمر ضد الزوجة أحد مظاىر التنمر التي استيدفتيا الدراسة الحالية وباألخص        
بعض المقاءات المشكمة فقد قامت الباحثة بترتيب  المتزوجات حديثًا ، ولموقوؼ عمي حجـ

أطفاؿ في أعمار صغيرة  فولدييوالمقاببلت مع المتزوجات حديثًا ) سنة إلي ثبلثة سنوات ( 
وبسؤاليف بشكؿ مباشر إف كف يتعرضف لمعنؼ ) التنمر ( في حياتيف الزوجية وما أشكاؿ 

 ة وطرؽ مواجيتيا لتمؾ األزمات .التنمر ومصدرىا ، وىؿ يؤثر ذلؾ عمي حدوث أزمات أسري
مف أزواجيف تتمثؿ  بآخريأنيف يتعرضف لمتنمر بصورة أو وجاءت نتيجة المقاببلت        

القرارات دوف الرجوع إلي  اتخاذفي العنؼ في التعامؿ والشجار عمي أتفو األسباب والتحكـ في 
مت الظروؼ أف يكوف مقر وأف األمر يصبح أكثر تعقيدًا بالنسبة لمزوجات التي حك ،الزوجة
عمي الزوجة  تتطور قضية التنمرفي نفس المنزؿ ل أوأىؿ الزوج بالقرب مف سكف سكنيف 

األبناء وتصبح متمثمة في التحكـ الكامؿ مف أىؿ الزوج بالزوجة والتدخؿ في طريقة تربية 
في قية الحقيالسيدات عف رغبتيف  ، وأبدتوالتعامؿ مع األطفاؿ وطريقة تعامميا مع زوجيا 

 التعرؼ عمي كيفية التعامؿ مع تمؾ المشكمة بشكؿ مناسب .
كما توجيت الباحثة إلي محكمة األسرة  لموقوؼ عمي أىـ أسباب طمب الزوجات لمخمع        

مف أزواجيف وجاءت نسبة كبيرة مف القضايا  أف السبب الرئيس ىو عنؼ الزوج في التعامؿ 
 . مع الزوجة

فقط عمى مجرد نقؿ  اال يقتصر دورى العممية التعميميةف أب لباحثةعة اوفى إطار قنا      
بؿ يمتد إلي تربية الوجداف ، والميارات لممتعمميف داخؿ نطاؽ المؤسسات التعميميةالمعارؼ 

مرغوب فييا واستبداليا بسموكيات أخري إيجابية يكوف ليا أثر كبير الوتعديؿ السموكيات غير 
اكتشاؼ المشكبلت المختمفة التي  ، وىو ما قد يساعد عميماعيا واجت أخبلقياعمي نمو الفرد 

ومحاولة تعترض المتعمميف في حياتيـ الواقعية اليومية والتي قد تنتج عف حدوث أي خمؿ 
 ليا .وضع الحموؿ المبلئمة 
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الباحثة بأنو يمكف االستفادة مف مجاؿ تخصصيا ) مناىج  وفي ضوء ما سبؽ وجدت     
رشادية لبعض الفئات داخؿ وطرؽ تدريس االقت صاد المنزلي ( في عمؿ برامج تدريبية وا 

المجتمع لموقوؼ عمي أىـ المشكبلت االجتماعية التي يمكف أف تؤثر عمي كياف وترابط األسرة 
لتنمية الوعي  فكرة البحث الحالي في بناء برنامج تدريبي تبمورتوكيفية مواجيتيا، ومف ىنا 
مف خبلؿ المقترح  امج نأف يتـ بناء البر رة األزمات األسرية ، و بالتنمر األسري وميارات إدا

 .   (االقتصاد المنزلي ) التربية األسرية  عمـكالواقعية التي تمس حياة الفرد  العمـو أحد أىـ
ىو ذلؾ العمـ الذي نشأ وتطور لخدمة األسرة  ( االقتصاد المنزليالتربية األسرية ) فعمـ      

األساسية لؤلفراد في الحياة ، وذلؾ مف خبلؿ ما يقدمو مف معارؼ وميارات وتمبية االحتياجات 
وقيـ لؤلفراد لمساعدتيـ عمي إشباع تمؾ االحتياجات وعمي التكيؼ مع الحياة وفقًا إلمكاناتيـ 
المتاحة ، ولذلؾ فيو يعد إطارًا معرفيًا يعمؿ في نمط وقائي وتعميمي ونمائي فاألسس المعرفية 

ة األسرية تركز عمي جميع جوانب الحياة األسرية االجتماعية واالقتصادية لطبيعة التربي
والثقافية والصحية كما تتضمف مجاالت التربية األسرية موضوعات متنوعة يتـ تقديميا 
بطريقة عممية تيتـ بالنظرية والتطبيؽ باإلضافة إلي أنيا تزخر بالعديد مف الجوانب الوجدانية 

  بيا لؤلفراد في المراحؿ العمرية المختمفة .والقيـ التي يمكف  إكسا
 ( 2555، وزيزي عمر، ) إيماف الصافوري                                                  

التي المداخؿ التدريسية  وأف يتـ بناء البرنامج المقترح لمدراسة الحالية في ضوء أحد      
األخبلقي يعد مف  التحميؿ ووجدت الباحثة أف مدخؿ امج ،تساعد عمي تحقيؽ أىداؼ البرن

ويمكف أف يساعد في بناء برنامج  ةالمداخؿ التدريسية التي تتماشي مع طبيعة الدراسة الحالي
 تدريبي فعاؿ وقادر عمي تنمية متغيرات الدراسة .

أثر ما  " ؿ الرئيس التالي:اؤ سالمشكمة الدراسة الحالية في  يمكف تحديد مما سبؽ        
األخبلقي لتنمية الوعي بالتنمر  التحميؿ برنامج تدريبي في التربية األسرية قائـ عمي مدخؿ

 .؟ " األسري وميارات إدارة األزمات األسرية لدي المتزوجات حديثًا 
 :فرعية وىي أسئمةؿ الرئيس السابؽ مجموعة السؤاويتفرع مف        

 مدخؿ رنامج تدريبي في التربية األسرية قائـ عمي التصور المقترح لب ما  : ؿاألً ؿالسؤا
لتنمية الوعي بالتنمر األسري وميارات إدارة األزمات األسرية لدي األخبلقي  التحميؿ

 المتزوجات حديثًا ؟ 
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 مدخؿ التحميؿما أثر برنامج تدريبي في التربية األسرية قائـ عمي   : الثاني ؿالسؤا 
 سري لدي المتزوجات حديثًا ؟لتنمية الوعي بالتنمر األاألخبلقي 

 ما ميارات إدارة األزمات األسرية التي تسعي الدراسة الحالية إلي تنميتيا  :الثالث ؿالسؤا
 عينة الدراسة مف خبلؿ البرنامج التدريبي المقترح ؟ المتزوجات حديثاً لدى 

 ميؿمدخؿ التحما أثر برنامج تدريبي في التربية األسرية قائـ عمي  :الرابع ؿلسؤاا 
 لتنمية ميارات إدارة األزمات األسرية لدي المتزوجات حديثًا ؟األخبلقي 

 :إدارة  القدرة عميو  الوعي بالتنمر األسريبيف  اإلرتباطيةما طبيعة العبلقة  السؤاؿ الخامس
 عينة الدراسة ؟المتزوجات حديثًا األزمات األسرية 

  أٍداف الدراصة
الوعي بالتنمر وبعض ميارات إدارة األزمات مف  كبلا تنمية  ىدفت الدراسة الحالية إلى 

 ، وذلؾ مف خبلؿ: عينة البحثالسيدات المتزوجات حديثَا األسرية لدى 
 األخبلقي التحميؿ مدخؿقائـ عمي في التربية األسرية برنامج تدريبي  أثراستقصاء  -1

 عينة الدراسة . المتزوجات حديثاً لدى  الوعي بالتنمر األسريتنمية ل

 األخبلقي التحميؿ مدخؿقائـ عمي في التربية األسرية برنامج تدريبي  أثر استقصاء -2
 عينة الدراسة . المتزوجات حديثاً لدى  ميارات إدارة األزمات األسريةتنمية ل

التعرؼ عمي طبيعة العبلقة اإلرتباطية بيف الوعي بالتنمر األسري والقدرة عمي إدارة  -3
 . عينة الدراسة المتزوجات حديثاً  لدي األزمات األسرية

 الدراصةأٍنية 

 يمكف توضيحيا كما يمي: نقاطمف عدة  أىميتيا الدراسة الحالية تكتسب      
أفراد كؿ فرد مف وأىمية دور ،  األسرة باعتبارىا الخمية األولي في أي مجتمعأىمية  -5

المتغيرات التي تطرأ عمي المجتمع يومًا بعد يوـ وخاصة ربة المنزؿ األسرة في تحمؿ 
مقياـ بدورىا لالتي يقع عمي عاتقيا النصيب األكبر في تحمؿ آثار تمؾ المتغيرات 

 .األساسي في خمؽ حياة أسرية سعيدة وىانئة 

كأحد أخطر إلقاء الضوء عمي قضية التنمر بشكؿ عاـ والتنمر األسري بشكؿ خاص  -2
المختمفة  ومحاولة رفع درجة وعي ربة األسرة بتمؾ القضية وجوانبياالقضايا المعاصرة 
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أحد أفراد األسرة ليا لمحفاظ  تعرضوأسبابيا وكيفية التعامؿ معيا والتصدي ليا في حاؿ 
 . وبالتالي الحفاظ عمي المجتمعأو التفكؾ  عمي الكياف األسري مف االنييار

ذلؾ العمـ واالستفادة مف مضموف ) االقتصاد المنزلي ( التربية األسرية عمـ تعزيز دور  -3
األزمات األسرية في التعامؿ مع المتزوجات حديثًا  لتنمية مياراتتدريبي  بناء برنامج في

االقتصادية واالجتماعية والصحية والنفسية التي يمكف أف تواجييف في مقتبؿ حياتيف 
الزوجية ، وكيفية التعامؿ مع تمؾ األزمات والتصدي ليا والتغمب عمييا بشكؿ عممي مف 

  المختمفة .استخداـ الميارات اإلدارية خبلؿ 
 متػريات الدراصة:

 :ة الحالية عمى المتغيرات التاليةاشتممت الدراس     
 التحميػؿ فػي التربيػة األسػرية قػائـ عمػي مػدخؿ تػدريبيبرنػامج يتمثؿ فػي ) : متغير مستقؿ 

 .( األخبلقي
 ميارات إدارة األزمات  -2    الوعي بالتنمر األسري -5في )  تتمثؿ :متغيرات تابعة

 ( األسرية
 :طصللخات الدراصةمل اإلجزائيةالتعزيفات 

   Family Education    الرتبية األصزية -1

الحياة األسرية  عمي العمـ الذي يركز" بأنيا:  في الدراسة الحالية إجرائيايمكف تعريفيا        
ويضـ مجموعة المعارؼ والميارات باإلضافة إلي القيـ المختمفة التي يجب أف يتمقاىا الفرد 

ف أسرتو ، والتي تضمف لو النمو الصحي في شتي مجاالت النمو المختمفة الجسمية م
 ."مكاناتو المتاحةالحياة وفقًا إل والعقمية واألخبلقية واالجتماعية وبما يساعده عمي التكيؼ مع

 Moral Analysis Approach   األخالقي التخليل مدخل  -2
مدخؿ تعميمي ييتـ بتشكيؿ أحػد جوانػب "  :بأنو الحاليةيمكف تعريفو إجرائيا في الدراسة        

شخصػػية الفػػرد مػػف خػػبلؿ إلمامػػو بػػالقيـ والماثػػؿ العميػػا والعػػادات والمعػػايير ، وبالشػػكؿ الػػذي 
يسػػاعده فػػي الوصػػوؿ إلػػي حػػد السػػواء بحيػػث تتفػػؽ سػػموكياتو عنػػد التعامػػؿ مػػع اآلخػػريف أو 

التػػي يػػنص و لسػػموؾ السػػائدة فػػي المجتمػػع المواقػػؼ المختمفػػة مػػع المعػػايير األخبلقيػػة وقواعػػد ا
 ." عمييا القانوف والمشتقة مف األدياف السماوية 
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  Family Bullying      التينز األصزي  -3
أحدِ أشكاؿ العنؼ المفظي أو الجسدي : " بأنو يمكف تعريفو إجرائيا في الدراسة الحالية      

وفرد آخر مف نفس األسرة سواء بيف يحدث عمي صورة مواقؼ سمبية بيف أحد أفراد األسرة 
، وينتج عنو ردود فعؿ سمبية بيف  الوالديف عمى األبناءأو مف  بيف اإلخوافالزوجيف أو 

، ويمكف أف يؤدي تفاقميا إلي  الطرفيف وتؤدي بدورىا إلي مشاعر نفسية وسموكية متضادة
 " . نتائج مؤثرة عمي العبلقات األسرية وترابط الكياف األسري

 Family Crisis Management  األسمات األصزية إدارة -4

قدرة ربة المنزؿ عمي التصدي  "بأنيا:  يمكف تعريفيا إجرائيا في الدراسة الحالية  
لممشكبلت واألزمات التي تعترض أسرتيا وتيدد استقرارىا باستخداـ جميع إمكاناتيا ومواردىا 

التخطيط  -تحديد اليدؼ تمثؿ في ) إتباع خطوات منظمة ومترابطة تذلؾ مف خبلؿ المتاحة، و 
 (.التقييـ  –المتابعة والرقابة  – التنفيذ –

ويتـ قياسيا إجرائيًا بالدرجة التي تحصؿ عمييا ربو المنزؿ في مقياس إدارة األزمات   
 األسرية المستخدـ في الدراسة الحالية .

  Newly Married Women  املتشوجات حديجَا -5
النساء البلتي لـ يمر عمي زواجيف  " يا في الدراسة الحالية بأنيا:يمكف تعريفيا إجرائ     

 " فرزقيبأبناء أو لـ  قفأكثر مف ثبلث سنوات سواء رز 
 إجزاءات الدراصة 

 ىما: أساسييفاشتممت إجراءات الدراسة الحالية عمي جانبيف       
  : اليظزي ويتضنً ما يلي : اإلطارأواًل 

ت السابقة ذات الصمة لئلفادة منيا فى إعداد الدراسة اإلطبلع عمى البحوث والدراسا -5
 الحالية .

 خمفية نظرية حوؿ : -2

 –مجاالتيا المختمفة  –أىدافيا  – مفيوميا)  Family Education  التربية األسرية -
 بالنسبة لؤلسرة والمجتمع (األسرية  التربيةأىمية 
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)  داخؿ التربويةكأحد الم Moral Analysis Approach األخبلقي التحميؿ مدخؿ -
 .(  خطواتو –أىدافو  –تو أىمي – األخبلقيالتحميؿ مدخؿ تعريؼ 

 مفيوـ التنمر األسري – التنمر بشكؿ عاـ تعريؼ ) Family Bullying األسري التنمر -
أضرار التنمر عمي الكياف  –أشكاؿ التنمر داخؿ األسرة  – أسباب التنمر داخؿ األسرة –

 . ( عبلج التنمر –األسري 

 ات بشكؿ عاـتعريؼ األزم ) Family Crisis Managementإدارة األزمات األسرية  -
مراحؿ تكويف األزمات األسرية  –تصنيؼ األزمات األسرية  –مفيوـ األزمات األسرية  –
  ( .مراحؿ إدارة األزمات األسرية  -يـو إدارة األزمات األسرية  مف -

 : التجزييب ويتضنً ما يلي  اإلطار -ثاىيًا: 

عدادو لمادة التدريبية تحديد ا -5  .في صورتو المبدئية البرنامج التدريبي  ا 

 –الوعي بالتنمر األسري مقياس في: )  والمتمثمةدوات القياس الصورة المبدئية ألإعداد  -2
 . مقياس ميارات إدارة األزمات األسرية (

جموعة مف عمى م القياسأدوات البرنامج التدريبي و الصورة المبدئية لكبًل مف عرض  -3
ومناىج  التعميميوعمـ النفس والصحة النفسية  التنمية البشريةالسادة المحكميف فى 

ضافة بعض المقترحات وطرؽ تدريس االقتصاد المنزلي في ضوء مجموعة  إلبداء الرأي وا 
 إجراء التعديبلت البلزمة فى ضوء آراء وتوجييات السادة المحكميف .ثـ ،  مف المعايير

 لنيائية لكبًل مف البرنامج التدريبي وأدوات القياس بعد إجراء التعديبلت .صياغة الصورة ا -4

مقياس ميارات إدارة األزمات  –مقياس الوعي بالتنمر األسري  ) القياستطبيؽ أدوات  -5
وذلؾ لحساب الخصائص السيكومترية ألدوات  االستطبلعية ( عمي عينة البحثاألسرية 
 .الدراسة 

مقياس ميارات إدارة األزمات  –ياس الوعي بالتنمر األسري تطبيؽ أدوات القياس ) مق -6
 األسرية ( قبميًا عمي عينة البحث االساسية .

تقديـ البرنامج التدريبي المقترح والقائـ عمى مدخؿ التحميؿ االخبلقي في صورة جمسات  -7
 عمي عينة البحث االساسية .

اس ميارات إدارة األزمات مقي –تطبيؽ أدوات القياس ) مقياس الوعي بالتنمر األسري  -8
 األسرية ( بعديًا عمي عينة البحث االساسية .
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مقياس ميارات إدارة األزمات  –تطبيؽ أدوات القياس ) مقياس الوعي بالتنمر األسري  -9
؛  عمي عينة البحث االساسية البعدي التطبيؽمف تقريبًا بعد مرور شير األسرية ( 

 . في تنمية متغيرات البحث وذلؾ لقياس مدي استمرار تأثير البرنامج

 تطبيؽ استمارة التثبت مف فعالية البرنامج التدريبي . -55

 أسئمةفى ضوء  SPSS ver. 22برنامج  باستخداـ تحميؿ البيانات ومعالجتيا إحصائياً  -55
 .الدراسة  وفروض

 عرض النتائج وتفسيرىا .  -52

  . تقديـ التوصيات والمقترحات المناسبة فى ضوء ما أسفرت عنو النتائج  -53

 فزوض الدراصة

الدراسة استنادا إلى نتائج البحوث والدراسات السابقة وبالرجوع إلى مشكمة وأىداؼ       
 تـ صياغة الفروض التالية: الحالية

المتزوجات حديثًا عينة الدراسة فػي بيف متوسطات درجات  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية -5
 . بالتنمر األسريالوعي مقياس ل البعدي " –التطبيقيف " القبمي 

المتزوجات حديثًا عينة الدراسة فػي بيف متوسطات درجات  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية -2
 ميارات إدارة األزمات األسرية . مقياسل البعدي " –التطبيقيف " القبمي 

المتزوجػات حػديثًا عينػة الدراسػة بيف متوسطات درجػات  توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةال  -3
 . الوعي بالتنمر األسريمقياس ل التتبعي " –" البعدي في التطبيقيف 

المتزوجػات حػديثًا عينػة الدراسػة بيف متوسطات درجػات  توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةال  -4
 ميارات إدارة األزمات األسرية . مقياسل التتبعي " –في التطبيقيف " البعدي 

 .مي إدارة األزمات األسرية عبلقة إرتباطية بيف الوعي بالتنمر األسري والقدرة عتوجد  -5
 الضري يف إجزاءات الدراصة

  اليظزي إلطاراأواًل: 

 –يتضمف اإلطار النظري لمدراسة الحالية أربعة محاور رئيسة ىي ) التربية األسرية   
 ياً تفصيم ياتـ تناوليوس إدارة األزمات األسرية ( –التنمر األسري  –مدخؿ التحميؿ األخبلقي 

 في الجزء التالي:



 م2023( 78) -1ج-يوليوعدد                               ...       أثر برنامج تدرييب يف الرتبية األسرية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                   - 1111 - 

 الرتبية األصزية  Family Education 
 مكدمة

نشأ عمـ التربية األسرية وتطور بيدؼ خدمة األسرة والمجتمع، حيث يركز ذلؾ العمـ      
عمي األفراد ومدي تأثيرىـ وتأثرىـ في الحياة األسرية، ثـ االىتماـ باألسرة كخمية أولي في 

و أف يرفع مستوي الحياة األسرية المجتمع وفي صبلحيا صبلح المجتمع كمو، وىذا مف شأن
: 2555) كوثر كوجؾ، وعف طريؽ االىتماـ بالحياة األسرية يتحقؽ تقدـ ورفعة المجتمع . 

363 ) 
وقد اىتمت المجتمعات المتقدمة بتقديـ التربية األسرية كمادة أساسية في المناىج      

قافي لمفرد بغض النظر عف الدراسية لمذكور واإلناث عمي حد السواء ضمف إطار اإلعداد الث
 تخصصو الدراسي .

وتتميز مقررات التربية األسرية عف غيرىا مف المقررات الدراسية في درجة ارتباطيا بواقع      
حياة األفراد والتي تتمثؿ في سمسمة مف المواقؼ الغير محددة، كما ينصب محور اىتماـ 

ف مواقؼ الحياة اليومية ومحتوي محتوي مقررات التربية األسرية حوؿ إزالة الحواجز بي
المقررات العممية وذلؾ مف خبلؿ تنمية الميارات الذىنية واالجتماعية والوجدانية والعممية لدي 

بقوانيف العمـ  التبلميذ لمواجية مشكبلت الحياة غير محددة األبعاد واالستعانة في ذلؾ
نجازاتو   ( 5 :2555) تغريد عمراف وآخروف، . وعممياتو وأساليبو وا 

وفي ضوء التغيرات الحادثة في المجتمع وتغير دور المؤسسات التعميمية في كيفية       
تقديميا لممحتوي العممي لممواد المختمفة واالىتماـ بثقافة التعميـ عف بعد أصبح مف السيؿ 
االستفادة مف محتوي كؿ عمـ وتقديمو لفئات مختمفة مف األفراد خارج المؤسسات التعميمية 

 ظامية .الن
 ومف ىنا يري البحث الحالي أنو يمكف االستفادة مف محتوي ومضموف عمـ التربية      

عمي التعامؿ مع متطمبات الحياة اليومية بشكؿ أكثر نجاحًا األسرية لمساعدة األفراد واألسر 
 والسيما لؤلفراد المقبميف عمي تكويف أسرة جديدة أو لممتزوجات حديثَا لمساعدتيف عمي تفيـ

 طبيعة ومتطمبات الحياة األسرية الناجحة .
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  Family Education األصزية الرتبية تعزيف

يستخدـ مصطمح التربية األسرية لمداللة عمي مجموعة مجاالت عممية مترابطة        
وتقدـ المعارؼ والمعمومات والميارات البلزمة ، ومتداخمة تعكس في جممتيا الحياة األسرية 

) كوثر كوجؾ، لحياة أسرية سعيدة سواء في أسرىـ الحالية أو المستقبمية .  لتييئة األفراد
5984 :53 ) 

المصطمح المتطور أف التربية األسرية ىي عمي  (375،  2555كوثر كوجؾ ) تؤكدو        
، وقد بدأ ىذا المصطمح في االنتشار في األوساط العممية والتربوية ، ومف المنزلي  بلقتصادل

بأنيا: " العمـ الذي يختص بدراسة  التربية األسرية (373،  2555ثر كوجؾ )كو  ىنا عرفت
مستوي المنزؿ والبيئة والمجتمع بقصد النيوض بيا إلي األسرة واحتياجاتيا ومقوماتيا عمي 

 حياة عائمية أفضؿ " .
: " مادة دراسية تستمد بأنياالتربية األسرية  (2555إيماف الصافوري )عرفت و        
( لتطبيقيا في حياة الفرد اإلنسانية والعممية والفنية والتقنيةىا مف جممة عموـ المعرفة )محتوا

عموـ  –التربية األسرية  –االقتصاد المنزلي الرتقاء بيا وتتعدد مسمياتيا )واألسرة بغرض ا
( تدرس خبلؿ سنوات الدراسة بمراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي وتضمف ست الحياة األسرية

العبلقات األسرية، األمومة والطفولة، إدارة الموارد، الصحة الغذائية سية ىي " مجاالت درا
   وعموـ األطعمة، المسكف والبيئة، التذوؽ الممبسي والمشغوالت اليدوية " .

بأنيا: " مجموعات التوجييات  (2555عمي البركات وجماؿ الزيدانييف )ويعرفيا        
 " . أسرتو بحيث تضمف لو النمو السميـ بشخصية متكاممة واإلرشادات التي يتمقاىا الفرد مف

العمـ الذي يركز عمي " إجرائيا في الدراسة الحالية بأنيا:  التربية األسريةيمكف تعريؼ و        
الحياة األسرية ويضـ مجموعة المعارؼ والميارات باإلضافة إلي القيـ المختمفة التي يجب أف 

تي تضمف لو النمو الصحي في شتي مجاالت النمو المختمفة يتمقاىا الفرد مف أسرتو ، وال
الجسمية والعقمية واألخبلقية واالجتماعية وبما يساعده عمي التكيؼ مع الحياة وفقًا إلمكاناتو 

 ."المتاحة 
 أٍداف الرتبية األصزية

السػػػعادة واالسػػػتقرار لؤلسػػػرة  تػػػوفير عوامػػػؿتيػػػدؼ التربيػػػة األسػػػرية بشػػػكؿ عػػػاـ إلػػػي        
لمجتمػػع وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ رفػػع درجػػة وعػػي األفػػراد فػػي مختمػػؼ األعمػػار بػػالظروؼ المختمفػػة وا
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المحيطػػػػة والمرتبطػػػػة بحيػػػػاة األسػػػػرة مػػػػف كافػػػػة الجوانػػػػب االجتماعيػػػػة والثقافيػػػػة واالقتصػػػػادية 
 . والسياسية والنفسية

ي عمػي أف تنميػة مفػاىيـ التربيػة األسػرية لػدي األطفػاؿ فػ (2557إيفاؿ عيسي )ويؤكد        
مرحمة الطفولػة  تسػاعد عمػي إكسػاب الطفػؿ منظومػة القػيـ المجتمعيػة التػي تجعمػو قػادرًا عمػي 

 عايش مع المجتمع الكبير في مراحؿ حياتو المختمفة .تال
وتتعدد أىداؼ مػادة التربيػة األسػرية وتتبػايف تبعػًا لممرحمػة الدراسػية التػي تػدرس فييػا ،        

اسات والبحوث المختمفة التي تناولت التربية األسػرية ومنيػا ومف خبلؿ اطبلع الباحثة عمي الدر 
لميػػػاء أبوزيػػػد،  ؛ 2555تغريػػػد عمػػػراف وأسػػػماء الجمػػػؿ ، ؛  2554نػػػورة حميػػػد ، ) دراسػػػة 
امكنيػػا وضػػع قائمػػة باألىػػداؼ العامػػة لمتربيػػة األسػػرية والتػػي تتناسػػب مػػع طبيعػػة  ( 2555

 الدراسة الحالية ويمكف توضيحيا كالتالي:
بػػدور األسػػرة فػػي تطػػوير المجتمعػػات وتقػػدميا مػػف خػػبلؿ المسػػاىمة فػػي الرقػػي التوعيػػة  -5

 .بالحياة االجتماعية

تنمية االتجاىػات االيجابيػة تجػاه الجيػود التػي تبػذليا الدولػة لتػوفير الخػدمات االجتماعيػة  -2
 لجميع المواطنيف .

 جيا الحديثة .المعارؼ المختمفة التي تمكف األفراد مف التعامؿ مع معطيات التكنولو تقديـ  -3

 ميارات عممية وتطبيقية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية نافعة . اكتساب -4

 حمية والمجتمع .تنمية االحساس بالمسئولية تجاه الوطف والبيئة الم -5

ممارسػة استغبلؿ الوقػت فػي  تساعد فيلممارسة ميارات مينية  أماـ األفرادإتاحة الفرصة  -6
 . أعماؿ نافعةىوايات مفيدة والقياـ ب

 التوعيػػة بمتطمبػػات الحيػػاة األسػػرية السػػميمة وأبعادىػػا الصػػحية واالقتصػػادية واالجتماعيػػة -7
 . وتقدير القيـ والعادات السميمة المرتبطة بالحياة األسرية

التػػدريب عمػػي اسػػتخداـ االسػػموب العممػػي الصػػحيح فػػي العديػػد مػػف المواقػػؼ الحياتيػػة التػػي  -8
 تواجو الفرد .

وتوجيييػػا  الصػػحيح مػػع األفػػراد وتنميػػة المبلحظػػة الواعيػػة التشػػجيع عمػػي تقػػدير التعامػػؿ -9
 . كمنطمؽ لتكويف التفكير العممي
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ووضػع الحمػوؿ المناسػبة تنمية الحس العممي التطبيقي والقدرة عمي مواجيػة المشػكبلت  -55
 .ليا

تنمية اتجاىات إيجابية عف طريؽ اقامة عبلقات أسرية واجتماعيػة طيبػة تػنعكس بشػكؿ  -55
 ـ بيف فئات المجتمع المختمفة .ايجابي عمي التبلح

 تنمية القدرة عمي التصرؼ في الحاالت الطارئة والقدرة عمي إدارة األزمات . -52

تنميػة ميػارات قيػادة التغييػر والمتمثمػة فػي ) الكفػاءة الذاتيػة واالجتماعيػة والعمػؿ ضػمف  -53
 فريؽ وتحمؿ المسئولية والتفكير االستراتيجي ( .

 جماالت الرتبية األصزية

مف العديػد مػف المواقػؼ المتداخمػة والغيػر  المكونةترتبط التربية األسرية بواقع حياة األفراد      
واضػػحة الأف التعامػػؿ مػػع تمػػؾ المواقػػؼ غيػػر  ( 5،  2554تغريػػد عمػػراف ) تؤكػػد و ، محػػددة 

 لػدي األفػرادوالوجدانية والمياريػة تنمية العديد مف الميارات الذىنية واالجتماعية المعالـ يتطمب 
مف مواجيػة مشػكبلت الحيػاة واالسػتعانة فػي ذلػؾ بقػوانيف العمػـ وعممياتػو  يـبالشكؿ الذي يمكن
نجازاتو   .وأساليبو وا 

وبناًء عمي ذلؾ يكػوف محتػوي التربيػة األسػرية كمقػرر تربػوي مػزيج مػف العمػـو المختمفػة    
عد التربيػػة ذات الصػػمة وواقػػع حيػػاة الفػػرد فػػي مجتمػػع متغيػػر ومتطػػور يومػػًا بعػػد يػػـو ، وتسػػا
 األسرية عمي تنمية أساليب التكيؼ والتفاعؿ مع الواقع وتطويره بأساليب عممية .

سػتة مجػاالت لمتربيػة األسػرية لتمبيػة متطمبػات  (367،  2555كوثر كوجػؾ )وقد حددت    
 التغير االجتماعي وىي عمي النحو التالي:

 مجاؿ العبلقات األسرية وسبلمة المجتمع -5

 : تأكيد الحقوؽ والحماية فولةمجاؿ األمومة والط -2

 مجاؿ إدارة الموارد وترشيد االستيبلؾ -3

 مجاؿ الصحة الغذائية وعمـو األطعمة -4

 البيئة المحيطة وصيانة المرافؽ - مجاؿ المسكف: تنسيقو وتجميمو -5

 مجاؿ التذوؽ الممبسي والمشغوالت اليدوية -6

لتكامػػؿ فيمػا بينيػػا إذ ال يمكػػف وتتسػـ مجػػاالت التربيػة األسػػرية بوجػود نػػوع مػػف التػرابط وا      
وتؤكػد ،  وتتضح عبلقة ىػذا التػرابط بالحيػاة األسػرية وبػالمجتمع تناوؿ كؿ مجاؿ بشكؿ منفصؿ
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عمػػي خطػػورة  تنػػاوؿ مجػػاالت التربيػػة األسػػرية بشػػكؿ منفصػػؿ  ( 375،  2554كػػوثر كوجػػؾ )
رية ىػي دراسػة ألف ذلؾ سيؤدي بدوره إلي عدـ تحقيػؽ أىػداؼ ذلػؾ العمػـ فدراسػة التربيػة األسػ

لمشكبلت األسرة ، ومشكبلت األسرة دائما تضـ مجموعة متشابكة مػف مجػاالت ذلػؾ العمػـ وىػو 
 األمر الذي يساعد عمي توفير حياة أفضؿ ألفراد األسرة .

 

 أٍنية الرتبية األصزية باليضبة لألصزة واجملتنع

ؽ التي تغرسيا األسرة في ترتكز التربية األسرية عمي مجموعة السموكيات والقيـ واألخبل      
وقد أدركت ، نفوس أبنائيا منذ بداية نشأتيـ ، وىو ما يسيـ بشكؿ مباشر في بناء المجتمع 

ببناء منيج  واىتمتالعديد مف المجتمعات والدوؿ بأىمية الدور الذي تقـو بو التربية األسرية 
مف التعميـ العاـ وبحيث  يتـ تقديمو لممرحمتيف االبتدائية والمتوسطةعممي لمتربية األسرية 

المعايير القياسية لبناء المناىج وجاءت المممكة العربية السعودية في مقدمة الدوؿ توافر فيو ي
 ( 2554) نورة حميد ، التي اىتمت بيذا النوع مف المناىج . 

أف التربية األسرية اليادفػة تسػاعد عمػي تنشػئة  (2559روبرت ومارليف )ويذكر كبًل مف       
اؿ ذوي قػػػيـ ورؤى وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ التركيػػػز عمػػػي تنميػػػة مجموعػػػة الميػػػارات والعػػػادات أطفػػػ

واالتجاىات والسموكيات والقيـ المختمفة وتطويرىا باستمرار ، ومف ىنا يتمحور اليػدؼ الػرئيس 
لمتربية األسرية في تطوير السمات والمزايا التي يحتاجيا األطفاؿ ، وبشكؿ أكثػر تفصػيبًل يمكػف 

 -:في النقاط التالية (2559روبرت ومارليف )ة التربية األسرية كما ذكرىا كبًل مف تحديد أىمي
حيث يجب إمداد اآلباء بأساليب التربية السميمة ودرىا فػي خمػؽ :  الشعور باألمف واألماف -5

 اإلحساس باألماف لدي األطفاؿ ومساعدتيـ في تحمؿ المسئولية ومواجية التحديات .

: ينشأ إحساس الطفؿ بيويتو فػي سػف مبكػرة جػدا مػف خػبلؿ مػا  تعزيز االحساس باليوية -2
تعمػػؿ يقدمػػو الوالػػديف مػػف تغذيػػة راجعػػة تسػػاعد عمػػي تنميػػة مشػػاعر ايجابيػػة لػػدي الطفػػؿ و 

 تدعيـ نقاط القوة لديو وتصحيح نقاط الضعؼ .عمي 

 داخػؿ االطفػاؿ لػدي واالنتمػاء بػالقبوؿ الشػعور: يسػاعد تنميػة  تعزيز االحسػاس باالنتمػاء -3

وىػػو مػػا يقمػػؿ رغبػػة الطفػػؿ بالقيػػاـ  ، غبػػاتيـ المختمفػػة والمشػػروعةر  تحقيػػؽ مػػف األسػػرة
مكانيػة مشػاركتو فػي اتخػاذ القػرارات األسػرية بسموكيات غير مقبولة  بيدؼ لفػت االنظػار وا 
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 بالعدالػة اإلحسػاس وامتبلؾ االخريف تقبؿ بمشاركة بقية أفراد األسرة مما ينمي لديو مفيـو

 . االجتماعية
ويضيؼ البحث الحالي في ىذه النقطة أف نمو احساس الطفػؿ باالنتمػاء داخػؿ األسػرة كػرد     

فعػػؿ لمتربيػػة األسػػرية السػػميمة يجعػػؿ تمػػؾ الصػػفة تنمػػو وتمتػػد لمشػػعور بحػػب الػػوطف واالنتمػػاء 
 لممجتمع الكبير وىو ىدؼ ىاـ لمبحث الحالي .

وبنػاء رؤيػة لممسػتقبؿ تعػزز : مساعدة الطفؿ عمي تحديد أىدافو في الحياة  تحديد اليدؼ -4
ثقة الطفؿ بذاتو وقدرتو عمي النجاح ، وتنطوي تمػؾ الخاصػية عمػي تنميػة القػيـ االخبلقيػة 

 والسمات الشخصية كالدافعية والتصميـ والمثابرة وعدـ اليأس أو الخوؼ مف الفشؿ .

لفػػرد : ويقصػػد بيػػا الثقػػة فػػي امكانػػات الفػػرد وقدراتػػو ا بنػػاء االحسػػاس بالكفايػػة الشخصػػية -5
الكامنة وتػتـ مػف خػبلؿ تقػديـ الػدعـ والتشػجيع لمطفػؿ بشػكؿ مسػتمر وىػو مػا يسػاعد فػي 
خمؽ شخص ايجػابي قػادر عمػي التعامػؿ مػع المواقػؼ المختمفػة واالختيػار بػيف عػدة بػدائؿ 

صدار األحكاـ السميمة .  وا 
 

 األخالقي التخليل  دخلم  Moral Analysis Approach 

 مكدمة

 ظيور متسارعة أدت إلياجتماعية واقتصادية وثقافية تغيرات  تشيد الفترة الحالية 
التي يتطمب التعامؿ معيا نوعًا مف  -سيما القضايا االخبلقية وال –العديد مف القضايا  وانتشار

التحميؿ المنطقي لتحديد طرؽ التصرؼ والتعامؿ معيا ؛ حيث يتطمب التعامؿ مع تمؾ القضايا 
تأثيرىا قياس مدي و انتشارىا حدوثيا و  ألسبابالتفسيرات و ت أف يتـ تفحصيا ووضع االفتراضا
، وىو ما يعرؼ في الدراسة  المناسبة تجاىيا تالقرارااتخاذ عمي األسرة والمجتمع ومف ثـ 

                                                                              .Ethical Analysis التحميؿ االخبلقيالحالية بػ : 
أف التحميؿ االخبلقي ىو أحد أشكاؿ (  372:  2554، ليزيؿ وآخروف ) ويوضح      

ويعتمد عمي التبريرات تجاه بعض األمور ، التحميؿ المنطقي لتحديد التصرؼ الصائب والخطأ 
 والحجج التي تفسر تقبؿ األفراد لوجية نظر معينة دوف غيرىا .

كف استخداـ التحميؿ االخبلقي كمدخؿ تدريسي أو ومف خبلؿ المنظومة التربوية يم     
بإتباع ثبلث خطوات رئيسة ىي: تدريبي لتدريب األفراد عمي كيفية التعامؿ مع القضايا الجدلية 
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التوضيح والتحميؿ والمجادلة ، وقد أكدت العديد مف البحوث والدراسات أف مدخؿ التحميؿ 
ميؿ لمقضايا الجدلية المعروضة عمي االخبلقي يسعي إلي تحقيؽ الفيـ والتفسير والتح

المتعمميف حيث يعمؿ عمي تنمية قدرة المتعمـ عمي تحميؿ القضية وتفسيرىا واتخاذ قرار 
تياني  ؛ 2552، أبو شاىيف) أحمد  :دراسة كبًل مف ومف تمؾ الدراسات ، بشأنيا ونقدىا

ية وعبد اهلل خالصة العمو  ؛ 2557أسماء قريطـ ،  ؛   Fowler, 2014 ؛(  2553محمد، 
  . ( 2558سعيدي ، 

نوع  عمي أف مدخؿ التحميؿ االخبلقي يعتبر(  532،  2553سعد عبد الكريـ )  ويؤكد     
مف االستقصاء العممي الذي يعتمد عمي التفكير المنطقي والتفكير الناقد  ويغمب فيو جانب 

 المنطؽ عمي المشاعر والتوجيات الشخصية .
 القيتعزيف مدخل التخليل األخ

أف مدخؿ التحميؿ االخبلقي ارتبط عند ظيوره بدراسة  (55، 2558عبل الكحموت )تذكر       
القضايا البيوأخبلقية المرتبطة باالكتشافات الناتجة عف تطور عمـ البيولوجي كاالستنساخ 
ير وزراعة األعضاء واليندسة الوراثية ... وغيرىا مف القضايا المثيرة لمجدؿ والتي كاف ليا تأث

 .عمي منظومة القيـ االخبلقية بشكؿ عاـ 
وقد تـ وضع عدة تعريفات لمدخؿ التحميؿ االخبلقي ، وأخذت جميع تمؾ التعريفات       

 اتجاىيف أساسييف لتحديد طبيعة ذلؾ المدخؿ ، ويمكف توضيحيما كما يمي:
لسموؾ األخبلقي أف مدخؿ التحميؿ االخبلقي ما ىو إال أداة لمحكـ عمي ا يري :األوؿاالتجاه 

المختمفة وأشكاؿ  لؤلفراد وممارساتيـ في المؤسسات المختمفة وخبلؿ تعامبلتيـ في المواقؼ
 )   (. الحوار االجتماعي بيف األفراد ومدي مراعاتيا لمقواعد االخبلقية العامة مع أفراد آخريف

Leavitt, et. al, 2008 

التي يمكف  المداخؿ التدريسيةعمي أنو أحد  مدخؿ التحميؿ االخبلقيينظر إلي  :الثانياالتجاه 
استخداميا لتدريس الموضوعات والمواد الدراسية بالمراحؿ التعميمية المختمفة ، وفي ضوء 

أحد المداخؿ " : مدخؿ التحميؿ االخبلقي بأنو ( 2555، مي األحمديع)  عرؼذلؾ االتجاه 
قانونية ( المتعمقة بيا ، والتي  –ة التدريسية المناسبة لتعميـ القضايا االجتماعية ) اخبلقي

وتتطمب اتخاذ مواقؼ شخصية اخبلقية تجاه تحمؿ مضاميف اجتماعية ومعضبلت اخبلقية 
 . " المتناقضات أو الجدليات الناجمة عف التعامؿ معيا
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(  2558خالصة العموية وعبد اهلل سعيدي ،  ) كبًل مف عرؼ وفي ضوء ذلؾ االتجاه
العممية  القضية تناوؿ خبلليا مف يتـ منظمة تدريسية تتابعاتبأنو: "  مدخؿ التحميؿ األخبلقي

 يتـ كما .الخطوات مف خبلؿ مجموعة مف المختمفة واألخبلقية واالقتصادية االجتماعية وأبعادىا

 " .األخبلقية  والقيـ المعايير مف لمجموعة القضية أثناء معالجة في االستناد
زجت بيف االتجاىيف السابقيف ونظرت إلي مدخؿ التحميؿ أما الدراسة الحالية فقد م      

يتـ االستفادة منو في البرامج التدريبية التي تستخدـ  /تعممياالخبلقي عمي أنو مدخؿ تعميمي
 سواء داخؿ األسرة أو خارجيا ومحاولةسموكيات األفراد في المعامبلت اليومية  وتفسير لفيـ

مدخؿ ؼ يتعر يمكف بذلؾ و  ،العامة خبلقية الا قواعدال تعديؿ تمؾ السموكيات بما يتناسب مع
مدخؿ تعميمي ييتـ بتشكيؿ أحد جوانب "  : بأنوالدراسة الحالية إجرائيًا فى التحميؿ االخبلقي 

شخصية الفرد مف خبلؿ إلمامو بالقيـ والماثؿ العميا والعادات والمعايير ، وبالشكؿ الذي 
فؽ سموكياتو عند التعامؿ مع اآلخريف أو يساعده في الوصوؿ إلي حد السواء بحيث تت

المواقؼ المختمفة مع المعايير األخبلقية وقواعد السموؾ السائدة في المجتمع والتي ينص 
 .عمييا القانوف والمشتقة مف األدياف السماوية  "

 

 أٍنية مدخل التخليل االخالقي

ف توضيحيا عمي النحو يكتسب مدخؿ التحميؿ األخبلقي أىميتو مف عدة اعتبارات يمك      
 التالي:

لممواقؼ المختمفة والتي يمكف  يتضمف مدخؿ التحميؿ االخبلقي ميارة التحميؿ المنطقي -1
مف خبلليا تحديد التصرؼ الصائب والخطأ عند التعامؿ مع تمؾ المواقؼ ، كما أنو يعتمد 

، غيرىا عمي إعطاء التبريرات والحجج التي تفسر تقبؿ األفراد لوجيات نظر معينة دوف
) ليزؿ .  وبذلؾ يساعد عمي تنمية كبًل مف التفكير الناقد والتفكير العممي لدي األفراد

 ( 372: 2554وآخروف، 

تنمية ميارات اتخاذ القرار حيث يتطمب تطبيؽ  يمكف مف خبلؿ مدخؿ التحميؿ االخبلقي -2
قامة جدؿ عممي أخبلقي بما يساعد األفراد  عمي ذلؾ المدخؿ عمؿ حوار ومناقشة وا 

التعبير عف الرأي واتخاذ القرارات المناسبة لمقضايا المختمفة وخاصة القضايا التي ليا 
  جذور أخبلقية أو عممية .
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 & ,Gresch  ؛ 2553تياني سميماف،  )                                                           

Bogeholz, 2013 ) 

ريسي مناسب لمواجية القضايا االجتماعية مدخؿ تد مدخؿ التحميؿ االخبلقييعتبر  -3
المستحدثة وما يتعمؽ بيا مف نواحي أخبلقية وقانونية وتتطمب اتخاذ مواقؼ شخصية 

 ( 2555)عمي األحمدي،  .أخبلقية تجاه القضايا الجدلية الناتجة عف التعامؿ معيا 

يف في عمي تنمية الحساسية االخبلقية تجاه اآلخر  مدخؿ التحميؿ االخبلقييساعد  -4
المواقؼ الحياتية المختمفة وتكويف وجية نظر أخبلقية في السموكيات والممارسات 

إلي الممارسات  باإلضافةالمتعمقة بالتعامؿ مع اآلخريف سواء داخؿ األسرة أو خارجيا 
 . الفردالمتعمقة بالمينة التي يعمؿ بيا 

   Mcphail, 2001, 282 ) ؛ 2556عبداهلل يوسؼ،   )                                        

يساعد األفراد عمي تحمؿ المسئولية االجتماعية في حياتيـ وذلؾ مف خبلؿ تدريبيـ عمي  -5
عمميات التقييـ السبع في صنع قراراتيـ الخاصة مما يقود إلي الشعور بالرضا وجودة 

: 5998سيد عثماف،  ) .تماعيةالحياة باإلضافة إلي تقويو العبلقة بيف الفرد وبيئتو االج
 ( 557-556: 2555؛ حسف شحاتة، 67

يمكف استخدامو بكفاءة في تنمية القدرات االبداعية وحؿ المشكبلت والقدرة عمي النقد  -6
والوصوؿ إلي حكـ قيمي عمي المواقؼ واألمور ، باإلضافة إلي تنمية القيـ واالتجاىات 

 ( Fowler, 2014 )  عمار مختمفة .لدي عينات مف األفراد في مراحؿ تعميمية وأ
 

 أٍداف مدخل التخليل االخالقي

كأحد المداخؿ  األخبلقي التحميؿ مدخؿ استخداـأف  (2552شاىيف ) أبو أحمديذكر         
 -:منيا لدي المتعمـ المخرجات مف مجموعةتحقيؽ إلى  ييدؼ التدريسية

 .تحقيقيا المطموب بلقيةواألخ القيمية األىداؼ تحديد وصياغة كيفية عمى التدرب -5

بناء  مف لمتمكف بأسموب عممي فييا  والتفكير المختمفة قؼاالمو  تحميؿ عمى قدرةالتنمية  -2
 . المعنى ذي التعمـ

 وأخبلقي قيمي قرار إلى لموصوؿ مجموعة العمؿ ضمف والتعاوف االتصاؿ قيـ دعـ -3

 .واجتماعي
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 ,Hermsen; Maaike, & Henk )  وىينؾ  ىيرمسيف ومايؾكما أكدت دراسة        

المعقدة الجدلية والمواقؼ والقضايا مواجية المشكبلت  عمى قدرةالتنمية عمي أف ( 2003
واتخاذ القرارات المناسبة  ووضع حموؿ منطقية ليا باستخداـ ميارات النقد والتحميؿ والتفسير

 . يعتبر أحد أىـ أىداؼ مدخؿ التحميؿ االخبلقيتجاه تمؾ المواقؼ والقضايا 
 األىػداؼ العامػة مػع  -إلي حػد كبيػر - تشترؾ األىداؼ السابؽ ذكرىاوتري الباحثة أف        

رشػادية فػي التربيػة األسػرية وىو ما يؤكد عمي  ، لمتربية األسرية إمكانية بناء بػرامج تدريبيػة وا 
فيا باالعتماد عمي مدخؿ التحميؿ االخبلقي وأف تمؾ البرامج يمكف أف تؤتي بثمارىا وتحقػؽ أىػدا

 . المنشودة 
 

 خلوات مدخل التخليل االخالقي

جػراءات خطػوات ( 46-45: 2554لطفػى )  إينػاس حػددت         مػدخؿ التحميػؿ  اسػتخداـ وا 
 -في المراحؿ التالية : االخبلقي

 . وتحديدىا الجدلية القضية تشخيص -1

 . القضية عف والحقائؽ المعمومات جمع -2

 . القضية فى والخبلؼ الجدؿ مواطف تحديد -3

 . طرفيف بيف عممية مجادلة عمؿ -4

 . وتقييمو المناسب األخبلقي القرار اتخاذ -5
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 ( التالي خطوات مدخؿ التحميؿ االخبلقي في الدراسة الحالية:5ويوضح شكؿ )
 

 طرح قضية محددة

                      
 

 
 
 

 

 

 

 
 (1شىً )

 ) إعداد: الباحثة (   اليةخطوات مدخؿ التحميؿ االخبلقي في الدراسة الح

 التينز األصزي  Family Bullying 
 مكدمة

 وال يقتصر، لتنمر نمط مف أنماط العنؼ النفسي والمعنوي بؿ والجسدي أيضا يمثؿ ا     
ينسحب إلى األسرة بجميع أفرادىا سواء يمكف أف عمى األطفاؿ فقط في المدارس بؿ التنمر 

في  التنمر بيف أفراد األسرة  حدوث سموؾ تكمف خطورةوىنا  الزوج أـ الزوجة أـ األبناء
 . األسريالتفكؾ حدوث التأثير عمى العبلقات األسرية و 

لقد شيدت السنوات األخيرة تطورًا كبيًرا في جرائـ األسرة حيث تنوعت صورىا وزادت و      
غتصاب نسبتيا في المجتمع بصورة غير مسبوقة ما بيف القتؿ والحرؽ والطعف والخنؽ واال

في مدارسيـ سواء والتعذيب وجميعيا بالتأكيد ليا تأثيرات كبيرة عمى سموكيات األبناء والبنات 
عمـ  الدراسات واألبحاث المختمفة فيوفى حياتيـ بصفة عامة لدرجة أف أو في أسرىـ بؿ 

بكافة أشكالو ويعتبره أحد  اف الجيؿ الحالي أصبح متصالًحا مع العنؼ خمصت إلياالجتماع 
 ظاىر السيطرة والقوة وأحد وسائؿ تحقيؽ األىداؼ المختمفةم

  

 ةطرح قضية محدد

 جمع المعمومات والحقائؽ حوؿ القضية

 عقد مناظرات ومناقشات جدلية

 المبادئ االخبلقية مراجعة المناقشات في ضوء    

 اتخاذ قرار بشأف القضية المطروحة
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 تعزيف مطصللح التينز بغهل عاو

اإليذاء واإلساءة مف فرد توجيو أشكاؿ العنؼ و  أحدىو بشكؿ عاـ   Bullying التنمر     
 .بشكؿ متكرر آخريف مجموعة أفراد  إليمجموعة أفراد مف أو  آخر إلى فرد
أف التنمر ما ىو إال سموؾ ويقصد   ( Wolk, & et al, 2002 )وآخروف  ووؾ  يؤكدو      
 السموؾ ىذا يكوف حيث ، متكرر أكثر بشكؿ أو مف طرؼ سمبي سموؾ إلى ما فرد تعرض " بو 

 عف يختمؼ وىو ، لمضحية أو النفسي العاطفي المفظي أو الجسمي األلـ ويسبب ، متعمدا

 العدواف العرضي تنمر .العدواني حيث ال يمكف اعتبار  أو العرضي السموؾ
 أحد : "بأنو التنمر ( Furlong, & et al, 2010 ) فورلونج وآخروف  يعرؼكما       

 بيف األشخاص العدواني السموؾ تكرار :ىي أساسية عناصر ثبلثة ويتضمف العدواف، أشكاؿ

 في يشارؾو  ،  القوة في التوازف وعدـ اإليذاء، في والنية الوقت، مف طويمة فترة خبلؿ أنفسيـ

 " . وضحية متنمر تنمري كؿ سموؾ
عمي اآلخريف والتحكـ فييـ بما يحقؽ  استخداـ العنؼ والقوة كأحد وسائؿ بسط النفوذ     

المتنمر سياسة الترىيب والتخويؼ والتيديد، إضافة إلى  الفردويتبع  مصمحة شخصية
 ,solberg ). لجنسيا التحرشاألضعؼ وقد يمتد إلي  االستيزاء والتقميؿ مف شأف الشخص

& olweus, 2003: 29  ) 
 مفَوو التينز األصزي

 األقارب أو الزوجيف الوالديف عمى األبناء، أو بيف اإلخواف، أو يمارسوالذي  العنؼ ىو     
أحدِ أشكاؿ العنؼ " إجرائيا في الدراسة الحالية بأنو:  التنمر األسري ويمكف تعريؼ      

أحد أفراد األسرة وفرد آخر مف نفس  بيف مواقؼ سمبيةصورة يحدث عمي المفظي أو الجسدي 
وينتج عنو ردود فعؿ ،  الوالديف عمى األبناءأو مف  بيف اإلخوافسواء بيف الزوجيف أو األسرة 

سمبية بيف الطرفيف وتؤدي بدورىا إلي مشاعر نفسية وسموكية متضادة، ويمكف أف يؤدي 
 . األسري " الكيافترابط ألسرية و العبلقات اتفاقميا إلي نتائج مؤثرة عمي 
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 أعهال التينز

 يأخذ التنمر ثبلثة أشكاؿ رئيسة ىي:         
واالستفزاز والتعميقات واالحتقار ويعتمد عمي استخداـ ألفاظ السخرية :  التنمر المفظي -5

 والقذؼ بالشتائـ والكممات الجارحة .      غير البلئقة والسب 

ميع صور اإليذاء البدني كاالعتداء بالضرب والصفع يستخدـ فيو ج التنمر الجسدي : -2
 .وشد الشعر والعض والطعف 

ورفض االختبلط معو  يتضمف تيديد الشخص بالعزؿ االجتماعي:  التنمر العاطفي -3
حراجو دائما أماـ  ونشر الشائعات حولو  ه مف حيث الممبس والعرؽ ونقد اآلخريفوا 

 .الديف وغيرىا مف األموروالموف و 
 

السابقة إلي أنو يمكف تصنيؼ أشكاؿ التنمر   )  ( Adams, 2006: 11مزيضيؼ آدو 
 فئتيف ىما :

 .ويشمؿ جميع أنواع التنمر المفظي والجسدي  التنمر المباشر -5
 . ويشمؿ جميع أنواع التنمر العاطفي التنمر الغير مباشر -2 

 أصباب التينز داخل األصزة

 مختمفة يمكف توضيحيا عمي الشكؿ التالي: يحدث التنمر داخؿ األسرة نتيجة عوامؿ       
بالممؿ أو شعوره بالقمؽ المستمر وعدـ  الفرد شعور ومف تمؾ العوامؿ:  ػىاًِ شخصُخ -1

سموؾ التنمر بشكؿ  يدفعو إلي ممارسةمما  ، االستقرار وعدـ االحساس بالسعادة في بيتو
أحد أفراد األسرة  ضد السموؾ يذال توممارس في خطأ وجودبمنو   ال شعوري ودوف إدراؾ

 ).وقمة مياراتو االجتماعية  الذي يتسـ ببعض الخصائص االنفعالية كاليدوء والخجؿ

Atkinson, & Hornby, 2002 )  

ترتبط تمؾ العوامؿ بالغرائز والعواطؼ والعقد النفسية ، ويمكف اعتبارىا :  ػىاًِ ٔفسُخ -2
در  اؾ بعض األشياء بشكؿ غير استعدادات فطرية نفسية/جسمية تدفع الفرد إلي تصور وا 

مما يترتب عميو ،  كشعوره بعدـ اىتماـ المحيطيف بو وبشخصيتو وقدراتو وميولو حقيقي
وذلؾ يولد لديو الرغبة في ممارسة سموؾ التنمر والعنؼ االنفعاؿ بالغضب والتوتر و شعوره 

ي، الشير عمي  ) . سواء عمي نفسو أو عمي اآلخريف كنوع مف تفريغ ضغوطو وتوتراتو 
2553 ) 



 م2023( 78) -1ج-يوليوعدد                               ...       أثر برنامج تدرييب يف الرتبية األسرية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                   - 1111 - 

 السكني، والمحيط األسرة مف بالفرد المحيطة الظروؼ بكؿ وتتمثؿ:  ػىاًِ اخزّبػُخ -3

 . االعبلـ ووسائؿ األقراف، وجماعة المحمي، تمعلمجوا

 أضزار التينز علي الهياٌ األصزي

المفظي أو ىو ممارسة أحدِ أشكاؿ العنؼ األسري  التنمرتؤكد الدراسة الحالية عمي أف    
 . الوالديف عمى األبناءأو مف  بيف اإلخوافسواء بيف الزوجيف أو الجسدي 
، السميمة العبلقات األسرية يقوـ عمي أساس األسرة ىي كياف مترابط وبناًء عمي أف    

بالتالي ف،  ىابيف أفرادوالحب واالحتراـ المتبادؿ التعاوف والتفاىـ والمبنية عمي مفاىيـ التكامؿ و 
يترتب والتي بيف أفراد األسرة  أو التمييز أو التماثؿ ع أو التنافسيةالصراوجود تنتفي فكرة 

وتغير في األدوار تشويو واضطرابات في العبلقات األسرية  - في حاؿ تواجدىا -عمييا 
واألنانية الخبلفات الدائمة وعدـ التفاىـ  ياينتج عن؛ مقياـ بيا داخؿ األسرة لالمنوطة بكؿ فرد 

لتكوف نواة لمتنمر داخؿ األسرة وينتج عنيا غيرة ثـ تزداد حدتيا وشدتيا والتي غالبا ما تبدأ ص
تنتيي بحدوث التفكؾ األسري أو انفصاؿ  بيف أفراد األسرة والتي غالبًا ماالحقد والكراىية 

 . األبويف وتعرض األبناء لممشاكؿ النفسية التي تؤثر عمي تنشئتيـ االجتماعية
حدوث الخبلفات ألسري يتسبب بشكؿ مباشر في وبذلؾ يمكف القوؿ أف التنمر ا  

 التفكؾ األسري .مما يؤدي إلي بيف أفراد األسرة والمشاحنات 
 عالج التينز وأصاليب مواجَتُ

جيتو وعبلجو مف خبلؿ تعديؿ تصؼ الدراسة الحالية التنمر بأنو مرض سموكي يمكف موا     
 االجتماعية العبلقات فياؿ التنمر أحد أشكعمي أنو التنمر األسري  يمكف تصنيؼو السموؾ ، 

والتي تنتج عف ضعؼ الروابط االجتماعية بيف أفراد األسرة وبعضيـ البعض ومنع أحد األفراد 
 أخذمف ممارسة أنشطتو وىواياتو أو التعبير عف رأيو باإلضافة إلي التنمر عمي الممتمكات و 

 . إتبلفيا أو إرجاعيا عدـو  فييا والتصرؼدوف استئذاف  اآلخريف أشياء
 عف بعيدة ىادئة أسرية بيئة خمؽ محاولةعمي األسرة  بيجلمواجية التنمر األسري و      
 عمى الحكـ وعدـ الكذب وعدـ والوضوحمف التفاىـ  جو بيا يسود ، المرتفع والصوت العنؼ
 مع الحث عمي االلتزاـ المناقشةمف خبلؿ الحوار و  وجية نظره سماع بدوف اآلخر الطرؼ
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، ويمكف اشتراؾ جميع أفراد األسرة في ممارسة األنشطة المنزلية  السميمة األخبلقية المبادئب
 . السمبيةاليومية المختمفة بما يساعد عمي تفريغ الطاقة 

 إدارة األسمات األصزية  Family Crisis Management 
 مكدمة

تعرض  فأل  يطمؽ عمي عصرنا الحالي وذلؾيمكف أف ىو الوصؼ الذي  !عصر األزمات    
ىي ، واألزمة أمرًا طبيعيًا يوميًا أصبح لممشكبلت والصراعات  والمجتمعات األفراد والشعوب

بالتوتر في وقت  ألفرادموقؼ مفاجئ يؤدي إلي أوضاع غير مستقرة وتتسبب في شعور ا
واجية واتخاذ قرارات محددة لتخطييا ومحاولو الخروج منيا بأقؿ موتستمـز األزمة ال، قصير 
 .ائرالخس
وتري الدراسة الحالية أنو إذا كانت األزمات والمشكبلت ىي نتاج طبيعي لما يتعرض لو       

الفرد مف ضغوط في حياتو اليومية فمف الطبيعي أف تتأثر الحياة األسرية لنجد أف األسر 
بمختمؼ مستوياتيا االجتماعية واالقتصادية والثقافية تتعرض أيضًا لؤلزمات والمشكبلت التي 

 تتفاوت في شدتيا وحدتيا .
عمى أنو أصبح مف النادر أف  (555،  2554حصة المالؾ وربيع نوفؿ )وتؤكد كبًل مف     

تكوف حياة األسرة كاممة وسعيدة طواؿ دورة حياتيا ألف كثيرًا مف األحداث التي تتعرض ليا 
 األسرة ينبغي أف تؤدي إلي حدوث أزمات .

 CRISIS تعزيف األسمات
تعريؼ األزمة حسب الميداف الذي تحدث فيو األزمة حيث يستخدـ ذلؾ المصطمح  يختمؼ    

في كافة فروع العمـو السياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلنسانية ومف ىنا فقد تعددت 
 تعريفات األزمة .

يستخدـ مصطمح األزمة لمداللة عمي ظيور مشكبلت خطيرة أو لحظات تحوؿ وبشكؿ عاـ     
تعريؼ األزمة بأنيا  بذلؾ يمكفو ، واالقتصادية واالجتماعية االنسانية العبلقات فاصمة في 

 .نمط معيف مف المشكبلت أو المواقؼ التي يتعرض ليا فرد أو أسرة أو جماعة
ويقصد باألزمة في عمـ االدارة العامة بأنيا موقؼ أو وضع بالغ الخطورة يتصؼ بعدـ     

لنسبي ويؤثر تأثيرًا سمبيًا أو ايجابيًا عمي المنظمة االدارية التنبؤ أو التوقع أو االستقرار ا
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) صبلح الديف وينبىء بحدوث آثار مادية أو معنوية يصعب معالجتيا أو السيطرة عمييا . 
 ( 385:  2557فوزي ، 
 غير موقؼنيا: " أاألزمة ب ( Falkheimer, & Heide, 2006 ) فالخيمر وىيد ويعرؼ     

 " .األفراد مع بعضيـ البعض  وعبلقات وصورة وسمعة ؿأعما ييدد اعتيادي
تراكـ الخسائر في مقومات نظاـ ما  :أف األزمة ىي (54،  2555أحمد ماىر )ويذكر       

بسبب وقوع كارثة مما يتسبب في حدوث تيديد مباشر لبقاء ذلؾ النظاـ ومما يترتب عميو 
 انييار أو فناء  النظاـ .

تأثير موقؼ أو حدث يتحدي قوة األزمة بأنيا: "  )  ( Nathan, 2012ناثاف كما يعرؼ      
عادة التكيؼ مع نفسو أو مع العالـ الخارجي أو مع  الفرد ويضطره إلي تغيير وجية نظره وا 

 كمييما " .
 مفَوو األسمات األصزية

 مف مجموعة : "  أنيا عمي األسرية األزمات ( 578،  2552)  شقير زينبعرفت       

،  األسري والتفكؾ ، األسرية كالصراعات  األسرة داخؿ متعددة أسباب عف الناتجة تالمشكبل
 " .والخبلفات مع أىؿ الزوج  األطفاؿ تربية  نمط في االختبلؼ ، الزوج إىماؿ ، الزوج غياب
 أفراد بيف أتنش التي السمبية المواقؼ بأنيا: "  ( 55،  2558عقاب عميرة ) وعرفيا       

 " . األسري النسيج ترابط عمى تؤثر وسموكيات وآثار نتائج إلى تفاقميا ديويؤ  األسرة
 المواقؼ عف ناتجة توتر حالة بأنيا: " ( Al-Duhayan, 2013 )الضحياف  عرفتياو      

 أو سمبية جديدة مواقؼ عنو ينتج قرارات األسرة ربة وتتطمب مف األسرة في أتنش التي السمبية

 " . أسرتيا عمى ىاأثر  ينعكس والتي ايجابية
بعض المواقؼ  ": اإجرائيا في الدراسة الحالية بأني األزمات األسرية ويمكف تعريؼ     

المفاجئة التي يمكف أف تعترض الحياة اليومية ألفراد األسرة وينتج عنيا بعض المشكبلت التي 
 يمكف تؤثر عمي العبلقات والترابط بيف أفراد األسرة " .
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 زيةتطصييف األسمات األص

 وسبب حدوثيا ،نوع األزمة  اختبلؼ نتيجة األسرة ليا تتعرض التي األزمات تبايفتو  تتعدد     

يتحدد في ضوئيا أنواع األزمات بشكؿ عاـ واألزمات األسرية  يمكف أف عدة تصنيفات وىناؾ
 كما يمي:  األزمات تصنيفات (25-58، 2558عقاب عميرة )يحدد ، و بشكؿ خاص 

أزمة بشرية تحدث بسبب األفراد ، وأزمة غير  حيث يوجد: حدوثيا تبعًا لممتسبب في -5
 . بشرية تحدث بفعؿ عوامؿ الطبيعة

مثؿ االزمات االقتصادية ، كررة الحدوث تحيث يوجد أزمات دورية م :تبعًا لتكرار حدوثيا -2
الناتجة عف سوء االحواؿ  واألزماتوأزمات غير دورية يصعب توقعيا كالكوارث الطبيعية 

 ة .الجوي

  ويوجد ليا ثبلثة أنواع ىي: :تبعًا لمتأثير والقوة الدافعة ليا -3

ككؿ خطير عمي األسرة كبير و وىي التي تحدث بيف الزوجيف وتكوف ذات تأثير :  أزمو حادة -
وقد يترتب عمييا  يجب سرعة التعامؿ معيا حتي ال تتطور وينشؽ عنيا أزمات أخريلذا 

 االنفصاؿ بيف الزوجيف .

وىي التي تحدث بيف األبناء أو مف األبناء وتقع تحت مسئولية الوالديف  :ة أزمة منفرج  -
لذا يجب التعامؿ معيا بعيدا عف العاطفة لمنعيا مف االنتشار أو التأثر بأي مؤثرات 

 خارجية .

وىي التي تحدث بيف العائمة وعائمة أخري وىي تكوف أكثر سيولو وقابمية  :أزمة مرنة   -
 ة غير متشابكة .لمحؿ ألف عناصر األزم

 تتعرض التى األزمات   (Hamilton, et al. 1997 )ىاميمتوف وآخروف صنفتكما          

 -:إلى األسرة ليا
كفاية الدخؿ عمي  وعدـالمستوي االقتصادي لؤلسرة  وتنشأ كنتيجة لتدني :أزمات اقتصادية -5

 نفاؽ المختمفة أووعدـ القدرة عمي توزيع الدخؿ عمي أوجو اال سد جميع متطمبات األسرة 
  .سوء التصرؼ فيو 

سوء العبلقات بيف الزوجيف واألبناء ومشكبلت المرأة العاممة وتنشأ عف : أزمات اجتماعية -2
 وتعدد الزوجات واليجر والطبلؽ .
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التوافؽ العاطفي بيف أفراد األسرة والغيرة والخيانة والنزاع  : تنشأ عف عدـأزمات نفسية -3
 رة .عمي فرض السيطرة داخؿ األس

 أو ثقافة اختبلؼو  الزوجيف بيف والقيـ الشخصية الميوؿ تنافر : وتنشأ بسببأزمات ثقافية -4

 .عف اآلخرمنيما  بلك تعميـمستوي 

 . إعاقة أو مزمف بمرض األسرة أفراد أحد اصابة نتيجة: صحيةأزمات  -5

القيـ مثؿ ارتكاب الفاحشة وسوء معاممة األبويف ألبنائيـ وعدـ مراعاة : أزمات أخبلقية -6
في معاممتيـ وعدـ الصدؽ أو الصراحة بيف الزوجيف واالنحراؼ  واألخبلقيةاالجتماعية 

 .وارتكاب الجرائـ 

وسوؼ تتناوؿ الدراسة الحالية كبًل مف األزمات االقتصادية واالجتماعية واألخبلقية 
تمؾ  المتزوجات حديثًا ) عينة البحث ( عمي كيفية التعامؿ مع السيدات والنفسية لتدريب

 األزمات بأسموب عممي .
 خطصائص األسمات

عمي الرغـ مف تعدد أنواع وتصنيفات األزمات إال أف جميعيا تشترؾ في نفس الخصائص      
 خطير أي موقؼ ومع معيا التعامؿ التي يجب عمي األفراد التعرؼ عمييا حتي تساعده في

 مفاجئ .
عمي  (82-85: 2553يد عميوة )السويمكف توضيح أىـ خصائص األزمات كما ذكرىا      

 النحو التالي:
ة ليا المسببالعوامؿ في العناصر و  والتعدد تتسـ االزمة بدرجة عالية مف التعقيد والتداخؿ -5

 .وينشأ معيا وجيات النظر المؤيدة والمعارضة والميتمة وغير الميتمة 

عدـ القدرة و  تقييد التفكيرالرعب و واليمع الت تصؿ إلي حد  الخوؼحالة مف  تسود معيا -2
 .عمى تقدير ما يحممو المستقبؿ لممنظمة

يصعب معيا التحكـ في وسريعة احداث مفاجأة كبيرة وعنيفة وقوع تؤدي االزمة الى  -3
 . األحداث

، باالضافة القرار  عمي اتخاذقدرة الحالة مف الشعور بالحيرة والضعؼ وعدـ  تنشأ معيا -4
 إلي الشؾ في القرارات المطروحة مف اآلخريف .
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الفرصة  فرد او مجموعة افراد حيث يمكف أف ينتيز ، واألىداؼ  لممصالحالشديد  التيديد  -5
سواء باإلشارة او القوؿ او الفعؿ مف اجؿ االستجابة لمطالب  ةاجراءات معينوتصدر عنو 

 يسعى طرؼ الى تحقيقيا مف قبؿ طرؼ آخر.
أنػػو يمكػػف حصػػر  (23-22: 2556غسػػاف البلمػػي وخالػػد العيسػػاوي )ويػػذكر كػػبًل مػػف        

 خصائص األزمات في مجموعتيف ىما:
الضػػػغط، القمػػػؽ، التػػػوتر، التيػػػيج النفسػػػي، الرعػػػب،  وتشػػػمؿ ) خصػػػائص خاصػػػة بػػػالفرد -5

 . ( البلمباالة

التيديػػػد الخطيػػػر لبقػػػاء المنظمػػػة، ضػػػيؽ الوقػػػت  وتشػػػمؿ ) خصػػػائص خاصػػػة بالمنظمػػػات -2
 الخاص باالستجابة، غياب الحؿ الجذري السريع(.

 العامة التػي تشػترؾ فييػا جميػع األزمػات بػاختبلؼ أنواعيػاالخصائص  بعضيضيفا  كما      
 :ومنيا

 وجود نقص واضح في البيانات والمعمومات البلزمة في اثناء وقوع االزمة. -5

 .فيي محدودة الزمف لمدة زمنية طويمة  األزمة ال تمتد -2

، ومػػف اىػػـ ىػػذه ظيػػور بعػػض القػػوى التػػي تػػدعـ االزمػػة وتؤيػػد كػػؿ مػػا يقػػود الػػى تفاقميػػا -3
 القوى ىـ اصحاب المصالح المعطمة او المؤجمة.

تػػؤدي االزمػػة الػػػى ظيػػور اعػػراض سػػػموكية مرضػػية فػػي غايػػػة الخطػػورة كتفكػػؾ النسػػػيج  -4
 العبلقات االجتماعية والتوتر والقمؽ وفقداف الدافع نحو العمؿ...الخ.انييار االجتماعي و 

 ترتكز في تيديدىا عمي مصمحة عامة وليست خاصة . -5

وتضػػيؼ الدراسػػة الحاليػػة أف األزمػػات األسػػرية ال تختمػػؼ خصائصػػيا عػػف الخصػػائص        
السابؽ ذكرىا ، فاألسرة باعتبارىا مؤسسة اجتماعية قائمة عمي العبلقات المتبادلة بػيف أفرادىػا 

واتخػػاذ اجػػراءات تتػػأثر مصػػالحيا بشػػكؿ مباشػػر عنػػد تعرضػػيا ألزمػػة مػػا تتطمػػب اىتمػػاـ فػػوري 
أف يختمػػػؼ سػػػموؾ أفػػػراد األسػػػرة أثنػػػاء فتػػػرة وقػػػوع األزمػػػة عػػػف سػػػموكيا تجػػػاه ، والبػػػد  سػػػريعة

قػػرارات تسػػاعد فػػي  اتخػػاذ؛ حتػػي يمكػػف  )دوف وجػػود ازمػػة(الموضػػوعات فػػي الظػػروؼ العاديػػة 
       .تخطي األزمة والخروج منيا بأقؿ الخسائر التي تضمف بقاء الكياف األسري 
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 وىتائجَا األسمات األصزية وقوع أصباب

يمكف أف التي أف ىناؾ مجموعة مف األسباب  (66:  2552الخضيري ) سفمحيذكر       
والتي يترتب عمي وقوعيا الكثير مف ووقوع األزمات  ءنشو يؤدي توافرىا أو توافر بعضيا إلي 

 ( التالي:2مف خبلؿ شكؿ )والنتائج المترتبة عمييا ويمكف توضيح تمؾ األسباب ، النتائج 

                
 (1ىً )ش

  صِبدأسجبة ٔشىء األ

 ( 11:  1111،اٌخضُشٌ  سِٓح )                                  

 مفَوو إدارة األسمات األصزية

تشير إدارة األزمات بشكؿ عاـ إلي االستعداد لما قد يحدث مف مواقؼ تمثؿ مشكمة أو       
وىي فف التعامؿ مع األزمة مف خبلؿ اتخاذ ،  ؿ معيا بشكؿ سميـأزمة حقيقية والتعام

مجموعة مف االجراءات والتدابير في مرحمة ما قبؿ وقوع األزمة مف خبلؿ االستعداد 
جراء الدراسات والحصوؿ عمي المعمومات لمحد مف  لمواجيتيا عف طريؽ وضع الخطط وا 

ؾ اتخاذ التدابير البلزمة لمقضاء عمي اآلثار المدمرة لؤلزمة أو حصرىا في أضيؽ نطاؽ وكذل
 تمؾ األزمة أو تغيير مسارىا لصالح المنظمة في مرحمة ما بعد وقوع األزمة

 سوء
 االدراؾ

 سوء
التقدير 
 والتقييـ

 

 تعارض األىداؼ

اإلدارة 
 العشوائية

 الرغبة
 في  

 االبتزاز

 

 تعارض المصالح

 أسباب
 نشوء األزمات

 

 اليأس
 سوء
 الفيـ

 

 اإلشاعات

 

استعراض 
 القوة

 

األخطاء 
 البشرية

األزمات 
المتعمدة 
 المخططة
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 يستخدـ نظاـىي  األزمات أف إدارة  (Little, & Ropert, 2003) وروبرت ليتؿويضيؼ      

 بيدؼ تجنبيا؛ يصعب التي لمحاالت والتخطيط وقوعيا، تجنب أجؿ مف األزمات، مع لمتعامؿ

 .ليا  السمبية اآلثار مف النتائج، والحد في التحكـ
 مخاطر حدوث لتقميؿ تتخذ التي الخطوات "بأنيا:  األزمات إدارة Chaseتشيس  عرؼ كما      

 ( 2557نادية عبد القادر ، )                                                     ." األزمة
ومف خبلؿ التعريفات السابقة لمفيوـ إدارة األزمات يمكف تعريؼ إدارة األزمات األسرية   

" قدرة ربة المنزؿ عمي التصدي لممشكبلت واألزمات التي في الدراسة الحالية إجرائيًا بأنيا: 
خبلؿ تعترض أسرتيا وتيدد استقرارىا باستخداـ جميع إمكانياتيا ومواردىا المتاحة، وذلؾ مف 

المتابعة  –التنفيذ  –التخطيط  -إتباع خطوات منظمة ومترابطة تتمثؿ في ) تحديد اليدؼ 
 " . التقييـ ( –والرقابة 
ويتـ قياسيا إجرائيًا بالدرجة التي تحصؿ عمييا ربو المنزؿ في مقياس إدارة األزمات   

 األسرية المستخدـ في الدراسة الحالية .
 ة مزاحل إدارة األسمات األصزي

إلدارة األزمة أساسية أف ىناؾ ثبلث مراحؿ  (37-36،  2555أحمد ماىر )يذكر       
وتضـ كؿ مرحمة مف تمؾ المراحؿ  ما بعد األزمة ( –أثناء األزمة  –وىي: ) ما قبؿ األزمة 

( مراحؿ إدارة 3ويوضح شكؿ )، دد مراحؿ إدارة األزمة ست مراحؿ عليصبح مرحمتيف فرعيتيف 
 . األزمة
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 (1شىً )

   (11-11 : 1111 ،أحّذ ِبهش)             ِشاحً إداسح األصِخ                                                 

وىي: )  رئيسة مراحؿ بخمس تمر األزمات إدارة أف ( 2557 سعود ) آؿ محمد يضيؼو      
 وأخيرا ومواجيتيا، األزمة األزمة، احتواء بوجود اد، االعتراؼواالستعد ، التحضير تجنب األزمة

 .(  األزمة مف االستفادة
تمر بأربع مراحؿ ىي: إدراؾ  األزمات إدارةأف  (2556رشا عبد الحميد )كما ذكرت      

 األزمة ، واالستعداد لمواجية األزمة ، مواجية األزمة ، تقييـ األزمة .
 فوتعريفي لمتزوجات حديثاً ا بتدريل فرص توفير عمي ضرورة الدراسة الحالية تؤكدو      
 مواجية تمؾ عمي فلتأىيمي وذلؾ؛ التي يمكف أف يواجينيا و  المتوقعة األسرية األزماتب

 القدرات رعمي ضرورة تواف( 78: 2553كامؿ ) الوىاب عبد، وتتفؽ في ذلؾ مع األزمات

 لؤلزمات المختمفة . لمتصدي البلزمة ةوالمواجي لبلستعداد  المادية واإلمكانات العممية
   مَارات إدارة األسمات األصزية

تتكوف األسرة مف زوج وزوجة وعدد مف األبناء تربطيـ روابط قوية يسودىا الشعور       
، وفي ظؿ التغيرات والغايات نفس األىداؼ  تجمعيـو باألماف واالستقرار والطمأنينة 

دوار المنوطة بكؿ فرد مف أفراد األسرة وتضاربت االقتصادية واالجتماعية تغيرت األ
 التي إلي نشوب الخبلفات وتعرض األسرة لؤلزماتالمسؤوليات داخؿ األسرة مما أدي بدوره 

وعدـ بيف أفرادىا  والصراع الشجار إلى والمجوء التعاوف رفضو عدـ التقبؿ  طياتيا في تحمؿ

 مرحمة ما
 والوقاية االستعداد -2 قبؿ األزمة

 اكتشاؼ اشارات االنذار-5

 حدوث األزمة -3

 احتواء األضرار -4

 مرحمة 
 األزمة

 استعادة النشاط -5

 التعمـ -6

  ما مرحمة
 األزمةبعد 
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يمثؿ خطورة شديدة أصبح مر الذي األ ،القدرة عمي تحمؿ ضغوط وأعباء الحياة األسرية 
 عمي استمرار الكياف األسري .وتيديد مباشر 

بالتعرؼ عمي أىـ أسباب حدوث األزمات  العديد مف الدراسات اىتمتومف ىنا فقد       
عفاؼ وأىـ الميارات المطموبة لمتعامؿ مع تمؾ األزمات ومف تمؾ الدراسات دراسة األسرية 
 –إدارة األزمات األسرية في أربعة مراحؿ ىي ) إدراؾ األزمة وحددت مراحؿ  (2557رفمة )

( 2558أسماء عبد الفضيؿ ) ودراسة ،تقييـ األزمة ( –مواجية األزمة  –االستعداد لؤلزمة 
ربة األسرة إلدارة الضغوط المنزلية وىي عمي  تمر بياحيث حددت مجموعة مف المراحؿ التي 

 النحو التالي:
  : ديدىاوتح الضغوط عمى التعرؼ -

معتمدة  األسرية الضغوط حدوث بإمكانية األسرة ربة وعى فييا تبموري يالت حمةلمر ا وىي   
 . العممية ياوخمفيات الشخصية ياخبرات عمىفي ذلؾ 

  :دراسة البدائؿ والحموؿ المختمفة لحؿ الضغوط  -

 معيا تعامؿال أو الضغوط مف لموقاية لمناسبةا الخطة األسرة فييا تحددي الت حمةلمر ا وىي

 . عةالموضو  الخطة نجاحإل  لؤلسرة المتاحة الموارد حصرو  حدوثيا أثناء

  :دراسة مزايا وعيوب الحموؿ المختمفة لحؿ الضغوط  -

 ناخالم عمى التعرؼ فى اىوأفراد األسرة ربة بيف قةالعبل مدى عمى تعتمدي الت حمةلمر ا وىي
 لمتنفيذ قابمة سميمة عممية بدائؿيار اخت طريؽ عف الواقعة األسرية الضغوط ضوء فى السائد
 . األسرية الضغوط لمتخمص مف نيائى حؿ ووضع

  :تقييـ النتائج  -

وفييا  األسرية الضغوط مواجية تتبع والتى األسرية الضغوط إلدارة النيائيةىي المرحمة 
 والقوةالثقة  إكسابيا عمى والعمؿ السابقة الضغوط فى النشط اىدور  استعادة األسرة ربة تستطيع

 األسرية . الضغوط حدوث أثناء األسرة ترابط يدعـ مما مشابية مستقبمية ضغوط مواجية أثناء
أسماء عبد ودراسة  (2557عفاؼ رفمة )تتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة كبًل مف و   

ال تختمؼ كثيرا عف ميارات ميارات إدارة األزمات األسرية  تؤكد عمي أفو  (2558الفضيؿ )
التي تضمنتيا الدراسة  ميارات إدارة األزمات األسريةإلدارية ، وبذلؾ يمكف تحديد العممية ا

 ( التالي5مف خبلؿ جدوؿ )الحالية والتعريؼ اإلجرائي لكؿ ميارة 
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 ( 1خذوي )

 اٌزٍ رضّٕزهب اٌذساسخ اٌحبٌُخ  واٌزؼشَف اإلخشائٍ ٌىً ِهبسح ِهبساد إداسح األصِبد األسشَخ

 اٌزؼشَف اإلخشائٍ سشَخاأل ِهبساد إداسح األصِبد َ

 رحذَذ اٌهذف 1

    Select the Target           

لذسح سثخ إٌّضي ػٍٍ إدسان األصِخ واٌزؼشف ػٍٍ 

خىأجهب اٌّخزٍفخ ورحذَذ أسجبة حذوثهب ثشىً واضح 

 ودلُك .

    اٌزخطُظ 1

        Planning         

 االسزؼذاد ٌّىاخهخ األصِخ ِٓ خالي خطخ واضحخ ،

ووضغ لبئّخ ثبألدواس اٌزٍ َدت أْ َمىَ ثهب وً فشد 

ثبألسشح ورحذَذ ِسئىٌُبره ثّب َزٕبست ِغ لذساره 

 وخجشاره وِؼٍىِبره اٌّخزٍفخ .

 اٌزٕفُز 1

    Implementation        

لُبَ وً فشد ِٓ أفشاد األسشح ثّّبسسخ ِدّىػخ ِٓ 

اٌسٍىوُبد واألٔشطخ اٌّخزٍفخ اٌزٍ رسبػذ ػٍٍ حً 

صِخ واٌزغٍت ػٍُهب ثألً خسبئش ِّىٕخ ورٌه فٍ األ

 ضىء اٌخطخ اٌّىضىػخ ِسجمبً .

 اٌّزبثؼخ واٌشلبثخ 1

Follow-Up & Control       

ِالحظخ خطىاد اٌزٕفُز وِشاخؼزهب ثشىً ِسزّش ٌٍزأوذ 

ِٓ لُبَ وً فشد ثّسئىٌُبره اٌّحذدح ثشىً صحُح ، 

ُز واٌؼًّ واٌزٕجؤ ثبألخطبء اٌّحزًّ حذوثهب أثٕبء اٌزٕف

ػٍٍ رالفُهب لجً حذوثهب ثبٌشىً اٌزٌ َسبػذ رحمُك 

 اٌهذف وحً األصِخ .

 اٌزمُُُ 1

Evaluation      

لذسح سثخ إٌّضي ػٍٍ لُبط دسخخ رحمُك اٌهذف وحً 

األصِخ ، ورحذَذ األخطبء اٌزٍ ولؼذ وارخبر ثؼض 

اٌمشاساد اٌزٍ َّىٓ أْ رسبػذ ػٕذ اٌزؼبًِ ِغ األصِبد 

 .اٌّسزمجٍُخ 
 

 التجزييب : اإلطار ثاىيًا

 ميَج الدراصة  

 كبًل مف: اتبعت الدراسة الحالية     
الذي يختبر فيو أثر السبب ) المتغير المستقؿ ( عمي النتيجة )  التجريبيشبو المنيج   -5

التصميـ ذو المجموعة الواحدة حيث تـ قياس المتغيرات المتغيرات التابعة ( والقائـ عمى 
إدارة األزمات األسرية ( لدي المتزوجات حديثًا ميارات  – بالتنمر األسري الوعيالتابعة ) 

 ، مدخؿ التحميؿ األخبلقيوفؽ المعد  عينة الدراسة قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي
مقياس  – الوعي بالتنمر األسريوذلؾ عند تطبيؽ أدوات الدراسة والمتمثمة في ) مقياس 

ي فعالية البرنامج التدريبي المعد د( قبميًا وبعديًا لتحديد م ةإدارة األزمات األسريميارات 
 في تنمية متغيرات الدراسة .  مدخؿ التحميؿ األخبلقيوفؽ 



 م2023( 78) -1ج-يوليوعدد                               ...       أثر برنامج تدرييب يف الرتبية األسرية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                   - 1111 - 

يجاد العبلقات و  الستعراض الخمفية نظرية حوؿ متغيرات الدراسة ، المنيج الوصفي -2 ا 
 . كبًل مف التنمر األسري وميارات إدارة األزمات األسريةاالرتباطية بيف 

 :التطصنيه التجزييب 

 ( التالي التصميـ التجريبي لمدراسة الحالية وخطوات تطبيقو :4يبيف شكؿ )     
 

 اٌزطجُك اٌجؼذي                                                           اٌزطجُك اٌمجٍٍ                 

 

 

 

 (1شىً )

 

 

 

 

 ساسخ اٌحبٌُخخطىاد اٌزصُُّ اٌزدشَجٍ ٌٍذ

 :حمددات الدراصة 

 اقتصرت الدراسة الحالية عمي الحدود التالية:       
 

 احملددات املهاىية: -1

 مدينة قنا  -تـ تطبيؽ الدراسة الحالية في محافظة قنا
 احملددات البغزية :  -2

الدراسة الحالية أدوات في مجموعة الدراسة التي تـ تطبيؽ المحددات البشرية  تتمثم        
وقد تـ  ، ( عينة الدراسة االستطبلعية ، عينة الدراسة األساسيةمييا واختيار كبًل مف ) ع

 اختيار مجموعة الدراسة الحالية عمي عدة مراحؿ ىي :
 Face book عمي أحد مواقع التواصؿ االجتماعي Group  تـ إنشاء مجموعة خاصة  -

ميع عدد مف السيدات المتزوجات حديثًا " وذلؾ كخطوة أولي لتجالسيدات باسـ " 
 المتزوجات حديثًا .

تـ اإلعبلف عف فكرة البرنامج التدريبي واليدؼ منو عمي صفحة المجموعة وتفعيؿ طمب  -
عف  يااالنضماـ بشرط أف تكوف صاحبة الطمب سيدة متزوجة حديثا ) ال تزيد مدة زواج

 ثبلث سنوات ( ومف مدينة قنا. 

 

 ِمُبط اٌىػٍ ثبٌزّٕش

   األسشٌ

 ِمُبط ِهبساد إداسح

 األصِبد األسشَخ

 

 رطجُك

اٌجشٔبِح 

 اٌزذسَجٍ

 اٌىػٍ ِمُبط

   ثبٌزّٕش األسشٌ

 ِمُبط ِهبساد إداسح

 األصِبد األسشَخ
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 وعة بعد التأكد مف تطابؽ الشروط المطموبة .طمب انضماـ لممجم 555تـ الموافقة عمي  -

تـ الطمب لممقابمة مع عضوات الجروب في أحد األماكف العامة لمتعارؼ ولـ يحضر سوي  -
 سيدة . 65

سيدة لمتدريب وتـ اختيارىف  55تـ التعارؼ وعرض فكرة البرنامج التدريبي وتحمست  -
 كعينة أساسية .

ة في تطبيؽ أدوات الدراسة واعتبارىف عينة سيد 55تـ استئذاف بقية السيدات وعددىف  -
 استطبلعية لتقنيف أدوات الدراسة . 

  :احملددات الشميية  -3

مع مراعاة  25/55/2525إلي  5/9/2525تـ تطبيؽ تجربة الدراسة في الفترة مف         
 . كافة اإلجراءات االحترازية تجنبًا لجائحة كورونا

 أدوات الكياظاملواد التدريبية و
  : املواد التدريبية واًلأ -

 . األخبلقيالتحميؿ في البرنامج التدريبي في التربية األسرية  قائـ عمي مدخؿ  تتمثم  
  : أدوات الكياظ ثاىيًا -

 تمثمت أدوات القياس لمدراسة الحالية في ما يمي :      
 . ) إعداد الباحثة (                 مقياس الوعي بالتنمر األسري   -5
 . ) إعداد الباحثة (           األزمات األسرية ارات إدارة مقياس مي -2

 . ) إعداد الباحثة (استمارة التثبت مف فعالية البرنامج التدريبي       -3
 أدوات الكياظإعداد املواد التدريبية و 

 (           ة) إعداد : الباحج    املكرتحالتدرييب الربىامج أواًل : إعداد 

لتنميػة تدريبي في التربية األسػرية قػائـ عمػي مػدخؿ التحميػؿ االخبلقػي ـ برنامج يتـ تصم      
،  المتزوجػات حػديثاً السػيدات لدي  سريةالوعي بالتنمر األسري وتنمية ميارات إدارة األزمات األ

   : التدريبي في تصميـ البرنامج تـ اتباعياوفيما يمي عرض لمخطوات التي 
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 :  ييبالتدر العاو للربىامج اهلدف

مراحؿ وخطوات مدخؿ التحميؿ االخبلقي المعد وفقًا ل التدريبي البرنامج التعرؼ عمي أثر     
السيدات األسري وتنمية ميارات إدارة األزمات األسرية لدي لوعي بالتنمر تنمية ا عمي

 .بمحافظة قنا المتزوجات حديثاً 
 حمتوى الربىامج : 

موضوع عممي يرتبط بحيث تمثؿ كؿ جمسة  جمساتة تـ تحديد محتوى البرنامج في صور       
كؿ  تتـ تجميع المادة العممية مف الكتب والمراجع المتخصصة وتضمن وقدبمتغيرات الدراسة 

والممارسات البلزمة لتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف  جمسة مجموعة مف األنشطة والتدريبات
اليدؼ مف البرنامج توضيح و  باتتدر متعارؼ بيف الملإلي جمسة تمييدية  باإلضافة،  البرنامج

العمؿ والجدوؿ الزمني لمجمسات  قواعد االتفاؽ عميو  تطبيقًا قبميًا ، وتطبيؽ أدوات الدراسة
، وجمسة ختامية بعد االنتياء مف تقديـ المحتوي العممي لمبرنامج بأسبوعيف وكيفية التواصؿ 

، ويوضح  وذكر أىـ نقاطو وأىميتووتقييـ البرنامج  ألدوات الدراسةالتطبيؽ البعدي  توتضمن
 .   محتوي البرنامج التدريبي لمدراسة الحالية  (2) جدوؿ

 (1)خذوي 

 ِحزىٌ اٌجشٔبِح اٌزذسَجٍ ٌٍذساسخ اٌحبٌُخ

 ػذد األٔشطخ اٌّحزىي واٌّىضىػبد اٌدٍسخ

 
 األوٌٍ اٌدٍسخ 
 ( رّهُذَخ) خٍسخ 

 -ٌذساسخ اٌزطجُك اٌمجٍٍ ألدواد ا - ُٓاٌزؼبسف ثُٓ اٌّزذسث
اٌدذوي اٌضٍِٕ ٌٍدٍسبد ضغ و –االرفبق ػًٍ لىاػذ اٌؼًّ 

 ووُفُخ اٌزىاصً

 

 1 اٌزّٕش األسشٌ : األسجبة واٌؼالج اٌدٍسخ اٌثبُٔخ

 1 ثُٓ اٌضوخُٓ أدة اٌحىاس اٌدٍسخ اٌثبٌثخ

 1 فٓ االػززاس ٌآلخشَٓ اٌدٍسخ اٌشاثؼخ 

 1 اٌؼاللبد األسشَخ إٌبخحخِمىِبد  اٌدٍسخ اٌخبِسخ

 1 حمىق وواخجبد أفشاد األسشح اٌدٍسخ اٌسبدسخ

 1 اٌزشثُخ االَدبثُخ ٌؤلثٕبء اٌدٍسخ اٌسبثؼخ

 1 أسجبثهب   –أٔىاػهب  -ِفهىِهب األصِبد األسشَخ :  اٌثبِٕخاٌدٍسخ 

 1 خ األصِبد األسشَخِىاخه أسبٌُت اٌزبسؼخاٌدٍسخ 

 1 إداسح األصِبد األسشَخ اٌؼبششحاٌدٍسخ 

 1 ِهبساد إداسح األصِبد األسشَخ َخ ػششاٌحبداٌدٍسخ 

 اٌدٍسخ اٌثبُٔخ ػشش
 ) خٍسخ خزبُِخ (

  رمُُُ اٌجشٔبِح اٌزذسَجٍ – ألدواد اٌذساسخ اٌجؼذٌاٌزطجُك 

ػذد خٍسبد اٌجشٔبِح 
 االخّبٌُخ

 خٍسبد 11
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 صدم الربىامجالتخكل مً 

، حيث تـ عرض  ويصدؽ المحتلمتحقؽ مف صدؽ البرنامج التدريبي تـ اتباع أسموب      
الصحة المبدئية عمى مجموعة مف السادة األساتذة المتخصصيف في رتو صو البرنامج في 
( مناىج وطرؽ تدريس االقتصاد المنزلي   -) إدارة منزلية  االقتصاد المنزليالنفسية و 

باإلضافة إلي ، البرنامج كبًل تبعًا لتخصصو  جمساتمف  جمسةإلبداء الرأي في محتوي كؿ 
تـ إرفاؽ استمارة تحكيـ مع البرنامج قد و ، اء الرأي في البرنامج ككؿ وكوحدة متكاممة إبد

 التدريبي إلبداء الرأي حوؿ مدى مبلئمة البرنامج التدريبي مف حيث :
 . تناسب موضوعات الجمسات مع متغيرات وأىداؼ الدراسة 

 . مدي مبلئمة المحتوي العممي لموضوع كؿ جمسة 

 مي مع طبيعة عينة الدراسة .تناسب المحتوي العم 

 . صحة صياغة عناصر وأىداؼ موضوع كؿ جمسة 

 . مدي مناسبة التدريبات واألنشطة المتضمنة بكؿ جمسة 

  مػػدي االلتػػزاـ بمراحػػؿ مػػدخؿ التحميػػؿ االخبلقػػي المسػػتخدـ فػػي الدراسػػة الحاليػػة فػػي تقػػديـ
 موضوع كؿ جمسة.

  الدراسة . مدي ارتباط البرنامج  مع اليدؼ منو ومع متغيرات 
 إعداد الطصورة اليَائية للربىامج التدرييب

السادة المحكميف والتي  آراءتـ إجراء التعديبلت البلزمة عمي البرنامج التدريبي في ضوء    
 تمثمت في: 

 . تعديؿ صياغة بعض المفاىيـ المتضمنة في المحتوي العممي 

 امج التدريبي لتوضيح وضع  تمييز أسفؿ كؿ صورة مف الصور المتضمنة بجمسات البرن
 مضموف الصورة .

  زيادة عدد األنشطة والتدريبات وخاصة فيما تتعمؽ بميارات إدارة األزمات األسرية ووضع
 دربات عينة الدراسة .تأمثمة توضيحية واقعية مف حياة الم

وعدا ذلؾ فقد وجد اتفاؽ بيف آراء السادة المحكميف مف حيث تناسب البرنامج التدريبي       
 لمعد وقابميتو لمتطبيؽ عمي عينة الدراسة .ا
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 االصرتاتيجيات املضتددمة فى تيفيذ الربىامج : 

تـ استخداـ بعض االستراتيجيات التي تتناسب وطبيعة مدخؿ التحميؿ االخبلقي المستخدـ      
، المناقشة ، توجيو األسئمة ، الحوار الذاتي  )في الدراسة الحالية ومف تمؾ االستراتيجيات 

 ( . التدريباتاألنشطة و ،  باتالتحميؿ ، مشاركة المعمومات مع المتدر 
 لربىامج : ا مدة تلبيل

إلى  95) كؿ جمسة مف أسبوعيا ً  تيف( بواقع جمسأسابيع ستةالبرنامج )تطبيؽ استمر      
 دقيقة ( ، ثـ القياس التتبعي بعد مرور شير مف القياس البعدي . 525

  تكويه الربىامج :

 مف خبلؿ :  التدريبي يـ البرنامجتـ تقو 
لمتحقؽ مف مدى نجاح البرنامج  الوعي بالتنمر األسريالتطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس  -5

 . المتزوجات حديثاً لدى الوعي بالتنمر األسري فى تنمية المعد 

التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس ميارات إدارة األزمات األسرية لمتحقؽ مف مدى نجاح  -2
 المتزوجات حديثًا .السيدات المعد فى تنمية ميارات إدارة األزمات األسرية لدى  البرنامج

إدارة األزمػػػات إعػػادة تطبيػػؽ كػػبلا مػػػف مقيػػاس الػػوعي بػػالتنمر األسػػػري ومقيػػاس ميػػارات  -3
بعػػد انتيػػاء البرنػػامج بشػػير لمتحقػػؽ مػػف اسػػتمرارية تػػأثير البرنػػامج عمػػى تنميػػة  األسػػرية

 المتزوجات حديثًا . السيداتمتغيرات الدراسة لدي 

 .البرنامج التدريبي  كفاءةتطبيؽ استمارة التثبت مف  -4

 ) إعداد : الباحجة(             مكياظ الوعي بالتينز األصزي: إعداد  ثاىيًا

درجػػة وعػػي السػػيدات التعػػرؼ عمػػي بيػػدؼ  الػػوعي بػػالتنمر األسػػريمقيػػاس تػػـ إعػػداد        
بقضية التنمر األسري ومدي تأثيرىا عمػي تػرابط الكيػاف األسػري  المتزوجات حديثا عينة الدراسة
وتضمف المقياس مف مجموعة مػف المفػردات التػي تعبػر عػف ،  وكيفية التعامؿ مع تمؾ القضية

منيػػا  مفػػردة (36)تػػألؼ المقيػػاس مػػف التنمػػر بشػػكؿ عػػاـ والتنمػػر األسػػري بشػػكؿ خػػاص حيػػث 
 . ي أف تعبر كؿ مفردة عف فكرة واحدة فقطوروع،  سالبة مفردة (55)، موجبة  مفردة (26)
 
 

 

t 
2 

 

t2 + df 
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 الوعي بالتينز األصزيحضاب اخلطصائص الضيهومرتية ملكياظ  

والذي سػبؽ وتػـ  " المتزوجات حديثًا "جروب  عمي الوعي بالتنمر األسريمقياس رفع تـ       
وحصػر عػدد السػيدات البلتػي قمػف Face book عمي أحػد مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي  إنشاؤه

 (سيدة 55عينة استطبلعية ، وبمغ عددىف )تعبئتو واعتبارىف ب
تـ حساب صدؽ مقياس الوعي بالتنمر األسري في الدراسة الحالية  :حضاب صدم املكياظ - أ

 كما يمي:
 : صدم احملهننيحضاب أوال : 

 الصػػحة النفسػػيةتػػـ عػػرض المقيػػاس عمػػي مجموعػػة مػػف السػػادة المحكمػػيف فػػي مجػػاؿ       
االجرائػػػي لمصػػػطمح التنمػػػر المبدئيػػػة مشػػػتمبل عمػػػي اليػػػدؼ مػػػف المقيػػػاس والتعريػػػؼ  بصػػػورتو
 -مفردة وذلؾ بغرض الحكـ عمي ما يمي : (36)وكاف عدد مفردات المقياس  األسري

 .مدى صحة المفردات مف الناحية المغوية -
 مدي ارتباط كؿ مفردة بقضية التنمر -
 اس ألجمو .لقياس ما صمـ المقي المفرداتمدى مناسبة  -
 حذؼ أو إضافة بعض العبارات . -
 تعديؿ في صياغة بعض العبارات . -

وقػػػد كانػػػت نسػػػبة اتفػػػاؽ المحكمػػػيف عمػػػي أبعػػػاد القيػػػاس والعبػػػارات التػػػي تنتمػػػي إلييػػػا       
وضػػرورة حػػذؼ المفػػردات التػػي  المفػػرداتالمبلحظػػات فػػي تكػػرار بعػػض  ، وتمثمػػت% 83.64

، لتتناسػب مػع طبيعػة عينػة الدراسػة  المفػرداتبعػض  وتعػديؿ فػي صػياغةتعطي نفس المعنػي 
ونتيجػػة لػػذلؾ أصػػبح وقػػد تػػـ إجػػراء التعػػديبلت البلزمػػة فػػي ضػػوء مبلحظػػات السػػادة المحكمػػيف 

   . مفردة (35)العدد النيائي لمفردات المقياس
 ثاىيا : صدم االتضام الداخلي ) صدم احملتوي ( : 

لمسػيدات المتزوجػات حػديثًا والموجػو  ر األسػريالػوعي بػالتنمتـ التأكد مػف صػدؽ مقيػاس       
عػف وذلػؾ  ( ) صػدؽ المحتػوي صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي الدراسة الحالية مف خبلؿ حساب عينة

بعػد حػذؼ درجػػة الكميػة لممقيػػاس درجػة الو مفػردة بػيف درجػة كػػؿ معامػؿ االرتبػػاط  طريػؽ حسػاب
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توضػػيح ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ويمكػػف  ، ( 554، 2552 )صػػبلح عػػبلـ  وذلػػؾ كمػػا ذكرىػػا ،المفػػردة 
     التالي: (3)جدوؿ 

 (1)خذوي 

 اٌىػٍ ثبٌزّٕش األسشٌٌّمُبط اٌىٍُخ ذسخخ اٌو ِفشدحِؼبِالد االسرجبط ثُٓ دسخخ وً 

 

ِؼبًِ  اٌؼجبسح

 االسرجبط

ِؼبًِ  اٌؼجبسح

 االسرجبط

ِؼبًِ  اٌؼجبسح

 االسرجبط

ِؼبًِ  اٌؼجبسح

 االسرجبط

ِؼبًِ  اٌؼجبسح

 االسرجبط

1 111 ,1 1 111 ,1 11 111 ,1 11 111 ,1 11 111 ,1 

1 111 ,1 1 111 ,1 11 111 ,1 11 111 ,1 11 111 ,1 

1 111 ,1 1 111 ,1 11 111 ,1 11 111 ,1 11 111 ,1 

1 111 ,1 11 111 ,1 11 111 ,1 11 111 ,1 11 111 ,1 

1 111 ,1 11 111 ,1 11 111 ,1 11 111 ,1 11 111 ,1 

1 111 ,1 11 111 ,1 11 111 ,1 11 111 ,1 11 111 ,1 
 

  - 472,5) السػػػابؽ أف معػػػامبلت االرتبػػػاط تراوحػػػت مػػػا بػػػيف  (3) يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ       
الػػوعي أف مقيػػاس دؿ عمػػي وتػػ( 5.55وىػػي معػػامبلت مرتفعػػة ودالػػة عنػػد مسػػتوى )(  886,5

ويمكػف  يتمتػع بصػدؽ عػاؿا ، والموجو لمسيدات المتزوجات حديثًا عينػة الدراسػة بالتنمر األسري
 تطبيقو في البيئة العربية .

  : حضاب ثبات املكياظ - ب
 المعد في الدراسة الحالية عفالوعي بالتنمر األسري مقياس التحقؽ مف ثبات تـ    
  باستخداـ البرنامج اإلحصائي Gronbach Alpha كرونباخ - ألفا حساب معامؿطريؽ 

SPSS Ver.22ىذه الطريقة مع طبيعة  ناسب؛ حيث تت وذلؾ لحساب قيمة االتساؽ الداخمي
عينة الدراسة الحالية وطبيعة طريقة تطبيؽ المقياس باستخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي ، 

 .( 5, 55( وىي دالة عند مستوي )5, 723) كرونباخ - ألفابطريقة معامؿ الثبات وقد بمغ 
                                                                          

اطمأنت الباحثة إلى  الوعي بالتنمر األسريثبات مقياس و  صدؽ بعد حساب معامؿ      
 . الدراسة عينة السيدات المتزوجات حديثاً إمكانية استخداـ المقياس وتطبيقو عمى 

 تطصخيح املكياظ 

 –موافػؽ أحيانػا  –) موافػؽ بشػدة  وىػي مفػردةتـ تحديد ثبلثة بدائؿ لبلسػتجابة عػف كػؿ       
( بالترتيػب وذلػؾ فػي حالػة  5-2-3غير موافؽ ( ، وتقدر درجة كؿ مفردة بإعطػاء الػدرجات )

المفػػردات الموجبػػة ، أمػػا فػػي حالػػة المفػػردات السػػالبة فػػتعكس الػػدرجات لتكػػوف عمػػي الترتيػػب ) 
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 (95)( وبذلؾ تكوف أقصي درجة يمكف الحصوؿ عمييا في جميػع مفػردات المقيػاس  5-2-3
 درجة 

 

 ) إعداد : الباحجة(             مَارات إدارة األسمات األصزيةعداد مكياظ : إ لجًاثا

بيدؼ قياس مدي قدرة السيدات   ميارات إدارة األزمات األسريةمقياس تـ إعداد       
وقد تـ تحديد  ،المتزوجات حديثًا عينة الدراسة عمي إدارة األزمات األسرية بطريقة عممية 

وىي إدارة األزمات األسرية لمتعمقة بالدراسة الحالية والمتمثمة في ميارات محاور المقياس ا
 . التقييـ ( –المتابعة والرقابة  –التنفيذ  –التخطيط  –تحديد اليدؼ  )عمي النحو التالي: 

 بياء املكياظ

،  Likertعمي طريقة ليكرت   ميارات إدارة األزمات األسريةمقياس مفردات تـ بناء       
ثـ تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف السادة مفردة ،  (55)ؼ في صورتو المبدئية مف وتأل

مناىج وطرؽ تدريس االقتصاد المنزلي واإلدارة المنزلية إلبداء المحكميف المتخصصيف في 
إدارة األزمات الرأي في كؿ مفردة مف المفردات التي تندرج تحت كؿ نوع مف أنواع ميارات 

ي مدي صحتيا وسبلمتيا مف حيث الصياغة المغوية ، ومدي ارتباط كؿ والحكـ عم  األسرية
وقد تـ إجراء التعديبلت البلزمة في ضوء مبلحظات السادة ،  عبارة بالميارة المنتمية إلييا

كانت ألنيا  مفردة (8)المحكميف والتي تمثمت في إعادة صياغة بعض العبارات كما تـ حذؼ 
بميارات اإلدارة العممية ضعيفة ومكررة وغير مرتبطة  - مف وجية نظر السادة المحكميف -

ليتكوف في مقياس موضع التعميمات النيائية لو ، كما تـ إعادة ترتيب أرقاـ العبارات لؤلزمات 
 المفرداتسالبة وىي  مفردة( 4موجبة و) مفردة( 38( مفردة منيا )42)صورتو النيائية مف 

 المتضمنة بكؿ ميارة مف المفرداتعدد  الي( الت4( ، ويوضح جدوؿ )39-26-57-6رقـ )
 .التي يقيسيا المقياس   إدارة األزمات األسريةميارات 
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 (1)خذوي 

 اٌّزضّٕخ ثىً ِهبسح ِٓ ِهبساد إداسح األصِبد األسشَخ   اٌّفشدادػذد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 مَارات إدارة األسمات األصزيةحضاب اخلطصائص الضيهومرتية ملكياظ 

تـ رفع مقيػاس ميػارات إدارة األزمػات األسػرية عمػي جػروب " المتزوجػات حػديثًا " والػذي       
لتقػػـو السػػيدات عينػػة Face book سػػبؽ وتػػـ إنشػػاؤه عمػػي أحػػد مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي 

 سيدة ( بتعبئتو 55البحث االستطبلعية وعددىف ) 
 :حضاب صدم املكياظ

عف طريؽ  Alph Gronbachتـ حساب معامؿ ألفا كرونباخ  حساب ثبات المقياس:  - أ
 (799,5)لحساب قيمة االتساؽ الداخمي وبمغت  SPSS Ver.22 البرنامج اإلحصائي

 إلي درجة عالية مف الثبات . وتشير وتعتبر ىذه القيمة مقبولة ،

مف ميارات إدارة األزمات األسرية تـ التأكد مف صدؽ مقياس حساب صدؽ المقياس:   - ب
حيث تـ عرض المقياس في صورتو األولية عمي  صدؽ المحكميفاستخداـ أسموب خبلؿ 

 وقد، واالقتصاد المنزلي الصحة النفسية مف السادة المحكميف المتخصصيف في مجموعة 
أرفؽ مع المقياس شرح الموضوع واليدؼ منو وتعريؼ بالمصطمحات اإلجرائية لبياف 

وتعد  %( 92,88) آرائيـ في كؿ عبارة ، وقد جاءت آراء السادة المحكميف بنسبو اتفاؽ
ىذه النسبة مرتفعة ، وتؤكد عمى صدؽ المقياس وقابميتو لمتطبيؽ بعد إجراء التعديبلت 

مف خبلؿ حساب الجذر التربيعى لمعامؿ ثبات  صدؽ الذاتيالالمقترحة ، كما تـ حساب 
 مف خبلؿ المعادلة: وذلؾ المقياس

 
 

 ػذد اٌؼجبساد أٔىاع اٌّهبساد

 11 ِهبسح رحذَذ اٌهذف

 1 اٌزخطُظ ِهبسح

 1 اٌزٕفُز ِهبسح

 1 اٌّزبثؼخ واٌشلبثخ ِهبسح

 11 اٌزمُُُ ِهبسح
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( كما أف ىذه النسبة تؤكد عمى ارتفاع معامؿ صدؽ 5.55وىى دالة عند مستوى )    
  االختبار

أحيانًا  –: تـ تحديد ثبلثة بدائؿ لبلستجابة عف كؿ عبارة وىي ) دائمًا تصحيح المقياس  - ت
، وتقدر درجة كؿ عبارة بإعطاء  اختيار احدي تمؾ االستجابات كؿ سيدةنادرًا ( وعمي  –

( وذلؾ في حالة العبارات الموجبة ، أما في حالة  5-2-3الدرجات المقابمة بالترتيب ) 
وبذلؾ تكوف (  3-2-5العبارة لتكوف عمي الترتيب ) العبارات السالبة فتعكس درجة 

 .( درجة526)  أقصي درجة يمكف الحصوؿ عمييا في جميع مفردات المقياس 

 ) إعداد : الباحجة(        اصتنارة التجبت مً فعالية الربىامج التدرييب: إعداد رابعَا 

الحكـ عمي درجة فعالية بيدؼ  دريبياستمارة التثبت مف فعالية البرنامج التتـ إعداد       
 السيدات المتزوجات حديثًا عينة الدراسة البرنامج في تحقيؽ اليدؼ منو ، والتعرؼ عمي آراء

في مضموف البرنامج ومدي استفادتيف الفعمية مف المحتوي العممي لو ، وتكونت االستمارة مف 
تفادة مف محتواه العممي ، وعمي ( عبارة تدور جميعيا حوؿ البرنامج التدريبي ومدي االس58)

( درجة ، كما تتيح 54لتصبح درجة االستمارة ) 3:  5كؿ سيدة إعطاء درجة لكؿ عبارة مف 
 االستمارة الفرصة لئلدالء ببعض المقترحات التي يمكف اعتبارىا مؤشر لمدي جودة البرنامج .

 : الدراصة جتزبةتلبيل 

 مراحؿ ىي: عدةمي عتـ تطبيؽ تجربة الدراسة الحالية        
     أواًل: التلبيل الكبلي ألدوات الدراصة:

 األزمػات األسػريةومقياس ميارات إدارة  التنمر األسري ،ب الوعي تـ تطبيؽ كبًل مف مقياس      
وذلػؾ ،  تطبيػؽ البرنػامج التػدريبيقبػؿ  السيدات المتزوجات حػديثًا عينػة الدراسػة األساسػيةعمي 

التعػرؼ ة وبعض المتغيرات التي قد يكوف ليػا تػأثير عمػي النتػائج ، و بيدؼ ضبط الخبرات السابق
 عمي مستوي السيدات عينة الدراسة وتـ توضيح نتائج ىذا التطبيؽ في نتائج الدراسة .

  

 
      5, 894 ±=   5, 799    ±= معامؿ الثبات     ±معامؿ الصدؽ الذاتي = 
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 تلبيل جلضات الربىامج التدرييب: ثاىيًا:

أحد في المقترح في الدراسة الحالية بواسطة الباحثة التدريبي البرنامج  تطبيؽتـ      
 وحتي 55/4/2525 المدة مففي القاعات التدريبية المجيزة والتي توفرىا المحافظة وذلؾ 

 . بواقع جمستيف أسبوعياً  أسابيع 5استغرقت عممية التطبيؽ ؾ بذلو  25/5/2525
 ألدوات الدراصة: البعدى: التلبيل ثالجًا

تـ ًا لمدخؿ التحميؿ األخبلقي وفق المقترحالتدريبي البرنامج جمسات  تطبيؽبعد االنتياء مف      
ومقياس ميارات  التنمر األسري ،الوعي بمقياس تطبيؽ أدوات الدراسة الحالية والمتمثمة في 

تمييدًا لمعالجتيا إحصائيا  ورصد الدرجات التصحيحثـ تـ ، تطبيقًا بعديًا  األزمات األسريةإدارة 
 تفسير النتائج .و 

 راصة:ألدوات الد التتبعيالتلبيل رابعًا: 

 الوعي بالتنمر األسري ،مقياس تـ إعادة تطبيؽ أدوات الدراسة الحالية والمتمثمة في       
 بعد شير تقريبًا مف التطبيؽ البعدي وذلؾ لقياس األثر األزمات األسريةومقياس ميارات إدارة 

ات تأثير ومقدار التغير الذي يمكف أف يطرأ عمي عينة الدراسة بفعؿ عامؿ الوقت والتحقؽ مف ثب
 البرنامج التدريبي عمي تنمية متغيرات الدراسة .

 الربىامج التدرييب نفاءةخامضًا: تلبيل اصتنارة التجبت مً 

عمي المتدربات عينة الدراسة  البرنامج التدريبي كفاءةاستمارة التثبت مف تـ توزيع        
تيف الفعمية مف المحتوي في مضموف البرنامج ومدي استفاد لمتعرؼ عمي آرائيف كإجراء نيائي

  .العممي 
 املعاجلة اإلحطصائية 

 استخداـ األساليب اإلحصائية التالية :بالدراسة الحالية  فيمعالجة البيانات تـ     
  المتوسطات واالنحرافات المعيارية . -5

لتحديػػد داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطي رتػػب درجػػات  ”Z“اختبػػار ويمكوكسػػوف وحسػػاب قيمػػة  -2
 بية في التطبيقيف القبمي والبعدي ألدوات الدراسة .المجموعة التجري

 .                  بيرسوفمعامبلت االرتباط لػ  -3
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 ىتائج الدراصة وتفضريٍا

وذلؾ  التحقؽ مف مدي صحة فروض الدراسةعرض نتائج الدراسة الحالية مف خبلؿ  تـ     
 عمي النحو التالي:

 األول  الفزضأواًل : ىتائج 
 

توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات درجػات " األوؿ عمػى أنػو :  ينص الفػرض   
البعػػدي " لمقيػػاس الػػوعي  –المتزوجػػات حػػديثًا عينػػة الدراسػػة فػػي التطبيقػػيف " القبمػػي السػػيدات 

 . بالتنمر األسري
 ”Z“ويمكوكسوف وحساب قيمة تـ استخداـ اختبار  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض    

المجموعة السيدات المتزوجات حديثًا ) ؽ بيف متوسطات رتب درجات لتحديد داللة الفرو
خصيصًا المعد  الوعي بالتنمر األسريلمقياس  في التطبيقيف " القبمي والبعدي "( التجريبية 

وىو ما   ( SPSS Ver 20.0 )ليذا الغرض، وتـ إجراء المعالجات اإلحصائية باستخداـ برنامج
                 :يالتال (5)يتضح مف خبلؿ  جدوؿ 

 (1)خذوي  

 اٌذالٌخ االحصبئُخ ٌّزىسطبد اٌشرت ٌذسخبد اٌّدّىػخ اٌزدشَجُخ

 ثبٌزّٕش األسشٌاٌىػٍ ٌّمُبط " اٌجؼذي  -اٌمجٍٍ" فٍ اٌزطجُمُٓ 

 

 ِمُبط

اٌىػٍ  

ثبٌزّٕش 

 األسشٌ

  ِىخت سبٌت

لُّخ 

“z” 

 

ِسزىٌ 

ِزىسظ  اٌؼذد اٌذالٌخ

 اٌشرت

ِدّىع 

 اٌشرت

ِزىسظ  اٌؼذد

 اٌشرت

ِدّىع 

 اٌشرت

 داٌخ ػٕذ 3.413 111 1 11 1 1 1
0.01 

 2.58=  0.01اٌدذوٌُخ ػٕذ ِسزىٌ دالٌخ  ”Z“لُّخ                     

عينة  السيداتدرجات  ي، وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط (5)يتضح مف جدوؿ        
لصالح التطبيؽ  الوعي بالتنمر األسرياس البعدي " لمقي –في التطبيقيف " القبمي  لدراسةا

دالة عند مستوى  ذه الفروؽوى 2.58المحسوبة أعمى مف  ”Z“ ةالبعدي حيث كانت قيم
   الفرض األوؿ.وقبوؿ صحة  مما يؤكد ،(5.55)

 تفضري ىتائج الفزض األول 

 داتالسػػيبػػيف متوسػػطي درجػػات  أظيػػرت نتػػائج الفػػرض األوؿ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً        
لصػػالح  الػػوعي بػػالتنمر األسػػريلمقيػػاس " البعػػدى   -القبمػػي " عينػػة الدراسػػة فػػي التطبيقػػيف 
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لمػدخؿ التحميػؿ فاعميػة البرنػامج التػدريبي المعػد وفقػًا التطبيؽ البعدي ، وتشير تمؾ النتائج إلػي 
،  عينػػة الدراسػػة المتزوجػػات حػػديثاً  السػػيداتلػػدي  الػػوعي بػػالتنمر األسػػريفػػي تنميػػة  االخبلقػػي

 ويمكف تفسير تمؾ النتائج في ضوء عدة جوانب وىي:
محتوي البرنامج التدريبي مف الموضوعات المختمفػة التػي تناولػت بعػض القضػايا األخبلقيػة  -5

 ألفػراد فػي الوقػت الحػاليمكثيػريف مػف االجدلية الشػائعة التػي لػـ تعػد تمثػؿ أىميػة بالنسػبة ل
وكيفيػػة  الػػزوجيفأدب الحػػوار بػػيف  : ) قضػػية ومػػف تمػػؾ القضػػايا، كمػػا كانػػت فػػي الماضػػي 

قضػػية االعتػػراؼ  –المعػػايير األخبلقيػػة  الئػػؽ أمػػاـ األبنػػاء بمػػا يتناسػػب مػػعالحػػديث بشػػكؿ 
بالخطأ واالعتذار وما تتضمنو مف تقبؿ اآلخػريف واحتػراميـ وعػدـ التعامػؿ معيػـ بنػاء عمػي 

أفػراد األسػرة قضية التعرؼ عمي حقوؽ وواجبات كؿ فػرد مػف  –الشكؿ أو الموف أو الجنس 
التعػػرؼ  –تخطييػػا أو التطمػػع لمكانػػة وأدوار اآلخػػريف باألسػػرة  ـواألدوار المنوطػػة بػػو وعػػد

التعػػرؼ عمػػي أسػػاليب  – عمػػي مقومػػات العبلقػػات األسػػرية الناجحػػة والقواعػػد التػػي تحكميػػا
التربيػػػة االيجابيػػػة لؤلبنػػػاء وكيفيػػػة ممارسػػػتيا بشػػػكؿ يسػػػاعد فػػػي تحمػػػي األبنػػػاء بالصػػػفات 

وتعػود اىميػة تمػؾ القضػايا إلػي أنيػا تػؤثر بشػكؿ مباشػر عمػي تػرابط ،  ( ة الحميػدةاالخبلقي
المسئولية االجتماعية والتي تساعد عمي تقويػو العبلقػة مف خبلؿ تحمؿ كؿ فرد أفرد األسرة 

لدي األفػراد فػي مراحػؿ  تنمية القيـ واالتجاىات، باإلضافة إلي  بيف الفرد وبيئتو االجتماعية
تظيػر بعػض العبلقػات السػمبية التػي  تمػؾ القػيـ وأنو في حاؿ التخمػي عػفة ، العمر المختمف

،  Fowler (2554) ، وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج دراسػػةيحكميػػا التنمػػر بػػيف األفػػراد 
 . (2555حسف شحاتة ) ودراسة

السػيدات سػاعد دخؿ التحميؿ االخبلقػي راحؿ وخطوات ملمالبرنامج التدريبي المعد وفقًا  بناء -2
فيػـ الجوانػب األخبلقيػة لمقضػايا المطروحػة وأعطػػتيف عينػة الدراسػة فػي  متزوجػات حػديثاً ال

المرتبطػة بكػؿ قضػية  الفرصة لدراسة كؿ قضية بشكؿ متعمػؽ مػف خػبلؿ تجميػع المعمومػات
وفيػػـ أبعادىػػا االجتماعيػػة واألخبلقيػػة المختمفػػة واآلثػػار المترتبػػة عمييػػا بشػػكؿ عػػاـ وعمػػي 

حميؿ القضية بدقة وموضوعية وبشكؿ عقبلني دوف تحيز والبػدء ثـ ت األسرة بشكؿ خاص ،
في المناقشة وتبادؿ األفكػار والمعمومػات والتفكيػر بشػكؿ مػرف ومحاولػة توليػد أفكػار جديػدة 
وتخيػؿ اآلثػػار المسػػتقبمية المترتبػػة ومػػف ثػػـ اتخػػاذ قػػرار جمػػاعي مناسػػب حػػوؿ تمػػؾ القضػػية 

 ارىا .والعـز عمي التصدي ليا والعمؿ عمي عدـ انتش
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أثنػػاء جمسػػات البرنػػامج  أخبلقيػػة ممارسػػة السػػيدات لػػبعض األنشػػطة المرتبطػػة بكػػؿ قضػػية -3
يف بفيػـ تمػؾ القضػايا األخبلقيػة ومعرفػة اىتمػام زيػادة عمػيالتدريبي وبعد الجمسات سػاعد 

، حيث اعتمدت تمػؾ األنشػطة عمػي أمثمػة  جذور كؿ قضية واألسباب التي أدت إلي تفشييا
بمثابػػة تشػػػجيع البرنػػامج التػػدريبي  يكػػوف وبػػػذلؾ، األسػػر المتضػػررة واقعيػػة لحيػػاة بعػػض 

مػف خػبلؿ عمػؿ تقيػيـ أخبلقػي  صؿ وتبادؿ الخبرات وبذؿ مجيػوداالبحث والتو لمسيدات عمي 
فػػػي المعػػػامبلت اليوميػػػة سػػػواء داخػػػؿ األسػػػرة أو خارجيػػػا لممواقػػػؼ واألحػػػداث والسػػػموكيات 

صدار حكـ عمييومحاولة  ا يتعمؽ بالصواب والخطأ مػع التفكيػر فػي تفسير تمؾ السموكيات وا 
بعػػض وتعمػػيـ  ،تعػػديؿ تمػػؾ السػػموكيات بمػػا يتناسػػب مػػع القواعػػد االخبلقيػػة العامػػة كيفيػػة 

الحػديث  ، وعػدـكعػدـ اإلضػرار بػاآلخريف أو بممتمكػاتيـ عمػي أفػراد أسػرتيا عامػة المبادئ ال
السػماح وعػدـ  األسػرةتنمر داخػؿ الحدوث  بشكؿ غير الئؽ وىو ما يترتب عميو فيـ أسباب

، وتتفػؽ ىػذه النتيجػة  مػف االنييػاربحدوثيا داخؿ نطاؽ أسرتيا كدافع لمحفاظ عمي األسػرة 
،  (2556عبػػداهلل يوسػػؼ ) ، دراسػػة (2555) عمػػي األحمػػدي كػػبِل مػػف مػػع نتػػائج دراسػػة

 Mcphail (2555) ودراسة

 الجاىي: ىتائج الفزض  ثاىيًا
 

توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات " عمػػى أنػػو :  لثػػانيا الفػػرضيػػنص       
البعػػدي " لمقيػػاس ميػػارات  –درجػػات المتزوجػػات حػػديثًا عينػػة الدراسػػة فػػي التطبيقػػيف " القبمػػي 

 . "إدارة األزمات األسرية 
 ”Z“ويمكوكسوف وحساب قيمة تـ استخداـ اختبار  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض      

رتب درجات السيدات المتزوجات حديثًا ) المجموعة  لتحديد داللة الفروؽ بيف متوسطات
المعد و  ميارات إدارة األزمات األسريةلمقياس  البعدي " -التجريبية ( في التطبيقيف " القبمي 

  ( SPSS Ver 20.0 )ليذا الغرض، وتـ إجراء المعالجات اإلحصائية باستخداـ برنامجخصيصًا 
                 :التالي (6)وىو ما يتضح مف خبلؿ  جدوؿ 
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 (1)خذوي  

 اٌذالٌخ االحصبئُخ ٌّزىسطبد اٌشرت ٌذسخبد اٌّدّىػخ اٌزدشَجُخ

 ِهبساد إداسح األصِبد األسشَخٌّمُبط " اٌجؼذي  -اٌمجٍٍ" فٍ اٌزطجُمُٓ 

 ِهبساد

إداسح األصِبد  

 األسشَخ

  ِىخت سبٌت

 ”z“لُّخ 

 

ِسزىٌ 

 اٌذالٌخ
ِزىسظ  اٌؼذد

 اٌشرت

ِدّىع 

 اٌشرت

ِزىسظ  اٌؼذد

 اٌشرت

ِدّىع 

 اٌشرت

داٌخ ػٕذ  3.186 91.00 7.00 11 1 1 1 ِهبسح رحذَذ اٌهذف

0.01 

داٌخ ػٕذ  3.314 105.00 7.50 11 1 1 1 ِهبسح اٌزخطُظ

0.01 

داٌخ ػٕذ  3.305 105.00 7.50 11 1 1 1 ِهبسح اٌزٕفُز

0.01 

ِهبسح اٌّزبثؼخ 

 واٌشلبثخ

 داٌخ ػٕذ 3.216 91.00 7.00 11 1 1 1

0.01 

داٌخ ػٕذ  3.078 89.50 7.46 11 1 1 1 ِهبسح اٌزمُُُ

0.01 

داٌخ ػٕذ  3.412 120 8.00 11 1 1 1 اٌّدّىع اٌىٍٍ

0.01 

 2.58=  0.01الجدولية عند مستوي داللة  ”Z“قيمة                

عينة  السيداتدرجات  ي، وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط (6)يتضح مف جدوؿ      
لصالح  ميارات إدارة األزمات األسريةالبعدي " لمقياس  –في التطبيقيف " القبمي  دراسةلا

دالة عند مستوى  ذه الفروؽوى 2.58المحسوبة أعمى مف  ”Z“التطبيؽ البعدي حيث كانت قيـ 
 .الثانيالفرض وقبوؿ صحة  مما يؤكد ،( 5.55)

  الجاىيتفضري ىتائج الفزض 

 السػػيداتدرجػػات  يوجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف متوسػػط انيالثػػأظيػػرت نتػػائج الفػػرض      
لصػالح  ميارات إدارة األزمػات األسػريةالبعدي " لمقياس  –في التطبيقيف " القبمي  لدراسةعينة ا

لمػدخؿ التحميػؿ فاعميػة البرنػامج التػدريبي المعػد وفقػًا وتشير تمؾ النتائج إلػي  التطبيؽ البعدي ،
عينػػػة المتزوجػػػات حػػػديثًا  السػػػيداتلػػػدي  إدارة األزمػػػات األسػػػريةميػػػارات فػػػي تنميػػػة  االخبلقػػػي
 ويمكف تفسير تمؾ النتائج في ضوء عدة جوانب وىي:، الدراسة

جميع أنواع ب تقديـ محتوي عممي لمبرنامج التدريبي يتضمف المعمومات والمعارؼ المرتبطة -5
حية واقعية لكؿ أزمة مع إعطاء أمثمة توضي، التي يمكف أف تواجو األسرة األزمات األسرية 

توافر معيا تعامؿ التطمب التي يو وتوضيح مدي تأثير تمؾ األزمات عمي الحياة األسرية 
تمؾ  حتي يمكف تخطي مجموعة مف الميارات لدي أفراد األسرة وباألخص لدي الزوجة
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التفاعؿ مع محتوي  عميالمتدربات ساعد  ، وىو مابشكؿ آمف أو تجنب وقوعيا  األزمات
رفة وفيـ األسباب التي يمكف أف تؤدي عج فيما يتعمؽ باألزمات األسرية واالىتماـ بمالبرنام

إلي حدوث األزمات المختمفة والتعرؼ عمي أساليب مواجيتيا والتعامؿ معيا في حاؿ 
لمحفاظ عمي استقرار لدييا  ات المتاحةمكانحدوثيا والربط بيف المواقؼ واالستفادة مف اال

رفع مستوي ميارتيف وقدراتيف  أدي إليواتخاذ القرارات المناسبة  ةواتزاف الحياة األسري
 عمي إدارة األزمات األسرية بشكؿ عممي .

بناء البرنامج التدريبي وفقًا لمدخؿ التحميؿ االخبلقي أعطي الفرصة لمسيدات عينة الدراسة  -2
مجموعة عمي ممارسة العممية االدارية بمراحميا المختمفة بشكؿ فعمي مف خبلؿ ممارسة 

مف األنشطة التطبيقية الفردية والجماعية المتضمنة في جمسات البرنامج التدريبي ، وىو 
ما ساعد عمي فيـ كيفية تطبيؽ العممية اإلدارية بشكؿ عاـ وعمي األزمات األسرية بشكؿ 

 خاص .

 -طرح قضية محددة  ) والمتمثمة في: وجود تشابو بيف خطوات مدخؿ التحميؿ االخبلقي -3
مراجعة  -عقد مناظرات ومناقشات جدلية  -معمومات والحقائؽ حوؿ القضية جمع ال

خطوات مع اتخاذ قرار بشأف القضية المطروحة (  -المناقشات في ضوء المبادئ االخبلقية 
 –المتابعة والرقابة  –التنفيذ  –التخطيط  –) تحديد اليدؼ والمتمثمة في العممية االدارية 

لمراحؿ عمي األزمات األسرية ساعدت كؿ سيدة مف السيدات عينة ، وتطبيؽ تمؾ ا التقييـ (
عمي إدراؾ األزمة والتعرؼ عمي جوانبيا المختمفة وتحديد أسباب حدوثيا بشكؿ الدراسة 

االستعداد لمواجية األزمة مف حوليا ثـ  جمع المعمومات والحقائؽواضح ودقيؽ مف خبلؿ 
ئولية كؿ فرد باألسرة بما يتناسب مع خبلؿ وضع خطة واضحة يتـ فييا تحديد دور ومس

قدراتو وخبراتو وذلؾ بممارسة مجموعة مف السموكيات واألنشطة المختمفة التي تساعد عمي 
حؿ األزمة والتغمب عمييا بأقؿ خسائر ممكنة وفي أثناء ذلؾ يتـ مبلحظة خطوات التنفيذ 

ة بشكؿ صحيح ، والتنبؤ ومراجعتيا بشكؿ مستمر لمتأكد مف قياـ كؿ فرد بمسئولياتو المحدد
باألخطاء المحتمؿ حدوثيا أثناء التنفيذ والعمؿ عمي تبلفييا قبؿ حدوثيا وبما يساعد عمي 
قياس درجة تحقيؽ اليدؼ وحؿ األزمة ، وتحديد األخطاء التي وقعت واتخاذ بعض القرارات 

  . التي يمكف أف تساعد عند التعامؿ مع األزمات المستقبمية
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  لحالفزض الجاًا : ىتائج لجثا

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات " عمى أنو :  الثالثينص الفرض       
التتبعي " لمقياس  –المتزوجات حديثًا عينة الدراسة في التطبيقيف " البعدي السيدات درجات 

 ."  الوعي بالتنمر األسري
 ”Z“وف وحساب قيمة ويمكوكستـ استخداـ اختبار  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض    

لتحديد داللة الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات السيدات المتزوجات حديثًا ) المجموعة 
، وتـ إجراء  الوعي بالتنمر األسريلمقياس  التتبعي" -التجريبية ( في التطبيقيف " البعدي 

جدوؿ وىو ما يتضح مف خبلؿ    ( SPSS Ver 20.0 )المعالجات اإلحصائية باستخداـ برنامج
   :التالي (7)

 (1)خذوي  

 اٌذالٌخ االحصبئُخ ٌّزىسطبد اٌشرت ٌذسخبد اٌّدّىػخ اٌزدشَجُخ

 ثبٌزّٕش األسشٌاٌىػٍ ٌّمُبط "  اٌززجؼٍ -" اٌجؼذٌفٍ اٌزطجُمُٓ 

 

 ِمُبط

اٌىػٍ 

ثبٌزّٕش 

 األسشٌ

 سبٌت

 ِزىبفئ

) ٌُ رزغُش 

 دسخزه (

 ِىخت
 

لُّخ 

“z” 

 

ِسزىٌ 

 اٌذالٌخ
 اٌؼذد

ِزىسظ 

 اٌشرت

ِدّى

ع 

 اٌشرت

 اٌؼذد اٌؼذد
ِزىسظ 

 اٌشرت

ِدّىع 

 اٌشرت

1 4.33 
13.0

0 
 داٌخغُش  0.175 15.00 3.75 1 1

 2.58=  0.01اٌدذوٌُخ ػٕذ ِسزىٌ دالٌخ  ”Z“لُّخ            

 السيداتدرجات  يفروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط وجودعدـ ،  (7)يتضح مف جدوؿ      
 مما يؤكد ، الوعي بالتنمر األسري" لمقياس  تتبعيال – البعديفي التطبيقيف "  لدراسةعينة ا
 .الثالث ويؤكد استمرار أثر البرنامج التدريبي في تنمية متغيرات الدراسة الفرض وقبوؿ صحة 

 زابعًا : ىتائج الفزض الرابع

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف متوسػطات درجػات ال " عمى أنو :  الرابعض ينص الفر    
" لمقيػػاس ميػػارات إدارة  تتبعػػيال – البعػػديالمتزوجػػات حػػديثًا عينػػة الدراسػػة فػػي التطبيقػػيف " 

 . "األزمات األسرية 
لتحديد  ”Z“ويمكوكسوف وحساب قيمة تـ استخداـ اختبار  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض   
ة الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات السيدات المتزوجات حديثًا ) المجموعة التجريبية ( دالل
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، وتـ إجراء  ميارات إدارة األزمات األسريةلمقياس  التتبعي " -في التطبيقيف " البعدي 
وىو ما يتضح مف خبلؿ  جدوؿ   ( SPSS Ver 20.0 )المعالجات اإلحصائية باستخداـ برنامج

                 :التالي (8)
 (1)خذوي  

 اٌذالٌخ االحصبئُخ ٌّزىسطبد اٌشرت ٌذسخبد اٌّدّىػخ اٌزدشَجُخ

 ِهبساد إداسح األصِبد األسشَخٌّمُبط "  اٌززجؼٍ - اٌجؼذي" فٍ اٌزطجُمُٓ 

 ِهبساد

إداسح 

األصِبد 

 األسشَخ

 

 سبٌت

 

 ِزىبفئ

) ٌُ رزغُش 

 دسخزه (

 

 ِىخت
 

لُّخ 

“z” 

 

ِسزىٌ 

 اٌذالٌخ
 اٌؼذد

ىسظ ِز

 اٌشرت

ِدّىع 

 اٌشرت
 اٌؼذد اٌؼذد

ِزىسظ 

 اٌشرت

ِدّىع 

 اٌشرت

ِهبسح 

رحذَذ 

 اٌهذف

 داٌخغُش  0.513 17.00 4.25 1 1 11.00 3.67 1

ِهبسح 

 اٌزخطُظ
 غُش داٌخ 0.378 6.00 3.00 2 11 4.00 2.00 2

ِهبسح 

 اٌزٕفُز
 غُش داٌخ 0.271 8.50 2.83 3 10 6.50 3.25 2

ِهبسح 

اٌّزبثؼخ 

 شلبثخواٌ

 غُش داٌخ 0.586 14.00 3.50 4 7 22.00 5.50 4

ِهبسح 

 اٌزمُُُ
 غُش داٌخ 0.212 19.50 4.88 4 7 16.50 4.13 4

اٌّدّى

 ع اٌىٍٍ
 غُش داٌخ 0.543 61.00 8.71 7 1 44.00 6.29 7

 2.58=  0.01اٌدذوٌُخ ػٕذ ِسزىٌ دالٌخ  ”Z“لُّخ            

 السيداتدرجات  يفروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطوجود عدـ ،  (8)يتضح مف جدوؿ      
مما  ، ميارات إدارة األزمات األسرية" لمقياس  التتبعي – البعديفي التطبيقيف "  لدراسةعينة ا
الثالث ويؤكد استمرار أثر البرنامج التدريبي في تنمية متغيرات الفرض وقبوؿ صحة  يؤكد

 .الدراسة 
 بعتفضري ىتائج الفزضني الجالح والزا

 السيداتدرجات  يوجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطعدـ  نتائج الفرض الثالثأظيرت      
 .الوعي بالتنمر األسري " لمقياس  تتبعيال – البعديفي التطبيقيف "  لدراسةعينة ا
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 السيداتدرجات  يوجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطعدـ  نتائج الفرض الرابعوأظيرت      
 ، ميارات إدارة األزمات األسرية" لمقياس  التتبعي – البعديفي التطبيقيف "  اسةلدر عينة ا

بقاء أثر البرنامج التدريبي المعد وفقًا لمدخؿ التحميؿ االخبلقي في تنمية  وتشير تمؾ النتائج إلي
،  ميارات إدارة األزمات األسرية ( –متغيرات البحث والمتمثمة في ) الوعي بالتنمر األسري 

 -: ما يمي في ضوء ائجتمؾ النت مكف تفسيروي
مقدار أىمية ما تضمنو البرنامج التدريبي مف محتوي عممي ساعد عمي زيادة دافعية  -5

قباؿ المتدربات مف السيدات المتزوجات حديثًا عمي تمقي ذلؾ المحتوي الذي يعكس  وا 
شر عمي الحياة احتياجيف الفعمي لو ولمثؿ تمؾ النوعية مف البرامج التي تؤثر بشكؿ مبا

 .األسرية ، وتعمـ كيفية التعامؿ مع المواقؼ األسرية اليومية 

اعتراؼ وتأكيد المتدربات خبلؿ المناقشات بتعرضيف لبعض المواقؼ السمبية في نطاؽ   -2
عطاء أمثمة لتمؾ المواقؼ وترجمتيا في البحث الحالي بالتنمر األسري ، وأيضًا  أسرىف وا 

في الجيد  زمات ساعد عمي زيادة إصرار المتدربات عمي بذؿمواجيتيا لبعض المشاكؿ واأل 
، األمر الذي  لتتعمـ كيؼ تتعامؿ مع تمؾ المواقؼ واألزماتممارسة األنشطة والتدريبات 

المحتوي العممي المرتبط بمتغيرات البحث في البنية العقمية لممتدربات  بقاءعمي  ساعد
نما أيضا كتجارب وخبرات يمكف االستفادة منيا  وممارسات ليس فقط كمعمومات ومعارؼ وا 

عادة تطبيقيا و  ، وبما أف المختمفة األسرية في المواقؼ كمما تطمب األمر استرجاعيا وا 
الحياة األسرية مميئة بمثؿ تمؾ المواقؼ فإف المتدربات سيقمف بإعادة تطبيؽ ما تدربف 

بقاء أثر البرنامج  عميو في البرنامج التدريبي بشكؿ دوري ومستمر وىو ما يساعد عمي
 ميما طاؿ عميو الزمف .

استمرار أثر البرنامج التدريبي في  وبذلؾ يتحقؽ الفرضيف الثالث والرابع والتأكد مف      
 تنمية متغيرات الدراسة .

 اخلامط: ىتائج الفزض  خامضًا

والقػدرة  توجػد عبلقػة إرتباطيػة بػيف الػوعي بػالتنمر األسػري" عمى أنو :  لثالثينص الفرض ا     
 . "عمي إدارة األزمات األسرية  

مقيػاس ل الدرجػة الكميػةارتبػاط بيرسػوف بػيف  ؿحسػاب معامػ تػـ ولمتحقؽ مف صػحة ىػذا الفػرض
والتػػي تػػـ ،  ميػػارات إدارة األزمػػات األسػػرية مقيػػاسل يػػةكمالدرجػػة الو ،  الػػوعي بػػالتنمر األسػػري
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وقػد ،  المجموعػة " التجريبيػة "رجات دلػ تنميتيا في الدراسة الحالية وذلػؾ فػي التطبيػؽ البعػدى 
ويوضػػح    (SPSS Ver 20.0)اإلحصػػائيبرنػػامج التػػـ إجػػراء المعالجػػات اإلحصػػائية باسػػتخداـ 

إدارة األزمػػات  وميػػاراتالػػوعي بػػالتنمر األسػػري بػػيف معػػامبلت االرتبػػاط قػػيـ ( التػػالي 9جػػدوؿ )
 .األسرية 

 (1)خذوي 

 إداسح األصِبد األسشَخ وِهبسادألسشٌ اٌىػٍ ثبٌزّٕش الُُ ِؼبِالد االسرجبط ثُٓ 

     ِؼبًِ االسرجبط                   

  اٌّزغُشاد

 

 اٌىػٍ ثبٌزّٕش األسشٌ

 

 ِسزىٌ اٌذالٌخ

 1.11داٌخ ػٕذ  **684. ِهبساد إداسح األصِبد األسشَخ

الػوعي بػالتنمر األسػري بػيف تنميػة ( وجػود عبلقػة ارتباطيػو موجبػة 9يتضح مػف جػدوؿ )       
لػػدييف ،  ميػارات إدارة األزمػػات األسػريةتنميػة و عينػة الدراسػػة  السػيدات المتزوجػػات حػديثاً دي لػ

 .وبذلؾ يمكف قبوؿ الفرض الخامس 
فػي  مػدخؿ التحميػؿ االخبلقػياسػتخداـ حيث ساعد  ويمكف تفسير تمؾ العبلقة اإلرتباطية        
العينػػة فػػي كونيػػا سػػيدة متزوجػػة طبيعػػة تػػـ مراعػػاة  لمبرنػػامج التػػدريبيالمحتػػوي العممػػي  تقػػديـ

الدائمػة التغيػر نتيجػة لمػا   حديثًا تحتاج إلي بعض الخبرات لمتعامؿ مع متطمبات الحياة األسرية
يطػػرأ عمػػي المجتمػػع مػػف تغيػػرات تػػؤثر بشػػكؿ مباشػػر فػػي الحيػػاة األسػػرية سػػواء عمػػي مسػػتوي 

كبلت ينشػػأ بعضػػيا التعامػػؿ بػػيف األفػػراد أو عمػػي طبيعػػة مػػا تتعػػرض لػػو األسػػر مػػف أزمػػات ومشػػ
، وباألخص فيما يتعمؽ بالقضايا االخبلقية والتػي قػد تكػوف  كنتيجة طبيعية لتؾ التغيرات الحادثة

والػذي يعتبػر أحػد األزمػات األسػرية االجتماعيػة التػي  السبب والدافع وراء سموؾ التنمػر األسػري
بمحتػوي عممػي يػرتبط  وبالتػالي فػإف إمػداد السػيدات المتزوجػات حػديثاً ،  يمكف أف تواجو األسػرة

بقيػة ومنحيػا فرصػة تبػادؿ الخبػرات مػع بسموؾ التنمر بشكؿ عاـ والتنمر األسػري بشػكؿ خػاص 
عطائيػػا الثقػػة فػػي المشػػاركة والنقػػد واكتشػػاؼ المتػػدربات  الحقػػائؽ أثنػػاء العمػػؿ فػػي مجموعػػات وا 

خبلقيػػة واسػػتيعابيا لكػػؿ قضػػية مػػف القضػػايا اال يػػاسػػاعد عمػػي تعميػػؽ فيمي الخبػػرات ،اكتسػػاب و 
دراؾ وتحديد ابعادىا بشكؿ جيد وتوقع حدوثيا مف خبلؿ توافر بعػض المؤشػرات ووضػع خطػط  وا 

مع طبيعة وظروؼ أسػرتيا  والمناسب,لمواجيتيا في حاؿ حدوثيا واختيار األفضؿ منيا  مختمفة
 التعامؿ مع تمؾ األزمات بشػكؿ عممػي واتخاذ القرارات الحاسمة تجاىيا بالشكؿ الذي يمكنيا مف

           . بقدر جيدالمنزلية المختمفة األزمات إدارة  يعكس امتبلكيا لميارات
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 تلبيل اصتنارة التجبت مً فعالية الربىامج: ىتائج  صادصًا

التػػدريبي المعػػد وفقػػًا لمػػدخؿ التحميػػؿ تػػـ توزيػػع اسػػتمارة التثبػػت مػػف فعاليػػة البرنػػامج         
بعد االنتياء مف تقػديـ المحتػوي العممػي  سةانة الدر السيدات المتزوجات حديثًا عياالخبلقي عمي 
حسػػاب المتوسػػط الحسػػابي ثػػـ ،  حػػدهتصػػحيح وحصػػر درجػػة كػػؿ اسػػتمارة عمػػي لمبرنػػامج ، وتػػـ 

% وىػو مػا 92.47( بنسػبة مئويػة 49.9)وبمغ المتوسط الحسابي  لمجموع درجات االستمارات
 يدلؿ عمي كفاءة البرنامج التدريبي .

 :ملدص ىتائج الدراصة 

 توصمت الدراسة الحالية إلي النتائج التالية :      
( بيف متوسطات درجات السيدات 5.55وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي ) -5

البعدي " لمقياس الوعي بالتنمر  –المتزوجات حديثًا عينة الدراسة في التطبيقيف " القبمي 
 . األسري لصالح التطبيؽ البعدي

( بيف متوسطات درجات السيدات 5.55عند مستوي ) وجود فروؽ دالة إحصائياً  -2
البعدي " لمقياس ميارات إدارة  –المتزوجات حديثًا عينة الدراسة في التطبيقيف " القبمي 

 –المتابعة والرقابة  –التنفيذ  –التخطيط  -في ميارات ) تحديد اليدؼ  األزمات األسرية
 .التطبيؽ البعديح التقييـ ( كبًل عمي حده ، وفي الدرجة الكمية لصال

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المتزوجات حديثًا عينة الدراسة  -3
 التتبعي " لمقياس الوعي بالتنمر األسري . –في التطبيقيف " البعدي 

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المتزوجات حديثًا عينة الدراسة  -4
 التتبعي " لمقياس ميارات إدارة األزمات األسرية . –لبعدي في التطبيقيف " ا

وجػػود عبلقػػػة ارتباطيػػو موجبػػػة بػػػيف الػػوعي بػػػالتنمر األسػػػري والقػػدرة عمػػػي إدارة األزمػػػات  -5
          األسرية لدي السيدات المتزوجات حديثًا عينة الدراسة .
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 توصيات الدراصة :

مػػػزيػػػادة بػػػرامج توعيػػػة  -5 دادىا بجميػػػع الميػػػارات االجتماعيػػػة المػػػرأة وتأىيميػػػا وتثقيفيػػػا وا 
التػي تمكنيػا مػف القيػاـ بأدوارىػا فػي حياتيػا األسػرية بشػكؿ   والنفسية واإلداريػة والعقميػة 

 .جيد يجعميا أمًا وزوجة وامرأة عاممة ناجحة 

سواء في مراحػؿ التعمػيـ قبػؿ الجػامعي أو التعمػيـ  -الدراسية مناىج التطوير  االىتماـ عند -2
يـ مقػػررات تتضػػمف محتػػوي عممػػي يشػػمؿ القضػػايا األخبلقيػػة المسػػتحدثة بتقػػد -الجػػامعي 

والتي يمكف أف يكوف ليا تأثير مباشػر عمػي األسػرة كقضػية التنمػر ، باإلضػافة إلػي تقػديـ 
 المبادئ األساسية عف ميارات إدارة األزمات بشكؿ عاـ واألزمات األسرية بشكؿ خاص .

سرة والمجتمع مف خبلؿ البرامج اإلرشػادية بكافػة نشر الوعي بالتنمر األسري وأثره عمي األ -3
 فئات المجتمع.

المجمػس القػومي لممػرأة وزارة الشػئوف االجتماعيػة أو تبني بعض المؤسسػات المجتمعيػة كػ -4
لمسػػػيدات المتزوجػػػات العػػػامبلت وغيػػػر بػػػرامج تدريبيػػػة تربويػػػة  أو الجامعػػػات لفكػػػرة تقػػػديـ

يبيف عمػػي كيفيػػة التعامػػؿ مػػع األزمػػات العػػامبلت فػػي مجػػاؿ إدارة األزمػػات األسػػرية وتػػدر 
 .بأساليب عممية 

 

 مكرتحات الدراصة :

عمػػي سػػبيؿ  ىػذا المجػػاؿ منيػا فػػيىنػاؾ عػػدة دراسػات وبحػػوث مقترحػة يمكػػف إجراؤىػا 
 : المثاؿ

لتنميػػة الػػوعي بالقضػػايا األخبلقيػػة القتصػػاد المنزلػػي فػػي امقتػػرح  فعاليػػة برنػػامج إرشػػادي -5
 .) دراسة تجريبية (  ات األسرية لطبلب الجامعةالمستحدثة وتأثيرىا عمي العبلق

تنميػة الػوعي اإلداري لؤلزمػات األسػرية وعبلقتيػا دراسة دور مناىج االقتصاد المنزلػي فػي  -2
 . ) دراسة تحميمية ( برفع درجة الثقة بالنفس واإلحساس بالمسئولية لدي األبناء
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 املزاجع

 :أواًل: املزاجع العزبية
 

 ، الدار الجامعية ، االسكندرية . 2، ط إدارة األزمات(. 2212أحمد ماهر )
(. فاعمية مدخل التحميل االخالقي في الدراسات االجتماعية في تنمية 2212أحمد شمبي أبو شاهين )

، كمية  رسالة ماجستيرمهارات التفكير الناقد وقيم المواطنة لدي طالب المرحمة االعدادية ، 
 عة المنصورة .فرع دمياط ، جام -التربية 

،  األسرة لربة الوجداني بالذكاء وعالقتها األسرية الضغوط إدارة(. 2218أسماء أحمد عبد الفضيل )
 . 34-1( ، 2)1،  التطبيقية والعموـ النوعية لمتربية العممية المجمة

ع االستما في تنمية مهارات (. برنامج قائم عمي مدخل التحميل االخالقي2217أسماء جمال قريطم )
 . 324 -323،  18،  مجمة البحث العممي في التربيةالناقد لدي طالب المرحمة الثانوية ، 

 ، غزة ، دار الكتاب الجامعي . منيج التعميـ في الطفولة المبكرة ومكوناتو(. 2227إيفال عيسي )
ادية في رؤية مستقبمية لمنهج التربية األسرية لممرحمة اإلعد .(2212)إيمان عبد الحكيم الصافوري 

القومي السنوي السابع عشر التقارب العربي في  المؤتمرضوء مفاهيم التقارب العربي، 
مركز تطوير التعميم الجامعي بالتعاون مع جامعة برامج التعميـ الجامعي وقبؿ الجامعي، 

 . 32-7، 2212نوفمبر  11-12الدول العربية، 
تنمية عادات العقل والتحصيل لدي طالبات  .(2211)وزيزي حسن عمر  ،إيمان عبد الحكيم الصافوري

 -المؤتمر السنوي ) العربي السادس، الثانوية من خالل تدريس مادة التربية األسريةلمرحمة ا
لي النوعي في مصر والوطف العربي في ضوء االدولي الثالث ( تطوير برامج التعميـ الع

 . 1671-1646،  2211إبريل  14-13 التربية النوعيةكمية  متطمبات عصر المعرفة،
 لبعض القضايا األخالقي التحميل مدخل عمي قائم برنامج فاعميه(. 2214إيناس محمد لطفي )

 طمبه لدي األخالقي القرار البيولوجية واتخاذ المعرفية المعتقدات تنميه في الجدلية البيولوجية
 الزقازيق . جامعة ، كمية التربية ، دكتوراه رسالة التربية، كميه

 دار األمين لمنشر، القاهرة .،  إدارة الوقت واألزمات واإلدارة باألزمات(. 2223يد عميوة )الس
، القاهرة ، مكتبة  الميارات الحياتية( : 2221عمران ورجاء الشناوى وعفاف صبحى ) عبداهللتغريد 

 زهراء الشرق . 
ت والتغيرات نموذج مقترح مسيرة التدريس عبر مائة عاـ مف التحديا(. 2224تغريد عبداهلل عمران )

 .، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق لتفعيؿ دور التدريس في الحياة المعاصر
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. تدريس التربية األسرية لتنمية مهارات (2212) وأسماء محمد المعتصم الجمل تغريد عبداهلل عمران
،  التنميةمجمة الثقافة و قيادة التغيير لدي تمميذات المرحمة االعدادية وقياس فاعميته ، 

12(35)  ،1-44. 
(. فعالية وحدة مقترحة في " الحرب البيولوجية " باستخدام مدخل التحميل 2213تهاني محمد سميمان )

االخالقي في تنمية القدرة عمي اتخاذ القرار وبعض مهارات التفكير األخالقي لدي الطالب 
 . 32-1( ، 2)16،  مجمة التربية العمميةالمعممين بكمية التربية ، 

 ، الدار المصرية المبنانية . استراتيجيات حديثة في تعميـ المغة العربية وتعمميا(. 2215حسن شحاتة )
، دار الزهرراء ، الريراض ، المممكرة  العبلقات األسرية(. 2214حصة صالح المالك وربيع محمود نوفل )

 العربية السعودية .
 دراسرة ، معها التعامل في الزوجات وأساليب  سريةواأل  المهنية (. األزمات2211) الحمبي محمد حنان

،  3) 27، ، دمشرقدمشػؽ جامعػة مجمػة، دمشرق محافظرة في الزوجات من عينة ميدانية عمي
4 ،)1-32 . 

 مهارات تنمية في األخالقي التحميل مدخل استخدام (. أثر2218خالصة العموية وعبداهلل أمبو سعيدي )
المجمػة عشرر ،  الثراني الصرف طالبرات لردى األحيراء مرادة فري الدراسري القررار والتحصريل اتخاذ

 . 83 -71( ، 1)14، األردنية في العمـو التربوية 
، القرراهرة ،  SPSSالتحميػػؿ اإلحصػػائي لمبيانػػات باسػػتخداـ برنػػامج ( : 2223رجرراء محمررود أبررو عررالم )

 دار النشر لمجامعات.
نولوجيات العولمة عمي إدراك الزوجة لمواردها (. فاعمية استخدام تك2226رشا عبد العاطي عبد الحميد )

 ، كمية االقتصاد المنزلي ، جامعة حموان . رسالة دكتوراهاألسرية في إدارة األزمات ، 
التربية األسرية اليادفة خمسة مفاتيح لتنشئة أطفاؿ (. 2229روبرت و. ريزونر ، ومارلين ل. لين )

ة ، دار الكتاب التربوي لمنشر والتوزيع ، الدمام ، ترجمة مدارس الظهران األهمي ذوي قيـ ورؤية
  ، المممكة العربية السعودية .

 .القاهرة  ، المصرية النهضة مكتبة ، والمضطربة السوية الشخصية .(2222) شقير محمود زينب
(. فعالية برنامج مقترح في تعميم بعض موضوعات وقضايا الهندسة 2223سعد خميفة عبد الكريم )

االستنساخ المثيرة لمجدل في تنمية التحصيل والتفكير الناقد وبعض القيم المرتبطة الوراثية و 
المؤتمر بأخالقيات عمم األحياء لدي الطمبة الهواة بالمرحمة الثانوية العامة بسمطنة عمان ، 

، الجمعية المصرية لمتربية العممية ، جامعة عين العممي السابع " نحو تربية عممية أفضؿ " 
 شمس .
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 ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة . التحميؿ االخبلقي لممسئولية االجتماعية(. 1998يد أحمد عثمان )س
 . ، دار النهضة العربية ، القاهرة المدخؿ العممي في االدارة العامة: (2227) فوزيصالح الدين 

، وتطبيقاتررره ،  / أساسرررياته والنفسررري التربررروي. القيررراس والتقرررويم ( 2222عرررالم )  صرررالح الررردين محمرررود 
 . العربيوتوجهاته المعاصرة ، القاهرة ، دار الفكر 

، عمان، دار الفكر لمطباعة سيكولوجية إدارة األزمات المدرسية(: 2223) الوهاب محمد كاملعبد 
 . والنشر والتوزيع

 راتمها لتنمية الفمسفة تدريس في األخالقي التحميل مدخل استخدام(. 2216اهلل إبراهيم يوسف ) عبد
 لمعموـ الفيوـ جامعة مجمة،  الثانوية المرحمة طالب لدى األخالقية والحساسية التأممي التفكير
 . 67-1،  6،  والنفسية التربوية
 الفيوم بمحافظة األبناء لدي بالنفس بالثقة وعالقتها األسرية األزمات إدارة (.2217)عفاف عزت رفمة 

 ر سعيد، جامعة بو  ، مجمة كمية التربية النوعية
، مكتبة نور االلكترونية ، الرياض ، المممكة  إدارة األزمات األسرية(. 2228عقاب غازي عميرة )

 العربية السعودية .
 في جامعات التربية بكميات واألحياء العامة العموم طمبة فهم مستوى"  (.2228) الكحموت شحدة عال

 الجامعة ، التربية ، كمية ماجستير رسالة ، " نحوها واتجاهاتهم البيوأخالقية لمقضايا غزة
 . بغزة اإلسالمية

. مفاهيم التربية األسرية الالزمة ألطفال مرحمة تربية (2211البركات وجمال الزيدانيين )أحمد عمي 
، الجامعة األردنية  مجمة دراسات العمـو التربويةالطفولة في دولة االمارات العربية المتحدة ، 

 ،38(4 ، )1362-1377 . 
(. المدخل االخالقي في تدريس العموم، متاح عمي الموقع 2229مي حسن األحمدي )ع

http://www.faculty.qu.edu.sa . 
في محتوي  (Bioethics)(. تصور مقترح لتضمين األخالقيات الحيوية 2212عمي حسن األحمدي )

المقاء السنوي الخامس ة الثانوية بالمممكة العربية السعودية ، منهج عمم األحياء في المرحم
عشر لمجمعية السعودية لمعمـو التربوية والنفسية ) جستف ( ) تطوير التعميـ: رؤي ونماذج 

  ، كمية التربية ، جامعة الممك سعود ، الرياض. ومتطمبات (
 رسالة، المعممين نظر وجهة نم الثانوية المدارس في العنف (.2223) الرحمن الشهري عبد عمي

  .السعودية ، المممكة العربيةاألمنية لمعموم العربية نايف جامعة ، منشورة غير ماجستير

http://www.faculty.qu.edu.sa/
http://www.faculty.qu.edu.sa/
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، الدار  األسس والتطبيقات: إدارة األزمات (. 2216غسان قاسم الالمي وخالد عبداهلل العيساوي )
 المنهجية لمنشر والتوزيع ، عمان ، األردن .

 القاهرة، عالم الكتب .،  المرجع في التربية األسرية. (1984)كوثر حسين كوجك 
التطبيقات في مجاؿ  – المناىج وطرؽ التدريس حديثة فياتجاىات  .(2221) كوثر حسين كوجك

 . ، عالم الكتبالقاهرة ،2ط، التربية األسرية 
في مجاؿ التطبيقات  – المناىج وطرؽ التدريس حديثة فياتجاىات  .(2224كوثر حسين كوجك )

 القاهرة، عالم الكتب . ،3ط، التربية األسرية 
(. برنامج مقترح في التربية األسرية لتنمية المهارات االجتماعية لدي 2225لمياء شعبان أبوزيد )

، تصدرها جامعة عين مجمة القراءة والمعرفةرياض األطفال، بشعبة معممات ال الطالبات
             .63-18، 48شمس، 

استراتيجيات تطوير  -تدريس العمـو في المدارس الثانوية (. 2224وبردج ورودجر وبايب )ليزل وتر 
، ترجمة ومراجعة: محمد جمال الدين عبد الحميد وعبد المنعم أحمد حسن  الثقافة العممية

 ونادر عبد العزيز وحسن حامد ، دار الكتاب الجامعي ، العين ، االمارات العربية المتحدة .
(. إدارة األزمات : عمم امتالك كامل القوة في أشد لحظات الضعف ، 2222الخضيري )محسن أحمد 
 ( ، مجموعة النيل العربية ، القاهرة .2ط )

نايف ، جامعة رسالة ماجستير، دور األجهزة اإلعالمية في إدارة األزمات .(2227) آل سعودمحمد 
 .  المممكة العربية السعودية ،لمعموم األمنية

(. تطور أساليب وقواعد المعمومات في إدارة األزمات المهددة ألفراد 1996طيط القومي )معهد التخ
 التنمية ، المرحمة األولي .

 كمية طالبات لدي الدراسي بالتوافق وعالقتها األسرية األزمات (. إدارة2223) إسماعيل محمد مهجة
-69 (،1)13 امعة المنوفية،ج ، مجمة كمية االقتصاد المنزلي،إلعداد المعممات بجدة التربية

93 .  
 التربية وزارة ،  وحؿ المشكبلت ( األزمات لممعممات ) إدارة تدريبية دورة(. 2227نادية عبد القادر )
 . الكويت ، والتعميم

(. تحميل وثيقة منهج التربية األسرية لممرحمتين االبتدائية والمتوسطة لمتعميم 2214عمي حميد ) نورة
 –مجمة كمية التربية لعربية السعودية في ضوء المستويات المعيارية لممنهج ، العام بالمممكة ا
 . 528-483،  16،  جامعة بورسعيد
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