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 الدراسة: تحديد مشكلةأوال: 

تعتبر التنمية هدفاً تسعي إلى  تقيييىغ لالبيىة المجتمعىام المتيدمىة والناميىة عسى  قىد سىوا  عسى  

اعتبارها وسيسة أساسية يمكن عن طرييها تقييق معدالم مرتفعة من الرقي والتيدم والرفاهية وكذلك في 

)  يعة ومتالقيىة مقاولة منها لسخروج من دائرة التخسف والسقاق بركب التيدم والذي يسير بمعىدالم سىر

وبىىذلك اقتسىىم قاىىية التنميىىة بمختسىىف جوانبهىىا مكانىىاً بىىار اً فىىي المجتمعىىام بكافىىة (  9: 1994شىىفيق  

أنواعها  كما قظيم باهتمام العديد من الباقثين في مختسف المجىاالم باعتبارهىا الوسىيسة المثسىي لتقييىق 

أن اشىىتدم وطىىلة ال ىىرا  بىىين قيىىاة أفاىىم لسمجتمعىىام ومسىىتوي معيشىىة أفاىىم لبفىىراد وخا ىىة بعىىد 

  (   5: 2007) ناجي ومقمود  رواسب التخسف وآفاق التنمية

وفي هذا اإلطار يمثم العن ر البشري قوة الدفع القيييية لعمسيىة التنميىة ومىن هنىا كىان االهتمىام 

ي يسىاهم بمفهوم التنمية البشرية عس  أساس أن التنمية البشرية موجهة إل  اإلنسان باعتباره العن ر الىذ

في تنمية المجتمع من ناقية ومىن ناقيىة أخىري فانهىا تهىدف إلى  االرتيىا  بنوعيىة قياتىغ وتوسىيع نطىاق 

اختياراتغ وقدراتغ إل  أق ىي قىد ممكىن وتوظيىف تسىك اليىدرام أفاىم توظيىف لهىا فىي جميىع الميىادين 

البشىرية تىرتبط بىاافراد ومىن ثىم فالتنميىة   ( 106: 2007القت ادية واالجتماعية والثيافيىة )التىابعي  ا

وبتوسيع خياراتهم لييودو القياه الت  يعيشونها ومن ثم يعد المتغير التكنولوجي هام جدا  اال انها وسىائم 

وليسم لايام قيث ان اسهامها في التنمية البشرية في اليرن القادى والعشىرين سىوف يتوقىف عسى  مىا 

عد في إيجاد بيئىة مناسىبة لكى  يطىور االفىراد قىدراتهم اذا كانم توسع خيارام اافراد  وما اذا كانم تسا

  ( 13: 1992لعمسيام اإلنتاجية) عمار  اإلبتكارية وييودوا ا

وتعد االسرة اقد أهم مكونام المجتمع الت  تسع  إل  تقييق تنميتغ   فان  سقم االسرة  سح 

المجتمع  قيث تعتبر االسرة السبنغ ر االسرة ف  تقييق تنمية المجتمع بلكمسغ   ومن ثم تبر  أهمية دو

االساسية في بنا  المجتمع وعسي قدر طبيعة تماسك االسرة واستيرارها يكون تماسك المجتمع استيراره 

كما أنها أساس المجتمع   وانعكاس ذلك عسي مؤسساتغ ونظمة بما يمكنغ من ادا  وظائفة واستمرار تيدمغ

س ذلك إيجابيا عسي المجتمع كما أن تفككها قد ي يبها باالنهيار فاذا ما تمي م بالتماسك واالستيرار انعك

 وبالتالي سيكون لغ مردود سسبي عسي المجتمع كسغ .

ليد اكتسب مواو  المرأة ودورها ف  المجتمع اهتماماً مت ايداً ف  الربع ااخير من اليرن و

التنمية من قيث عنا رها وأبعادها العشرين   ولم يكن  دفة ت امن هذا االهتمام مع االهتمام المت ايد ب

والجهام المشاركة فيها   وقد تطورم النظرة إل  دور المرأة ف  المجتمع مع تطور مفهوم التنمية   

وعدم اقت اره عس  البعد االقت ادى ليشمم أبعادا اجتماعية وسياسية وثيافية ترتبط بتسبية قاجام 

عس  قد السوا    وبالرفاه االجتماع  لسمواطنين   وقد  االنسان العمسية واالستراتيجية لسرجم والمرأة

ساهم هذا اامر ف  تطوير النظرة السائدة قوم دور المرأة ف  التنمية   من كونها معييا لهذه العمسية 
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وتتطسب قسوال مع ولة عن واقع المجتمع   إل  دراسة ااسباب الت  تعيق مشاركة المرأة عس  قدم 

اتخاذ االجرا ام لسنهوض بها   وقد اعتبر عدم المساواة ف  القيوق   وعدم المساواة مع الرجم   و

التوا ن ف  عالقام اليوى بين الرجم والمرأة من قيث السيطرة عس  الموارد واليدرة عس  التقكم بها   

واعف المشاركة ف  اتخاذ اليرارام من المعوقام ااساسية الت  تقوم دون  يادة مشاركة المرأة ف  

 ( 1: 2004)السجنة االجتماعيةواالقت ادية  نمية وف  المجتمالت

إن المرأة أقد أهم أركان التنمية االجتماعية واالقت ادية ف  المجتمعام   وال يستطيع أقد أن 

ينكر أهمية دور المرأة ف  المجتمع   فالمرأة ه  اام وال وجة والمربية والعامسة المنتجة   وه  

  خدمة وطنها وتقمم همومغ ومشاكسغ   إن المرأة المثيفة الواعية الت  تيوم المواطنة الت  تشارك ف

بدورها وواجباتها تجاه المجتمع   وتقرص عس  ممارسة قيوقها تدفع مجتمعها عس  طريق التيدم 

والرق    قت  إن تيدم أى مجتمع من المجتمعام يياس بمدى مشاركة المرأة فيغ ومدى اهتمام هذا 

لذلك فالمجتمعام الت  تيهر النسا   ( 3: 2006) مجسس الو را   نها وإعطائها قيوقهاالمجتمع بتمكي

وتستبعدهن من االسهام ف  إدارة شئون مجتمعهن وف  تنميتغ وتق رهن ف  أدوار مقدودة   هذه 

ومن ثم تبر  أهمية (   3: 2001) ابو  هرة    المجتمعام ه  الت  تخسر ف  النهاية ن ف طاقاتها

 المهارام الييادية لسطالبام لتكون قادرة عس  تقمم مسئوليتها تجاه أسرتها ومجتمعها.تنمية 

داة اال سية الت  تنيم عبر االجيام أ وم القيائق والفاائم وتتعهد بمسؤلية ستظم االسرة اا 

الت  االلت ام بها دون تهاون أو تي ير فعن طرييها يمكن بنا  مجتمع متمي  المنهج موقد االتجاه فه  

تقتان االنسان وتعهده منذ  مولده وه  الوقدة االول  لسمجتمع وأول  مؤسساتغ الت  تكون فيها 

العالقام ف  الغالب مباشرة ويتم داخسها تنشئغ الفرد اجتماعيا ويكتسب الكثير من معارفغ ومهارتغ  

االساس  لسمجتمع) السرة ه  الكيان واتجاهاتغ ف  القياه ويجد فيها أمنغ وسكنغ ومن هنا أ بقم ا

 (5: 1980 يدان :

والدراسام ااسرية تغطي جانباً كبيراً من الدراسام االجتماعية  وهذا يعكس أهمية ااسرة في 

قياة المجتمعام قديماً وقديثاً  فهي السبنة ااول  وااساس في بنا  المجتمع  وما المجتمع في لالبيتغ إال 

االجتماعية التي  تيدم لسفرد عندما يفتح عينيغ عس  القياة  مجموعة من ااسر  وااسرة هي المؤسسة

اقتياجاتغ المادية  والنفسية  والروقية. وتيدم لغ القماية والدعم  وتكتب السطور ااول  في سجم 

قياتغ  فعن طريق ااسرة يفهم القياة المقيطة بغ  وعن طرييها ينتيم إليغ تراث المجتمع من لغة ودين 

ياليد  وتعرف هذه العمسية في عسم االجتما  بالتنشئة االجتماعية  وهي العمسية التي يتم وقيم وعادام وت

من خاللها إعداد الفرد ليكون عاواً فاعالً في المجتمع  قادراً عس  فهم دوره فيغ  ومدركاً لقيوق 

 ( 55: 2007)ال هراني   اآلخرين  وقادراً عس  التفاعم معهم من خالم الثيافة السائدة
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ااسرة في القياة المعا رة تعرام لتغيرام كبيرة  فتقوم معظم ااسر في معظم بسدان و

العالم من أسر ممتدة وكبيرة تام ااجداد وااوالد وااقفاد  إل  أسر نووية ال تام في الغالب سوى 

 ال وجين وأوالدهما. وتيس م وظائف ااسرة  فتقوم كثير منها من أسر منتجة إل  أسر مستهسكة 

وكانم ااسرة تيوم بمعظم عمسيام التنشئة االجتماعية الرتباط أعاائها بها  وقاا  معظم أوقاتهم 

داخسها  ومشاركة كم فرد فيها أعاا  ااسرة اآلخرين في ااعمام المختسفة لتوفير متطسبام القياة. أما 

ثم وسائم اإلعالم  وخا ة اليوم فيد شاركم ااسرة في عمسية التنشئة االجتماعية كثير من المؤسسام م

التسف يون الذي يياي أمامغ أفراد ااسرة وخا ة ااطفام ال غار أوقاتاً طويسة  والمدرسة  وجماعة 

ورلم ذلك فال ت ام ااسرة في معظم البسدان اإلسالمية ماكن الترفيغ وقاا  أوقام الفراغ  الرفاق  وأ

: اشباعام الفرد  وظائف كثيرة  أهما ما يسي متماسكة وتيوم بدور اجتماعي ونفسي كبير  ولبسرة

 (6: 2009الابط االجتماعي ) ابو الدهب  تقييق إنجا ام المجتمع  التنشئة االجتماعية  و

ومن ثم فان لبسرة دورا قيويا ممتدا لتنمية أبنائهم وتنشئتهم بما يوفر لهم التيدم والنمو والتغيير 

معي   ولعم من أبر  ما يمكن أن تيدمة ااسرة ابنائهىا فىي عس  المستوى الشخ ي ومن ثم النمو المجت

هذا ال دد هو الخبرام التي تمكنهم من التغير فهي تمثم ما يمكن أن يكتسىبغ البنىا  مىن فىرص وأنشىطة 

وواجبام تمكنهم من التفاعم االيجابي مىع البيئىام الخارجيىة وعسى  نفىس اا ىعدة  ومىن أهىم الخبىرام 

اسرة في هذا الشلن ابنائها المهىارام اليياديىة  فالييىادة ظىاهرة اجتماعيىة عرفتهىا التي يمكن أن تيدمها ا

اإلنسانية منذ بد  الخسييىة ومىا  الىم تتطىور بتطىور  المجتمعىام قتى  الوقىم القااىر  كمىا أنهىا تعتبىر 

عمسية تربوية هامة تتمثم في الخاو  والسىيطرة بمعنى  الخاىو  مىن قبىم ااتبىا  والسىيطرة مىن قبىم 

اليائد كما تعد الييادة أياىا مىن أهىم مظىاهر التفاعىم االجتمىاعي بىين الفىرد والجماعىة التىي ينتمىي أليهىا  

فشخ ية اليائد تؤثر عس  نشىاط الجماعىة إذ تىنعكس أخىالق وكفىا ة اليائىد عسى  مىن قولىغ ومىن ااقىوام 

يف سييوم بغ  فلنم بىذلك الشائعة في ذلك ففي المن م  عندما تقدد العمم الذي سييوم بغ ابنك  ومت  وك

هداف الجماعة بقماس  وعن م يقييون أتظهر كيائد  فالييادة هي فن التلثير في ااشخاص بدرجة تجعسه

تشجعهم عس  التطوير  ليس فيط لسرلبة في العمم  و لكن لسرلبىة فىي العمىم بقمىاس و اطر  وطيب  خ

ثية  كما أنها التلثير الفعام في نشاط الجماعة  و توجيهها نقو الهدف  و السىعي إلى  بسىوغ هىذا الهىدف  

م ويعرفها آخرون بلنها فن التلثير في ااشخاص  و توجيههم بطريية  قيقة  يتسن معها كسب طىاعته

 ( 32:  2007و تعاونهم في سبيم تقييق هدف معين ) ال هراني   و اقترامهم و والئهم 

إجما  عس  أن الييادة هي"فـن التىلثير فىي ااشىخاص وتىوجيههم بطرييىة  ىقيقة يتسىن وهناك 

معها كسب طاعتهم و اقترامهم و والئهم و تعاونهم  في سبيم تقييق هدف مشترك"  ومن هذا التعريف 

ن الييىىادة ال تيىىوم إال إذا وجىىد مىىن ييىىود) أي اليائىىد( و مىىن ييىىادون )أي التىىابعون( و وجىىود هىىدف يتبىىين إ

 مشترك مطسوب تقيييغ.
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وتعتمد الييادة عس  العديد من المهارام ااساسية تمثم مهارام يمكن أن يكتسىبها الشىخص لكىي 

تكىىوين عالقىىام ناجقىىة مىىع يو ىىف سىىسوكغ بكونىىغ سىىسوكا قياديىىا  منهىىا عسىى  سىىبيم المثىىام  المهىىارة فىىي 

 اآلخرين  مهارة اتخاذ اليرار  مهارة إقنا  اآلخرين  مهارة قم المشكالم  مهارة استخدام اإلمكانيام.

إن السؤام الذي يتردد أمامنا اآلن هم تتيح ااسرة فرص إكساب أبنائها هذه المهارام خا ة 

العمرية التي يمكن أن يكتسب فيها السسوك اابنا  في سن التعسم   قيث تمثم هذه الفترة أهم المراقم 

 ويتعسم.

هذا وهناك العديد من الدراسات السابقة العربية واالجنبية التى تناولت االسرة واسهاماتها فى 

  والت  تم الرجو  إليها لسوقوف عس  ما قدمتغ هذه الدراسام تنشئة أبنائها تنشئة اجتماعية سوية 

 القالية بدقة   ومنها:ولتقديد متغيرام الدراسة 

استهدفم الدراسىة واىع وت ىميم برنىامج لتعسىيم : Agostin Jacquelin(2001)دراسة  -1

الشباب المهارام االجتماعية والييادية  وقد تو سم الي ان هذا البرنىامج سىاعدم الشىباب عسىي 

وتقمىىم اكتسىىاب الخبىىرام والمهىىارام االجتماعيىىة واليياديىىة مثىىم االت ىىام التخطىىيط المشىىاركة 

 المسئولية وساعدتهم أياا عس  المشاركة ف  التخطيط لخدمام الرعاية االجتماعية

استهدفم الدراسة  تقديد مدى تاثير المهارام :  Schech and Haggis (2000)دراسة  -2

الييادية عس  الشباب وأكدم عسي أهميىة اكتسىاب المهىارة والمعرفىة باعتبارهمىا مىن اهىم معىايير 

عمسيىىة االنتىىاج والتنمية وأو ىىم الدراسىىة باىىرورة تبنىى  بىىرامج لسمهىىارام  النجىىاو والىىدفع فىىي

تواىىح كيفيىىة تنميىىة هىىذه المهىىارام لسشىىباب الن المفتىىاو ااهىىم ل نتىىاج هىىو المعرفىىة والتينيىىة 

 .الت  تتمثم ف  المهارامالقديثة

هىدفم هىذه الدراسىة الىي التعىرف عسىي :   Smother Mon , Deborah 2003دراسىة  -3

وكيفية ت ميمها والتي من شلنها فهم وتنمية الييادة لدي الطالب في المدرسة وفي البيم البرامج 

وأواقم هذه الدراسة الي أن المعسمين يسعبون دوراً هاماً في تنميىة الييىادة لىدي الطىالب وذلىك 

رسىة من خالم البرامج التي تع   العالقة بين البيم والمدرسة إليجاد طالباً قياديىاً ناجقىاًفي المد

  .والبيم والمجتمع

اسىتهدفم الدراسىة  الكشىف عىن المهىارام Tang Alice and King (2004 : )دراسةة  -4

أن هنىاك العديىد مىن متطسبىام المواطنىة  الت  تسىاهم فى  تنميىة قىيم المواطنىة وقىد تو ىسم إلى  

عالىة فىي ال القة ما بين القيوق والواجبام أهمها : العدالة  تقييق القرية لسشباب المشىاركة الف

اتخاذ اليرارام  اليدرة عس  تقمم المسىئولية  االهتمىام بياىايا المجتمىع والمشىكالم المجتمعيىة 

المختسفة  وتعد هذه من اهم المهارام اليياديىة التى  يجىب ان يتى ود بهىا  الشىباب ليكىون مىواطن 

 . الح في المجتمع



- 7 - 
 

:أواىقم هىذه الدراسىة أهميىة دور المدرسىة فىي تنميىة  wither , Matthew 2005دراسىة  -5

المهارام الييادية لسطالب وإعدادهم وتنمية سمام المواطنة ال ىالقة لىديهم قيىث يىتعسم الطالىب 

فىي المدرسىة الطىرق االيجابيىىة مىن اليىدوة القسىنة واكتسىىاب مجموعىة مىن المهىارام والمواقىىف 

 .وا أعاا   القين في مجتمعهم الال مة ليكون

هىدفم الدراسىة الىي تنميىة دافعيىة االنجىا  لىدي أعاىا   :(2007راسة بدر الدين كمام عبىده )د -6

جماعىىام النشىىاط المدرسىىي و يىىادة قىىدرتهم عسىىي تقديىىد االهىىداف وترتيىىب االوليىىام وتو يىىع 

المسئوليام واتخاذ اليرار المناسىب ومواجهىة التقىديام واسىتخدام التكنولوجيىا واسىتثمار الوقىم 

اسة عسي التيارير الدوريغ وميياس دافعية االنجا  وتو سم الىي  ىقة الفىروض واعتمدم الدر

وهي توجد فروق دالة إق ائية بين متوسط درجام أعاا  الجماعغ التجريبيغ قبم وبعد التدخم 

 2007رة الوقىىم ودافعيىىة االنجىىا . ) عبىىدة   بتطبيىىق طرييىىة مىىع الجماعىىام عسىىي مييىىاس إدا

:415) . 

:هدفم الدراسة الي تنمية المهىارام  Shirley , LindseyMarieLitchfield 2007دراسة -7

الييادية باستخدام إطار المشكسة العمسية مؤكداً استعداد االطفام لممارسىة الييىادة قيىث يعتبىر سىن 

المراهية هي الفترةاالستكشىافية لسييىادة وبالتىالي البىد مىن تنميتهىا أشىارم نتىائج الدراسىة الىي أن 

 .(24)ية المهارام الييادية لسطالبوطرق التدريس تسعب دوراً هاماً في تنمالمناهج الدراسية 

 ااسىرة دور عىن الكشىف الدارسىة (: واسىتهدفم2009عيىران) آم سىعيد أقمىد دراسىة أريىج -8

 النتىائج أهىم وكانم  .البطالة لمواجهة إناث( -ابنائها)ذكور البشرية الموارد تنمية في السعودية

 -ذكىور) البشىرية ابنائهىا المىوارد تنميىة فىي مرتفىع دور لبسىرة أن الباقثىة إليها تو سم التي

 أبنائهىا تربيىة مرتفع في دور لبسرة أن كما البطالة  عس  لستغسب الجامعية المرقسة طسبة (إناث

 فىي دور مرتفىع لبسىرة وأياىا   البطالىة  عسى  لستغسىب الجامعيىة المرقسىة طسبىة (إناث -ور ذك)

 دور مرتفىع لبسىرة رً  ا وأخىي الجامعيىة  المرقسىة طسبة (إناث -ذكور) ابنائها البطالة مواجهة

 االيجابيىة االتجاهىام بتنميىة ااسرة الباقثة أو م مهنتهم  وقد اختيار عس  أبنائها مساعدة في

 نمىوه المجتمىع منهىا يسىتمد التىي الرئيسىية اليىيم إليىغ كلقىد والنظىر العمىم  ماالقتىر اابنا  لدى

 وتىوفير لببنىا   والعيسيىة الجسىمية رم ا متوا نىة لسيىد تنميىة بتقييىق االهتمىام كىذلك وتطىوره 

 درجة اق   وتنميتها ورلباتهم  مع ميولهم تتفق التيرام المها الكتسابهم المناسبة التسهيالم

 ( 210: 2009أمامهم) آم عيران   المهنية الفرص تقسين في يساهم مما ممكنة

: هىدفم هىذه الدراسىة الىي التعىرف عسىي ارا  smith , sage Doolittle , 2009دراسىة  -9

مىىدير المىىدارس قىىوم أهميىىة العالقىىام بىىين العىىائالم والمدرسىىة ورأي مىىدير المىىدارس أن بنىىا  

العالقىىام مىىع العىىائالم يفيىىدة فىىي تيىىديم المعرفىىة والمهىىارام والممارسىىام الال مىىة لسوالىىدين عىىن 
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طالب نتيجة العالقام ال قيقة مع الطالب وأوليىا  أمىورهم الييادة بما يفيد في ايجاد قادة من ال

 . (26)فالييادة بمثابة مناهج تعسيميغ متكامسة ل غار عائالم طالب المدارس

: وهدفم هىذه الدراسىة الىي تطىوير العالقىام   woody , AaronMichael , 2010دراسة  -11

بىىين المدرسىىة والبيىىم إليجىىاد قىىادة مىىن الطىىالب وذلىىك عىىن طريىىق  يىىادة ال ىىسة بىىين المدرسىىة 

وعائالم الطالب عن طريق التغسب عسي العيبام التي تقث لستالميذ وتيىديم معسومىام قيمىة فىي 

 . (27)الممارسام التعسيمية لبنا  الطالب الييادي 

 تكىوين فىي الوالىدين دور عىن الكشىف إلى  البقىث هىذا (: يهىدف2011سىمة قىالوة )دراسىة با -11

 مّؤلفىة اسىتبانة مسىتخدماً  التقسيسىي  – الو في المنهج البقث االجتماعية اعتمد اابنا  شخ ية

بشكم  العينة واختيرم .الوالدين من واآلرا  المعسومام لجمع بنداً  ( 24 ) أقسام وتام ستة من

 فرد  (100شمسم) قيث دمشق  مدينة في مختسفة مناطق أربع من واامهام اآلبا  من عشوائي

 اآلبىا  بىين فىرق م وجىود اختبىار اامهىام   أظهىر مىن ( 50 )و اآلبىا  مىن ( 50 ) مىنهم

 الخمسىة ااقسىام قىوم فىروق تظهىر لىم   بينمىا -T) ااسىري  بالنظىام التييىد) قىوم واامهىام

 بىادارة لببنىا  السىماو لببنىا   الوالىدين معامسىة اامىور العائسيىة  فىي اابنىا  )مشاركة ااخرى

 جهىة   ومىناآلخىرين( مىع االجتماعيىة والعالقام اابنا   بين العدالة الوالدية الخا ة  شؤونهم

 )ااساسي  التعسيمية المستويام بقسب العينة أفراد بين فروق أية F ف اختبار يظهر لم أخرى 

 االقت ىادية المسىتويام بقسىب العينىة بىين أفىراد فروق أية تظهر لم كما والجامعي(  المتوسط 

 إلى  تشىير النتائج االستبانة  وهذه في الستة قوم ااقسام والجيد( المتوسط  )الاعيف  :الثالثة

 اابنىا  شخ ىية تشىكيم الوالىدين فىي أدوار فىي تىّؤثر ال واالقت ىادية  التعسيميىة المسىتويام أن

االجتماعيىة ) قىالوة    اليىيم والعىادام مىن واقىدة منظومىة اىمن يعيشىون اّنهىم االجتماعيىة 

2011  :1246  ). 

التنشىئة  طرائىق عالقىة عىن بالكشىف (:  تناولىم الدراسىة2011دراسة ماجىد مسقىم أبىو قمىدان) -12

 هذا ويقاوم  ااسرة داخم واتخاذه اليرار  نع في الشبابية المساهمة بمدى ااسرية االجتماعية

 ااسرة  داخم الشباب في تنشئة المتبعة االجتماعية التنشئة طرائق عس  اااوا  تسسيط البقث

 اامر التربية  في المجدية لير عن الطرائق واالبتعاد وتعميمغ  منها ال الح تدعيم عس  والعمم

التعىرف   :منهىا ااهىداف مىن جمسىة تقييق إل  البقث هذا ويسع   البقث هذا أهمية يع   الذي

 االجتماعيىة التنشىئة طرائىق ااسىرةوكذلك داخىم اليرارام اتخاذ في مشاركة الشباب مدى عس 

لسمساهمة  الشباب تؤهم التي السسيمة االجتماعية التنشئة طرائق عن والكشف في ااسرة  المتبعة

ليىرار ا اتخىاذ فىي الشىباب مشىاركة عوائىق والتعرف عس  المختسفة  المجتمع نشاطام في عالةفال

 (110: 2011ااسرة) قمدان   داخم
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(: عن اسهام االسرة ف  تنميىة الشخ ىية 2012دراسة أ هار بنم عبد اليادر بن قسن سندى ) -13

 الشخ ية الييادية لدى الطفم من منظور التربية االسالمية   واستهدفم الدراسة توايح مفهوم

 تنمية في ااسرة دور  بيان الطفولة مرقسة وخ ائص طبيعة عس  التعرف اإلسالم  في الييادية

 من ااسرة تستطيع التي التربوية وااساليب الطرق بعض الطفم  تقديد لدى الييادية الشخ ية

 مىن إلى  اإلسىالمية اامىة تقتىاج : نتائجهىا أهىم الطفم  ومن في الشخ ية الييادية تنمية خاللها

 في أهميتهم تيم السذين ال وهم   النفسي والتوا ن   الذهني والناج التغيير عس  باليدرة يتمتعون

الييىادة   إلى  الميىم لىغ تىوفر أسىرتغ مىن الطفم يتسياها التي الخبرام   أن اامام إل  المجتمع دفع

 الجسمية  اليائد سمام تنمي أن أسرة اي   يمكن أخري مهارة كلي تعسمها يمكن مهارة فالييادة

 المسىسم اليائىد  ىفام تنمىي بىلن الخ و ية لها المسسمة ااسرة لكن .  واالجتماعية والمعرفية

 الجسىمية  اليائىد سىمام تنمىي أن أسىرة اي يمكىن الكتىاب والسىنة  كمىا باىوابط المناىبطة

 المسىسم اليائىد  ىفام تنمىي بىلن لهىا الخ و ىية المسسمة ااسرة لكن واالجتماعية   والمعرفية

 المواقىف : تقويىم يسىي مىا تو ىيام الدراسىة أهىم والسىنة  ومىن الكتىاب باىوابط المناىبطة

 ل ىالح واسىتغاللها الشخ ىية اليياديىة تنميىة فىي وأسىاليب طىرق إلى  الطفىم قبىم مىن الم عجة

 فىي تنميىة المسىتخدم والمىنهج المتبعىة الطرييىة فىي هىدفهم يقىددوا أن وااب اام   عسى  الطفىم

 بنمىاذج ااطفىام تعريىف خىاص  بشىكم اليياديىة المهىارام وتنميىة عىام بشىكم ااطفىام مهارام

 هللا  ىس  الكريم رسولنا شخ ية اإلسالم في الشخ يام وأول  اإلسالم في وشخ يام قيادية

  : يسي ما الميترقام أهم السن  ومن  غار وهم الييادة تولوا اليادة السذين وشخ ية وسسم عسية

  ىفام فىي لىرس فاعسيتىغ ومدى اإليجابي اإليقا  تلثير مدى عس  ل طال  ميداني بقث عمم

بداية  من ااطفام عند ) والطموو الهدف ( عن تبقث ميدانية بدراسة الييام .ااطفام لدى الييادة

اليياديىة  ال ىفام لىرس إلى  الو ىوم فىي الطىرق ااطفىام اسىتخدم وهىم الهىدف واىع

 .(132:  2012)سندي 

لبرنىامج تطىوير المهىارام ت ىور ميتىرو (: عىن ـهى1433)دراسة مبارك سالم سيف ام سىيف  -14

  واسىتهدفم الدراسىة لطالب الجامعام السعودية فى  اىو  الخبىرام والتجىارب الدوليىة الييادية

بيان الجهود القالية لسجامعام السىعودية فى  تطىوير المهىارام اليياديىة لسطىالب لمعرفىة جوانىب 

ينبغى  تاىمينها برنىامج الي ور ومقاولة عالجها  والتعرف عس  أبر  المهارام اليياديىة التى  

واواىىقم نتىىائج الدراسىىة أن أبىىر  اانشىىطة التىى  تيىىوم بهىىا تطىىوير المهىىارام اليياديىىة لسطالب.

الجامعىىام السىىعودية والتىى  تسىىهم فىى  تطىىوير المهىىارام اليياديىىة : البىىرامج ال ىىيفية لسطىىالب 

الطالبيىة  السىجم  المتمي ين   المؤتمرام الطالبية  المجالس االستشىارية الطالبيىة   االنتخابىام

المهارى لسطالب   برنامج رواد االعمام   برنامج قادة المستيبم  برنامج التطو    التدريب من 
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ب المتفىىوقين لىىبعض أجىىم سىىوق العمىىم   االنشىىطة الكشىىفية ومشىىاريع التخىىرج  و يىىارام الطىىال

الب فى  الجامعىام كما تبين أن أبر  المهارام الييادية التى  ينبغى  اكسىابها لسطىالدوم المتيدمة  

  ومهارة اتخاذ اليرارام  وقىد تو ىسم الدراسىة لست ىور ميتىرو السعودية: مهاراة إدارة الوقم

 .(1999: 1433الييادية لطالب الجامعام السعوية ) ام سيف    لبرنامج تنمية المهارام

و (: عىىن دور ااسىىرة المسىىسمة فىى  ترشىىيد االنفتىىا2014دراسىىة ابتسىىام مبيريىىك عىىون السىىسم  ) -15

وتناولم الدراسة مفهىوم االنفتىاو الثيىافي مىن منظىور الثياف  لسفتاة ف  ظم التقديام المعا رة  

إسالمي   وأهميتغ في اإلسالم   كما تناولم أبر  التقديام المعا رة المؤثرة عس  قيام ااسىرة 

 ا  المسىىسمة بىىدورها فىىي ترشىىيد االنفتىىاو الثيىىافي لسفتىىاة  مستعراىىة وجهىىام النظىىر الفكريىىة إ

االنفتاو الثيافي  واىوابطغ مىن منظىور التربيىة اإلسىالمية  وااسىرة وأهميتهىا لسفتىاة  وأو ىم 

 مىع التعامىم مىن يمكىنهم ابنائهىا مىنظم تربىوي برنىامج إيجىاد عسى  ااسىرة تعمىم الدراسىة بىلن

 يكفىم بمىا لسفتىاة المختسفىة اإلعىالم وسىائم مىع التعامىم تْرشىيد الع ىر القديث وأهميىة متغيرام

 ( 139: 2014لها) السسمي   ال قيقة االستفادة

مسىاهمة االنشىىطة الطالبيىة فىى  تنميىىة ( عىىن 2014دراسىة  نىىوره بنىم قمىىد مسىر  الىىدعجاني ) -16

هدفم الدراسة   المهارام الييادية لدى طالبام جامعة أم اليرى بمكغ المكرمغ من وجهة نظرهن

المهارام الييادية لدى طالبىام جامعىغ  إل  التعرف عس  درجة إسهام اانشطة الطالبية ف  تنمية

أم اليرى من وجهة نظرهن   والتعرف عس  مدى وجود فىروق بىين اسىتجابام الطالبىام تعى ى 

عالقىىة الطالبىىة –نىىو  النشىىاط  –التخ ىىص العسمىى   –القالىىة اإلجتماعيىىة  –لمتغيىىرام )العمىىر 

ف  تنميىة مهىارام الييىادة اتاح أن إسهام اانشطة الطالبية   و” (  عاوة أو مشتركة” بالنشاط

مجتمعغ ومنفردة ) مهارام اإلت ام   والمبادأة واالبتكار   ومهارام إتخىاذ اليىرار   ومهىارام 

جىىا م مهىىارام تقمىىم    تقمىىم المسىىؤلية ( لىىدى طالبىىام جامعىىة أم اليىىرى كىىان بدرجىىة عاليىىة

تكىار  وأخيىرا دأة واالبف  المرتبة االول    تالها مهارام االت ام   ثم مهارام المبا المسؤولية

 (219: 2014مهارام اتخاذ اليرار) الدعجاني   

 ومن خالل العرض السابق للدراسات السابقة العربية واالجنبية يتبين:

 أهمية بنا  وتنمية الشخ ية افراد المجتمع. -

 مسئولية كم مؤسسام المجتمع عن تنمية المهارام الييادية افراد المجتمع. -

الدراسام عس  دور المؤسسام التعسيمية بشكم خاص ف  تنمية المهارام اليياديىة رك م لالبية  -

 لسطالب.

 رك م بعض الدراسام المقدودة عس  دور االسرة ف  بنا  شخ ية أطفالها. -
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فيىد اسىتفادم الدراسىة القاليىة مىن الدراسىام  أما عةن موفةا الدراسةة الحاليةة مةن الدراسةات السةابقة :

ة مهىاروتقديد متغيرام الدراسة التىي تتمثىم فىي :  تساؤالتها  يالة وة الدراسة السابية في تقديد مشكس

ليىدرة عسى  مهىارة ام المسىئولية  مهىارة إقنىا  اآلخىرين  مهارة تقمتكوين عالقام ناجقة مع اآلخرين  

مهىارة رة االسىتخدام اامثىم ل مكانيىام   مهىارة  ىنع واتخىاذ اليىرار   ومهىاالتعامم وقم المشىكالم   

 التيويم الذاتي المواوعي .

 فى  تنميىة دور االسىرةواختسفم الدراسىة القاليىة عىن الدراسىام السىابية فىي أنهىا تهىدف إلى  تقديىد      

 ابنائها الطالبام.الييادية 

يتاح أن هناك ندرة قييية ف  الدراسىام المعنيىة ومن خالل العرض السابق للدراسات السابقة 

ة الشخ ية الييادية ابنائها وب ىفة خا ىة الفتيىام  ومىن ثىم تتقىدد مشىكسة باسهام االسرة ف  بنا  وتنمي

 .؟ابنائها الطالبامالدراسة القالية ف  التساؤم التال : ما دور االسرة ف  تنمية الشخ ية الييادية 

 : أهمية الدراسة:ثالثا

ت ور لنموذج استرشادي ااهمية العسمية: تنبع أهمية هذه الدراسة  العسمية في التو م إلي مقتوى  -1

يستهدف دعم ااسرة وتشجيعها عس  تطوير اليدرام والمهارام الييادية لدى اابنا  تمكنهم من 

مواجهة قياتهم ااسرية الميبسة  بما يثري الياعدة المعرفية النظرية لسعمم مع ااسرة في مجام 

 الخبرام الييادية.

يها البقث تشمم ما قد يوفره البقث من نتائج من ااهمية العمسية: وتنبع من عدة جوانب قد يقي -2

شلنها تل يم الدور ااسري في تنمية وبنا  الشخ ية الييادية لببنا    والتي يمكن أن تتقيق من 

 -خالم تقييق:

 العمم عس  تماسك أفراد ااسرة والتفافها قوم عمم وهدف مشترك. 2-1

 ا وبينها وبين جماعام المجتمع المختسفة.توجيغ تفاعالم ااسرة لخسق عالقام سسيمة بين أفراده 2-2

 المساهمة في اكتشاف إمكانيام اابنا  وتدعيمها. 2-3

 المساهمة في بنا  شخ ية اابنا  قياديا بما يقيق لهم أهدافهم الشخ ية ونمو المجتمع ككم. 2-4

العمم عس  قماية اابنا  من الوقو  في مشكالم قد ال يفهمونها نتيجة عج  ليدراتهم الشخ ية  2-5

 في التوا م البنا  مع اآلخرين.

ت ور لمكونام عمسية لنموذج استرشادي يستهدف دعم ااسرة وتشجيعها عس   الو وم ال  2-6

 تطوير اليدرام والمهارام الييادية لدى اابنا .

 : أهداا الدراسة:         رابعا

  -تتقدد أهداف هذه الدراسة في: 
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تنمية الشخ ية الييادية لدى الطالبام  وينبثق عن تقديد دور ااسرة في : الهدف الرئيس ااوم  (1)

 -هذا الهدف عدة أهداف فرعية تكمن في :

 .م ناجقة مع اآلخرين لدى الطالبامتقديد دور ااسرة في تنمية مهارة تكوين عالقا 1-1

 تقديد دور ااسرة في تنمية مهارة تقمم المسئولية لدى الطالبام. 1-2

 ا  اآلخرين لدى الطالبام.تقديد دور ااسرة في تنمية مهارة إقن 1-3

 تقديد دور ااسرة في تنمية مهارة اليدرة عس  التعامم وقم المشكالم لدى الطالبام. 1-4

 تقديد دور ااسرة في تنمية مهارة االستخدام اامثم ل مكانيام لدى الطالبام. 1-5

 تقديد دور ااسرة في تنمية مهارة  نع واتخاذ اليرار لدى الطالبام. 1-6

 ة في تنمية مهارة التيويم الذاتي المواوعي لدى الطالبام.تقديد دور ااسر 1-7

وظيفة -مدى تلثير الخ ائص التالية )المستوى التعسيم  لبب واالمالهدف الرئيس الثان : تقديد  (2)

ترتيىىب الطالبىىام بىىين اخىىوانهن فىى  االسىىرة( عسىى  دور االسىىر فىى  تنميىىة -دخىىم االسىىرة-االب

 م الجامعيام؟الشخ ية الييادية لفتياتها من الطالبا

فىىي تنميىىة  نمىىوذج استرشىىادي لبسىىرة يمكنهىىامن تفعيىىم دورهىىا "بنىىا :  الثالىىثالهىىدف الىىرئيس  (3)

 الشخ ية الييادية ابنائهاالطالبام"  ويتامن هذا النموذج:ـ

 الهدف العام من النموذج االسترشادي الميترو. 3-1

 ااسس التي ييوم عسيها النموذج االسترشادي الميترو. 3-2

 يستند عسيها النموذج االسترشادي الميترو.الفسسفة التي  3-3

 الموجهام النظرية التي يستند عسيها النموذج االسترشادي الميترو. 3-4

 المقتوى التنفيذي الذي يتامنغ اإلطار النموذج االسترشادي الميترو. 3-5

 : تساؤالت الدراسة:خامسا

 تساؤالم هذه الدراسة في ما يسي: تتقدد

التساؤل الرئيس األول ومؤداه: ما دور األسرة في تنمية الشخصية القيادية لدى الطالبات  (1)

 تساؤالت فرعية تكمن في :الجامعيات، وينبثق عن هذا التساؤل عدة 

 ؟.اآلخرين لدى الطالبام الجامعيامما دور ااسرة في تنمية مهارة تكوين عالقام ناجقة مع  1-1

 تقمم المسئولية لدى الطالبام الجامعيام ؟.ما دور ااسرة في تنمية مهارة  1-2

 ما دور ااسرة في تنمية مهارة إقنا  اآلخرين لدى الطالبام الجامعيام ؟. 1-3

 ؟.المشكالم لدى الطالبام الجامعيامما دور ااسرة في تنمية مهارة اليدرة عس  التعامم وقم  1-4

 الطالبام الجامعيام ؟. ما دور ااسرة في تنمية مهارة االستخدام اامثم ل مكانيام لدى 1-5

 ما دور ااسرة في تنمية مهارة  نع واتخاذ اليرار لدى الطالبام الجامعيام ؟. 1-6
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 ما دور ااسرة في تنمية مهارة التيويم الذاتي المواوعي لدى الطالبام الجامعيام ؟. 1-7

دخىم -االبوظيفىة -المستوى التعسيم  لىبب واالمهل تؤثر الخصائص التالية )التساؤل الثانى :  (2)

( على دور االسر فى تنمية الشخصةية القياديةة ترتيب الطالبام بين اخوانهن ف  االسرة-االسرة

 ؟لفتياتها من الطالبات الجامعيات

مقومات ومحتويات النموذج االسترشادي لألسرة الذي  لتساؤل الرئيس الثاني  وهو : ماا (3)

نائها الطالبات"؟ وينبثق عن هذا يمكنها من تفعيل دورها في تنمية الشخصية القيادية ألب

 التساؤل عدة تساؤالت فرعية تتضمن:

 ؟. الهدف العام من النموذج االسترشادي الميترو ما 3-1

 ااسس التي ييوم عسيها النموذج االسترشادي الميترو؟.ما  3-2

 الفسسفة التي يستند عسيها النموذج االسترشادي الميترو؟.ما  3-3

 يستند عسيها النموذج االسترشادي الميترو؟.ما طبيعة الموجهام النظرية التي  3-4

 ما طبيعة المقتوى التنفيذي الذي يتامنغ اإلطار النموذج االسترشادي الميترو؟. 3-5

 : مفاهيم الدراسة: سادسا

 مفهوم الدور :  -1

يعرف معجم م طسقام العسوم االجتماعية الدور بلنغ السسوك المتوقع من الفرد في الجماعة 

 (4: 1978السائدة ويكون مفرواا أو مكتسبا )بدوي  ة وتقدده الثياف

كما يعرف قاموس عسم االجتما  الدور عسي أنغ نموذج يترك  قوم بعض القيوق والواجبام 

 (39:  1989سمكانة داخم الجماعة أو موقف معين )ليث  ويرتبط بواع مقدد ل

الموقع في البنا  االجتماعي وقد ويعرف أياا بلنغ مجموعة من التوقعام السسوكية المتناسبة مع 

تلتي اادوار من التوقعام الخا ة أو توقعام اآلخرين أو قد تنسب كنتيجة لظروف معينة أو قد تتقدد 

 عض ااشيا  التي ييوم بها اإلنسان من خالم ممارسة ب

ة مجموعة المهام والمسئوليام الت  تيوم بها االسرة لتنميويي د بالدور ف  هذه الدراسة :  

 .ابنائها من الطالبام الجامعيامالمهارام الييادية 

  :مفهوم األسرة -2

تعرف ااسرة بلنها:  عالقة  واجيغ شرعية مستمرة بين الرجم والمرأة وينشل عن تسك العالقة 

وجود أطفام يعيشون معا في مسكن مستيم أو مسكن كبير يام الجد والجدة مع تقمم ااب واام الييام 

لقياة من توفير المسبس والمسكن والملكم المناسب لبوالد والييام بلهم عمسية قيوية في بلدوارهم في ا

ها ااسرة دور ااسر وهي عمسية التنشئة االجتماعية متلثرين في ذلك بكافة العوامم التي تتعرض في

 .(235: 2002لستلثر من خالم المجتمع) سالمة  
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 غيرة تتكون عادة من أب وأم وواقد أو أكثر ويعرفها آخرون عس  أنها: جماعة اجتماعية 

ا من ااطفام يتبادلون القب ويتياسمون المسؤولية وتيوم بتربية ااطفام وتوجيههم وابطهم لي بقو

 ( 26: 1996أشخا ا يت رفون بطريية اجتماعية )جبريم   

جموعة من لالسرة من خالم موفي او  التعريفام السابية لبسرة يمكن لنا تقديد مفهوم عام 

 : النياط

مجموعة اافراد الذين يعيشون في مكان مشترك وتقم سيف واقد سوا  كانم تمثم هذه   -

 المجموعة أسرة نووية أو ممتدة.

 تربطهم عالقام ال واج أو الدم. -

 يقدد لكم عاو من اعاائها ادوار اجتماعية مختسفة عسيغ الييام بها.  -

توفير القاجام االساسية واشباعها و تربية اابنا    تتقمم ااسرة المسئولية االجتماعية في -

 وتوجيههم.

 ثر ااسرة بمجموعة من العوامم االجتماعية واالقت ادية والسياسية والروقية المختسفة.تتل -

 القيائق أ وم االجيام عبر تنيم التي اال سية االداةويي د باالسرة ف  هذه الدراسة: ه  

 متمي  مجتمع بنا  يمكن طرييها فعن تي ير أو تهاون دون بها االلت ام بمسؤولية وتتعهد والفاائم

 وأول  لسمجتمع االول  الوقدة وه  مولده منذ وتعهده االنسان تقتان التي فهي االتجاه موقد المنهج

 الكثير ويكتسب اجتماعيا الفرد تنشئغ داخسها ويتم مباشرة الغالب في العالقام فيها تكون التي مؤسساتغ

 الكيان هي االسرة أ بقم هنا ومن وسكنغ أمنغ فيها ويجدة القيا في واتجاهاتغ ومهارتغ معارفغ من

 لسمجتمع. ااساسي

 :  ةيالقياد الشخصية مفهوم -3

 والن وعيىة الوجدانيىة و الجسىمية الخ ىائص مجموعة من متكامم الشخ ية بلنها نظام تعرف

 لسناس تبدو وكما بينا  تمي ا اافراد من ليره عن وتمي ه الفرد هوية تعني التي واإلدراكية  والشخ ية

 ( 311: 1978.) بدوي   )االجتماعية القياة تيتايغ الذي التعامم اليومي  أثنا 

هناك مفاهيم متعددة تختسف بىاختالف توجهىام العمىال  و البىاقثين    فمىثال تعىرف الييىادة عسى  

فعالة ف  قركة الجماعة نقىو أهىداف معروفىة ويمكىن لكىم أنها " العمسية الت  تمكن من اإلسهام ب ورة 

عاو ف  الجماعة أن يعتبر نفسغ و تعتبره الجماعة قائداً لها ف  موقىف معىين بيىدر مىا يظهىر مىن قىدرة 

 .(137: 2008الجماعة لتقييق أهدافها المنشودة ) كفاوين   عس  المشاركة ف  نشاط

ف  الناس ف  موقف معين   و ذلك بهدف الو وم ال  إن الييادة ف  مفهومها العام تعن  التلثير 

 (179: 2005يتماش  مع قيم المجتمع و معاييره ) خسيفة    هدف مشترك
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يذهب بعض العسما  ال  أن الييادة ه  فن التلثير عس  اافراد و تنسىيق جهىودهم و عالقىتهم و و

و تعىاونهم و أكتسىاب ثيىتهم و ارب المثم لهم ف  اافعام و الت ىرفام بمىا ياىمن والئهىم و طىاعتهم 

أقترامهم بما يكفم تقييق ااهداف المنشودة. لذا فالييىادة وظيفىة إجتماعيىة ييىوم بهىا اليائىد لسمسىاعدة فى  

تقييق أهداف الجماعة ال  جانىب أنهىا عمسيىة سىسوكية تتمثىم فى  إمكانيىة تقريىك الجماعىة لتقييىق تىلثير 

 (2006:386تماع  بين أعاا  الجماعة )  ادق فاعم اإلجموجغ لتقييق ااهداف عن طريق الت

تشير ظاهرة الييادة ال  اليدرة عس  التلثير ف  ااخرين و دفعهم ف  ااتجاه المرلوب طوعاً و و

دون أكراه. و يمكننا أن نعرف الييادة عس  أنها عمسية التلثير ف  الناس ف  موقف معين بغرض التو م 

 .(1998:394معايير السائدة ف  المجتمع ) عبد السطيف   يم و الال  هدف مشترك يتمش  مع الي

يطسق البعض عس  اليائد اسم "الرائد" قيث يمكن تعريف الرائد بلنغ هو الشخص الذى يستطيع و

أن يجذب الناس إليغ و لديغ اليدرة عس  التلثير فيهم و يعمم معهم متعاوناً لتقييق هدف معين قيث تقتم 

أى جماعىة كانىم انهىا تعتبىر ااسىاس ااوم فى  تكوينهىا و المتبنيىة لمراقىم الريادة مرك  ال دارة ف  

  (230: 2004ا  منها ) منيريوس بنائها منذ نشلتها و قت  اانته

فعهم في االتجاه المرلوب اليدرة عس  التلثير في ااخرين و د ويي د بالييادة ف  هذه الدراسة:

 دون أكراه.طوعاً و

هي تسك الشخ ية التي تمارس عمسيام التلثير عس  اآلخرين : الشخ ية الييادية ويي د ب

ودفعهم لسييام بلعمام طوعا دون إكراه   قيث تتمي  بمجموعة من الخ ائص النفسية واالجتماعية التي 

 تدعم قدرتهم عس  التلثير.

 :مفهوم المهارات القيادية  -4

تتباين بتباين العسوم والمهن والطوائف التي   تينيةعادة ما يتم تعريف المهارام في عبارام 

تتطسبها  ولكن هذه التعاريف ترتك  عس  مفاهيم مشتركة بين المتخ  ين في العسوم والمهن 

مع قدرة   االجتماعية  والتي تتمقور قوم أنها: تنظيم سسوكي مكتسب )خبرة( لق يسة أفعام وأنشطة

 (97: 2000عدة واجبام معرفية التطبيق اافام)العمر    تمكن من تطبيق هذه الق يسة عس   ذهنية

يي د بالمهارة " عدة معان مرتبطة  منها: خ ائص النشاط المعيد الذي يتطسب فترة من و 

التدريب المي ود  والممارسة المنظمة   بقيث يؤدى بطريية مالئمة  وعادة ما يكون لهذا النشاط 

وظيفة مفيدة. ومن معاني المهارة أياا الكفا ة والجودة في اادا  . وسوا  استخدم الم طسح بهذا 

المعن  أو ذاك  فان المهارة تدم عس  السسوك المتعسم أو المكتسب الذي يتوافر لغ شرطان جوهريان   

إل  أولهما: أن يكون موجها نقو إقرا  هدف أو لرض معين  وثانيهما : أن يكون منظما بقيث يؤدي 

 ن .إقرا  الهدف في أق ر وقم ممك
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بفاعسية بلنها اليدرة عس  أدا  نشاط معين وفي إطار مهنة الخدمة االجتماعية تعرف المهارة 

كما تتامن اليدرة عس  استخدام وتطبيق المعرفة المهنية بقيث تعتمد عس  وباستمرار عبر فترة  منية  

 (23: 1988لممارس والياعدة العسمية والتينية )عبد العام  شخ ية ا

 أساليب باستخدام نتيجة تقييق أو إجرا  تنفيذ أو عمم أدا  عس  اليدرة هي عام المهارة بوجغو

م) وإمكانيا موارد من اادا  في استخدم مما وأفام أعس  نتائج يقيق بما والتمي  بالكفا ة تتسم وطرق

 (185: 2003اليريوتي 

 تمي  التي والخبرام المعارف خالم من المكتسبة اليدرام تسك هي:الييادية المهارام وتعرف

 يؤديها اادوارالتي خالم من المهارام تسك وتظهر متخ  ة تدريبية برامج عبر الييادية الشخ ية

 (45: 1999مستيبال) السسمي 

ان توجه نحو التأثير على هي تلك األنماط السلوكية التي يمكن ويقصد بها فى هذه الدراسة: 

ة تكوين عالقام ناجقة مع اآلخرين  مهارة تقمم مهار : هذه الدراسة فى وتتحدد فىاآلخرين، 

رة االستخدام اامثم مهاليدرة عس  التعامم وقم المشكالم   مهارة االمسئولية  مهارة إقنا  اآلخرين  

 مهارة التيويم الذاتي المواوعي .ل مكانيام   مهارة  نع واتخاذ اليرار   و

 : المنطلقات النظرية للدراسة:سابعا

ة العسميىىة مكانىة متميى ة فىىي أي بقىث عسمىىي   وتعىرف النظريىة عسىى  أنهىا " نسىىق تقتىم النظريى

فكري إستنباطي متسق قوم ظاهرة أو مجموعة من الظواهر المتجانسة يقىوي إطىار ت ىوريا ومفىاهيم 

وقاىىايا نظريىىة تواىىح العالقىىام بىىين الواقىىع وتنظيمهىىا بطرييىىة دالىىة وذام معنىى   كمىىا أنهىىا ذام بعىىد 

هرة ولو عتمادها عس  الواقع ومعطياتغ وذام توجيغ تنبؤي يساعد عس  تفهم مستيبم الظاإمبرييي بمعن  إ

 (10: 1981المعطي عبدمن خالم تعميمام إقتمالية) 

وإنطالقا من هىذا التعريىف وإذا مىا قاولنىا تطبيىق هىذا اامىر عسى  الموجهىام النظريىة لسدراسىة 

الىتعسم االجتمىاع ( نجىد بلنهىا عرفىم إسىهاما كبيىرا مىن نظريىة  -نظريىام الييىادة- -القالية)نظرية الدور

إلخ. …طرف العسما  والباقثين من قيث تعدد اآلرا  قوم تعريفها وأبعادها وقدودها وبدايتها ونهايتها 

 وسنتناوم فيما يسي أبر  الموجهام النظرية لسدراسة القالية عس  النقو التال :

 نظرية الدور: (1)

يعتبر مفهوم الدور من أعيد المفاهيم االجتماعية  فهو نمط السسوك الذي يتوقعغ ااخرون من 

 مع أشخاص يشغسون هم اآلخرون أوااعا اجتماعية  يقتم مرك ا اجتماعيا معينا خالم تفاعسغ  شخص 

 (78: 2005أخرى) خواجةو

انة  المكا: الجتماعية وهمترك  هذه النظرية عس  مفهومين رئيسيين في تفسير عمسية التنشئة ا

 ( :395: 1996االجتماعية والدور االجتماعي )بدوي 
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يي د بها واع الفرد في بنا  اجتماعي يتقدد اجتماعيا وترتبط بغ الت امام  : المكانة االجتماعية - أ

وواجبام تيابسها قيوق وامتيا ام ويرتبط بكم مكانة نمط من السسوك المتوقع وهو الدور 

 .االجتماعي

ور االجتماعي : الذي يتامن تسك اافعام التي تتيبسها الجماعة في او  مستويام السسوك في  الد - ب

 الثيافة السائدة وعادة ما يكون لسفرد أكثر من دور داخم النظام الذي ينتمي إليغ.

ولما كان الدور االجتماع  هو أساس نظرية الدور ف  تنمية االسرة لسشخ ية الييادية ابنائها   

 ( : 195: 2000مفهم الدور ف  هذه الدراسة يتامن )الغرباوى  فان

نظام الدور: قيث يىرى بارسىون  أن الىدور هىو أفعىام الشىخص أثنىا  عالقاتىغ بىاالخرين اىمن  - أ

النظىىام االجتمىىاع    كمىىا يىىرى بارسىىون  أن تييىىيم العمىىم فىى  النظىىام االجتمىىاع  أدى إلىى  تعىىدد 

ة من هذه اادوار المتخ  ة المترابطة نظاما معينىا اادوار وتباينها   بقيث تكون كم مجموع

ف  البنا  االجتماع    وتكون هذه اادوار مترابطة وظيفيىا وذام أهىداف مشىتركة  وبىذلك نجىد 

أن الختالف بين اادوار شىرط لوجىود نظىم اادوار وتوافيهىا ولعىم قيىام أى فىرد بىلدوار مختسفىة 

ة داخم عىدة نظىم اجتماعيىة تكىون التنشىئة االجتماعيىة يعود ف  الغالب إل  عالقام الفرد المتعدد

 ه  المشئولة عن كم هذا.

: وهو مجموعة من اافعام او السسوكيام الت  تيوم بها االسىرة فى  مواقىف معينىة    لعب الدور - ب

 لك  يتعسم أفرادها أسس الييادة ف  المواقف المختسفة. 

م والتي تن ب عس  فهم السسوك اإلنساني في وتيوم نظرية الدور عس  العديد من الياايا والفرايا

لدور تفترض عدد من الفرايام فنظرية ايئة والثيافة والشخ ية )الذام( او  تفاعم الفرد مع الب

 :( 215: 1999ومنها)الخالق  

أن سسوك ومشاعر الفرد تختسف في المواقف االجتماعية باختالف الدور الذي يشغسغ الفرد  كما  - أ

رد يتقدد بالنسبة لسفرد الفاعم نفسغ وبالنسبة لبشخاص المقيطين بغ بناً  تفترض أن سسوك الف

عس  دوره. كما أنغ يمكن تقديد وفهم دور فرد ما من خالم اافعام واانشطة والت رفام التي 

 ييوم بها.

أن أدا  فرد  لدوره ب ورة مالئمة يتقدد بمدى استجابة اآلخرين وتفاعسهم مع أدا ه لدوره   - ب

ترض نظرية الدور أن ااطراب أدا  الفرد لدوره يؤدي إل  تعطيم وظائفغ والمقيطين كذلك تف

بغ والسياق االجتماعي الذي يعيش فيغ. كما ترى نظرية الدور أن دور الفرد هو مجموعة من 

اافعام والت رفام التي يتعسمها أما ب ورة مي ودة أو بشكم عارض من خالم موقف 

 .يتامن تفاعم

 لفرايام السابية هناك أيااً عدد من المفاهيم لنظرية الدور وهي:وإل  جانب ا 
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متطسبىام الىىدور: وهىىي الميومىىام الال مىىة ادا  دور معىىين  وهىىي تنشىىل مىىن المعىىايير الثيافيىىة  ومىىن  -أ 

شلنها أن توجىغ الفىرد عنىد اختيىاره وسىعيغ لسييىام بىلدوار معينىة. أي أن كىم دور تمارسىغ االسىرة لىغ 

بها كم من يشىغم نفىس الىدور. فىدور اام وااب فىي ااسىرة مىن اادوار التىي متطسبام مقددة ييوم 

تقددم في او  معايير اجتماعية واقم ما يجب عس  اآلبا  الييام بغ من أدوار وواجبام أسىرية 

دها المعىايير الثيافيىة فىي المجتمىع كانجاب ااطفام  وتربيتهم  وكىذلك أدوار اابنىا  فىي ااسىرة تقىد

 .(8: 1999)النوقي 

توقعىام الىدور: وهىي الفكىرة التىي يقمسهىا آخىرون لهىم أهميىتهم لسشىخص عمىا يجىب أن يكىون عسيىىغ  -ب 

سىسوك شىالم الىدور فىي أدائىغ لقيىوق وواجبىىام المركى    فسىسوك االسىرة يتقىدد مىن خىالم ت ىىور 

 (127: 1989من خالم أساليب معامستهم ابنائهم )ابو العال عبدالرقمن وفكرة الوالدين  و

الدور: ويعني عدم االعتراف بموقع ومكانة هذه اادوار عس  خريطة العالقام االجتماعية  لموض  -ج 

ومىن ذلىك عىدم (  275: 1998قبولها أو رفاها مىن جانىب المجتمىع )ال ىدييي  وعدم تقديد مدى

اعتىىراف اآلبىىا  مىىن خىىالم إتبىىاعهم لىىبعض أسىىاليب المعامسىىة الوالديىىة بىىلدوار أبنىىائهم فىىي ااسىىرة  

عند إتبا  أسسوب اليسوة والنبذ أو التسسط  مما يجعم هناك لموض فىي  فيمىا يجىب عسى  وبااخص 

 اابنا  الييام بغ من واجبام في ااسرة وبااخص فيما يتعسق بعالقتهم بوالديهم.

 ىىرا  الىىدور: يظهىىر  ىىرا  الىىدور فىىي المواقىىف التىىي يىىدرك فيهىىا شىىالم الىىدور وجىىود توقعىىام  -د 

  ونتيجىة (129: 1989ابوالعال عبىدالرقمن  ن معغ في نفس الدور )وبين المشاركي متعاراة بينغ

لذلك فان الفتاة قد تشعر بتداخم و را  في اادوار المختسفة التي تيوم بها كابنة في ااسرة أو طالبة 

في المدرسة أو عاىوه فىي جماعىة الرفىاق  وهىذا التىداخم يىؤثر عسى  أدائهىا ادوارهىا االجتماعيىة  

 وقعام اانساق المختسفة التي تنتمي لها.نتيجة الختالف ت

تكامم اادوار أو تعاراها: يتم التكامم في اادوار إذا قام كم فرد بدوره بشكم تسيائي دون  عاب   -ه 

وبالطرييىىة المتوقعىىة منىىغ وتتاىىح أهميىىة التكامىىم فىىي الجماعىىام ال ىىغيرة  كااسىىرة قيىىث أنىىغ كسمىىا 

مىىم وأ ىىبقم أقىىدر عسىى  أدا  وظائفهىىا) م ااسىىرة ونتكامسىىم وتناسىىيم اادوار داخسهىىا كسمىىا اسىىتير

وهذا ينطبق عس  الفتاة قيث كسمىا اسىتطاعم أن تنسىق بىين أدوارهىا كسمىا ( 276: 1998ال دييي 

 كانم أقدر عس  أدا  وظائفها المختسفة.

وفي او  المفاهيم والفرايام المتعددة لنظرية الىدور نجىد أنهىا تيىدم لنىا تفسىيراً لسعوامىم التىي  

تؤثَّر عس  أدا  االسرة  ادوارها ف  بنا  الشخ ىية اليياديىة ابنائهىا   وعسى  الوسىائم التىي يكتسىب مىن 

 خاللها أبنائها الطالبام لسسمام الييادية.

 نظرية التعلم االجتماعى: (2)
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إن الفكرة ااساسية لهذه النظرية تتمثم في أن السسوك اإلنساني يتم تعسمغ من خالم المالقظة 

آلخرين ومالقظة ردود الفعم التي تترتب عس  هذا السسوك  فااشخاص يميسون إل  تبني السسوك وتيسيد ا

إذا كانم نتيجتغ مفيدة لهم  أو كان من ييوم بهذا السسوك ذا قيمة بالنسبة لهؤال  ااشخاص. وال يعد 

 (126: 1994  ربيع وآخرونلرلم من دوره المسهم لهذه العمسية )التدعيم ارورياً لستعسم عس  ا

ن التنشئة االجتماعية عبارة عن "نمط تعسيم  يساعد الفرد عس  الييام وقسب هذه النظرية فا

ت  بلدواره االجتماعية   كما أن التطور االجتماع  قسب وجهة نظر هذه النظرية يتم بالطريية نفسها ال

 ( 37: 2001 وآخرون  كان فيها تعسم المهارام االخرى )الشناوى

اليوم بلن دور ااسرة ف  تنمية الشخ ية الييادية ابنائها الطالبام يمكن فهمغ ف   ومن ثم يمكن

 إطار نظرية التعسم االجتماع .

 أساليب تنمية الشخصية القيادية: (3)

 يمكن استخدام أساليب متعددة  لتنمية الشخ ية الييادية   ومنها:

القوار المفتوو بين  -الجماعيةالمناقشة  -القسية الدراسيةأسلوب المنافشات ويشمل ذلك:   -أ 

 الجماعة.

 أسلوب دراسة الحالة.  -ب 

: والذي يرك  عس  قياس قدرة اليائد عس  اتخاذ اليرارام عس  اعتبار أن أسلوب سلة القرارات -ج 

االسم ملخوذ عن سسة الوارد وال ادر الموجودة عس  مكتبغ قيث تقتوى هذه السسة عس  

رسائم  مذكرام  تيارير ... الخ( والت  تتامن مجموعة من الوثائق الرسمية )خطابام  

 (104: 2007ا والت  تقتاج إل  إيجاد قسوم لها )عبد السطيف المشكالم اليومية الت  يواجهه

 Small Groupال غيرة الجماعة مناقشامالمقاارة   ومن طرق تدريب القيادات:

Discussions  ،الدور تمثيم طريية Role Playing   ،العمم   ورشWorkshops   ،الع ف 

 (104) نوار الشافعي بدون:  Brain-Stormingالذهني

 :متطلبات تنمية القدرات القيادية (4)

تمثم تنمية اليدرام عمسية إيجاد وسائم فعالة تمكن من تقديد ااهداف و نع اليرار واتخاذ   

الجماعية ل نع اليرارام اإلجرا ام المناسبة داخم الجماعة وعس  هذا فينظر إليها بلنها قدرة اإلنسان 

وتنمية اليدرة عس  الييادة  الال مة واإلجرا ام وتغيير السسوك وممارسة التلثير لتقييق هدف مشترك

 تتطسب : 

 الجمع بين عوامم التغيير الرئيسية داخم الجماعة وأعاا  المجتمعام المقسية المؤثرة. -أ 

من خالم العمم الجماع  )واع الفريق بدالً الييام بتوليد مبادرام الييادة وممارسة التلثير وذلك  -ب 

 من دور الفرد فيط داخم الجماعة( وعمسيام الجماعة ل نع اليرار.
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 العمم عس  تيديم الفر ة لهم إلدراك المشكالم والقاجام بطريية أكثر عمياً وانتظاماً. -ج 

 البتكار.الييام باالستثمار ف  تطوير قدراتهم عس  أن تكون مينعة وقادة لديهم اإلبدا  وا -د 

 العمم عس  توسيع قدرتهم عس  التنسيق واإلدارة واسعة النطاق. -ه 

التركي  عس  الييادة التشاركية الت  تدعم تع ي  الديميراطية داخم الجماعة والت  ترك  عس    -و 

دعم التيدم بعيداً عن العمسيام لير الشامسة ل نع اليرار والعمم ويمكن االستفادة من برنامج 

 النمائ  لدعم تنمية المهارة الييادية.اامم المتقدة ا

 تنمية الشخصية القيادية للمرأة كمدخل لتفعيل دورها فى تنمية المجتمع. (5)

إن العالم اليوم أ بح ُيييم الدوم قسب معايير التنمية البشرية ومدى االهتمام باالنسان 

وأ بقم الدوم ترتب دوليا ف  قائمة التيدم والتخسف قسب هذه المعايير بعد أن كانم ترتب قسب 

مع معيار إقت ادى بقم وهو إجمام الناتج المقس    ومن المعايير الت  تستخدم ف  قياس تيدم المجت

 -  Women Participationومدى اهتمامغ بالتنمية البشرية معياران أساسيان هما "مشاركة المرأة" 

مجتمع تتلثر كثيرا    وأ بقم نظرة العالم اى Women Empowermentو"تمكين المرأة" 

 (10: 2005بمكانة المرأة ) تكال 

 أياا اروريان هما بم اإلنسان  من قيوق فيط ليسا المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة إن

 : 2011المساواة ) برنامج االمم المتقدة االنمائي   عس  واليائمة لسكافة الشامسة التنمية المستدامة لتقييق

( ii   قيث أن تنمية قدرام المرأة وإعطائها فرص متساوية هو أعظم عائداً ومردوداً   ان ذلك يعن

جية رأس المام البشرى ف  االقت اد اليوم  وهو ما يؤدى تقسين خ ائص ورفع قدرام و يادة إنتا

اليوم  ف  إطار العولمة بدوره إل  ارتفا  العائد عس  االستثمار اليوم  وارتفا  درجة تنافسية االقت اد 

 ( 4: 2002وتقدياتها ) مجسس الو را    

خياراً بم ارورة  إن ارورة مشاركة المرأة ف  التنمية وإعدادها لهذه المشاركة لم تعد اليوم

مسقة ال لن  عنها وال بديم لها   إنها ارورة من ارورام التنمية وركن أساس  ف  تقييق أهدافها   

سهام واالاافة إل  قوة دفع التيدم فالعالقة وثيية بين برامج التنمية و يم قدرام المرأة قت  يمكنها اال

كبير من أهداف االفية االنمائية الت  لذلك استقوذم قاايا المرأة عس  قي  ( 10: 2005)تكال 

واعتها اامم المتقدة سوا  بشكم مباشر أو لير مباشر   فواع المرأة وموقعها من قاايا الفير 

والتنمية المستدامة   ساهم ف  بسورة ااجندة االنمائية العالمية   وبطبيعة القام فرض هذا التوجغ نفسغ 

 ة النامية منها   ورلم جهود تقسين واع المرأة الم رية عس  م ر كغيرها من بسدان العالم وخا

تعود إل  فترام سابية عس  إعالن أهداف االفية االنمائية   إال أن ذلك ال ينف  ارتباط ت ايد وتيرة هذه 

الجهود مع االتجاه العالم    ال سيما فيما يتعسق بالتركي  عس  النسا  المهمشام والوع  الوطن  بلهمية 

 (445: 2005لمرأة عس  أجندة العمم الوطن  )مرك  الدراسام السياسية يا اقاا
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إن نهوض المرأة ف  سياق مفهوم التنمية االنسانية كعمسية تغيير اجتماع  يستدع  اجرائيا  

تقرير النسا  من الييود اليانونية والمؤسسية الت  تكبسهن وتاعهن ف  موقع اجتماع  متدن   وتمكينهم 

ض عبر تنمية قدراتهن   وينتظم تسك عبر تلمين تمام المساواة بين النسا  والرجام ف  من أدوام النهو

فرص اكتساب اليدرام البشرية   خا ة اليدرام البشرية ااساس ف  مامارى التمتع بال قة بالمعن  

)برنامج  0مساواة التامة بين البنام والبنين االيجاب  الشامم واكتساب المعرفة مدى القياة ابتدا  من ال

 ( 55: 2005االمم المتقدة االنمائي   

عمسية وعالمية دور ال ييم عن  ولسمرأة في قركة التنمية وفي مواجهة ما يقيط بها من مشكالم

اإلنتاج والخدمام   وباعتبارها أيااً  دور الرجم باعتبارها عن را فعاال ومهما وقوة من قوي

الم رية في االفية الثالثة تواجغ العديد من التقديام العالمية  فالمرأة   مواوعاً لستغيير ومقدثا لغ

 العولمة وثورة االت االم والمعسومام التي تتطسب درجة عالية من اليدرة عسي إدارة المتمثسة في ظاهرة

تعظم اإلستفادة من  المعرفة وااخذ بلساليب التفكير العسم  واإلبتكار لسو وم إل  أفام اليرارام التي

تقديام إقسيمية متمثسة في قاايا القرب  كما تواجغ المرأة   التقديام وتيسم من آثارها السسبيةهذه 

المستوي المقسي فتمثم العديد من اليوانين والسياسام  والسسم والتنمية ونشر الديميراطية . أما عسي

كم هذه    مرأةواالقوام الشخ ية بعض التقديام المقسية التي تواجغ ال العامة ومشكالم البطالة

 فرام قتمية تمكين المرأة ودعم مشاركتها في عمسية إتخاذ اليرار وتع ي  و ولها إل  التقديام

تمكين المرأة  ( من إعالن مؤتمر بكين عس  13لهذا فيد ن م المادة )    منا ب السسطة و نع اليرار

بما في ذلك عمسية  نع اليرار  من مشاركتها الكامسة عسي قدم المساواة في جميع جوانب القياة العامة

فالمشاركة والتمكين هما    والتنمية والسالم وبسوغ مواقع السسطة   هي أمور أساسية لتقييق المساواة

مفهوم التمكين يشير إل  كم ما من شلنغ أن يطور مشاركة المرأة  وجهان  لعمسة واقدة   قيث أن

 ذاتها عسي مختسف اا عدة المادية والسيكولوجية ووعيها ومعرفتها   ومن ثم تقييق وينمي من قدرتها

السيطرة عسي  واالجتماعية والسياسية ويتيح لديها كافة اليدرام واإلمكانام التي تجعسها قادرة عسي

هام القر والواعي في بنا  المجتمع وواعها  واإلس ظروفها

(http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=5034) 

 ومما سبق سمكن القول بأن:

التنمية تعني في جوهرها تنمية العن ر البشري  وهذا يعني بالارورة االهتمام بالياايا 

عائدها  فينبغي االجتماعية واالقت ادية والسياسية. وباعتبار اإلنسان هو أداة التنمية والمستفيد من 

التركي  عس  واع العن ر البشري في مكانغ ال قيح من التنمية بما يتفق مع مدخم االستثمار في 

 العن ر البشري.

http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=5034
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وتنمية المرأة ال يجب أن تع م عن تنمية المجتمع فال يمكن أن تقدث تنمية قيييية لسمرأة دون 

ا يجب أن تكون تنمية المرأة كيفية ونوعية أن ناع في اعتبارنا تنمية الواقع االجتماعي االشمم  كم

أكثر منها كمية ويتلت  ذلك عن طريق تطوير أدوار المرأة وااجه ة التي تساعدها عس  أدا  هذه 

 اادوار بكفا ة وفعالية.

وباعتبار المرأة أساس المجتمع وه  وجوده الثري في العطا  وهي  اقبة التغيير سوا  من 

شئة االجتماعية أو من خالم إسهاماتها ب فة عامة  وقيث أن العناية بالمرأة خالم ااسرة وعمسية التن

وإعدادها اإلعداد ال قيح ومساعدتها عس  الييام بواجباتها من اامور بالغة ااهمية التي تؤدي إل  

تقسين الدخم اليومي والمقسي وال  رفع مستوى معيشة ااسرة ويؤدي إل  تربية جيم جديد يستطيع أن 

 يق ما ي بوا إليغ المجتمع من تيدم وا دهار.يق

ولتطوير وتقسين أواا  المرأة يجب تقريرها من العوائق التي تيف قائال دون اندماجها في 

 مجتمعها ومشاركتها الفعالة في تقييق التنمية.

واستجابة ليرارام وتو يام المؤتمرام الدولية واإلقسيمية والمقسية التي تشير إل  أهمية دور 

لمرأة وعالقتها بالتنمية اليومية وتطبييا التفاقية الياا  عس  جميع أشكام التميي  اد المرأة  فيجب ا

مواجهة العوائق التي تيف في سبيم تيدم المرأة وإعادة توا ن عالقام التكافؤ بين الجنسين  وذلك تقيييا 

 لالمان االجتماعي كعن را أساسيا من عنا ر تنمية المرأة.

سبق يتبين أهمية تنمية الشخ ية الييادية لسمرأة قت  تستطيع أن تؤدى دورها  وف  او  ما

 بفاعسية ف  تقييق تنمية المجتمع.

 األسرة ... وتنمية الشخصية القيادية ألبنائها: (6)

تعد ااسرة نظام اجتماع  وه  من أهم الجماعام الت  يتكون منها المجتمع خا ة   وقد 

 ( 24: 1992رسم شخ ية أطفام الغد) الكندرى: ة ااسرة ف أجمعم تجارب العسما  عس  أهمي

وتعتبر االسرة الوسيط ااوم بين الفرد والمجتمع الذى يعيش فيغ   وه  الت  تكسبغ اجتماعياتغ 

  وفتخس غ من ميوم الع لغ واالنانية   وتشرف عس  سسوكغ وتوجيهغ وتسينغ لغتها ودينها   وتيوده عس  

عاداتها وتياليدها   بمعن  آخر فان االسرة ه  المسئولة عن عمسية ترويض الفرد ااخذ بما تيا  بغ 

ويخاع اقكامها  لك  يكون كائنا اجتماعيا يستجيب لمؤثرام بيئتغ سوا  كانم جغرافية أم اجتماعية  

 (95ونظمها ومعاييرها ) عبد الجواد بدون: 

أهمية  االسرة   فه  نظام اجتماع  لغ تياليده ويتفق الباقثون ف  مجام دراسة العالقام االسرية عس  

الخا ة بغ   ولغ نفعغ بالنسبة لسمجتمع الكس    وبالنسبة لسفرد . وذلك ان الفرد ف  ااسرة لغ اقتياجاتغ 

الخا ة مثم التعبير عن نفسغ وذاتغ   فاالسرة كجماعة وظيفية ت ود أعاائها بكثير من االشباعام 

  ( 17: 1992بين ال وجين وبين االبا  واالبنا  )الكندرى مسالك القب  ااساسية من بينها توفير
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إن التنشئة االجتماعية ه  عمسية تعسم ليكون المر  عاوا ف  مجتمع ما   وي بح من خاللها كائنا 

اجتماعيا   وه  تجربة دائمة   وتكتمم من خالم التفاعم مع اآلخرين والمشاركة ف  روتين القياة 

ومية   وهناك فرق بين التنشئة االجتماعية االساسية والثانوية   قيث ترتبط التنشئة االجتماعية الثيافية الي

ويظهر فيها تلثير اابا  والمربين وااخوة ول  أو سنوام الشخ ية المبكرة  االساسية بسنوام النشلة اا

ة المعيدة والمستمرة  ويظهر دور القياتية واالجتماعية والثيافي تنشئة الثانوية فمتعسية بالخبرام  أما ال

 (132: 2009فة خا ة المؤسسام التعسيمية )سكوم  المؤسسام االجتماعية ااخرى وب 

كما أن التنشئة االجتماعية عمسية تعسم تهدف إل  إعداد الطفم ثم ال ب  فاليافع فالراشد لالندماج 

والييم السائدة ولغة االت ام واالتجاهام ف  أنساق البنا  االجتماع  والتوافق مع المعايير االجتماعية 

الخا ة باالسرة الت  ولد فيها   وبالجماعام الت  ينام لعاويتها   كما يتفهم القيوق والواجبام 

المس مة المتعسية بمجموعة المراك  الت  يشغسها   ويتعسم اادوار المناسبة لكم مرك    كما يتفهم أدوار 

وال يختسف (   15: 1430م ف  المواقف االجتماعية المتنوعة) ابوجادو  اآلخرين الذين يتعامم معه

معن  التربية اختالفا كبيرا عن معن  التنشئة االجتماعية   بم يتامنها   إال أن التربية مفهوم أوسع من 

جانب مفهوم التنشئة االجتماعية   فهوم يمتد إل  الجانب العيس  والبدن  والسغوى والجنس    إاافة إل  ال

 ( 33: 2011الذى تختص بغ التنشئة االجتماعية) م باو   االجتماع 

وتعتبر ااسرة المؤسسة االجتماعية ااول  المسئولة عن التنشئة االجتماعية ابنائها والابط 

االجتماع    فاالسرة اتقاد تسيائ  يتم نتيجة االستعدادام واليدرام الكامنة ف  الطبيعة البشرية الت  

جتماع    وتسعب تن   إل  االجتما    وه  ارورة قتمية لبيا  الجنس البشرى واستمرار الوجود اال

االسرة دورا أساسيا ف  سسوك االفراد بطريية سوية أو لير سوية   من خالم النماذج السسوكية الت  

تيدمها ل غارها   فلنماط السسوك والتفاعالم الت  تدور داخم ااسرة ه  النماذج الت  تؤثر سسبا أو 

اعية   إال أن االسرة كانم وال  الم أقوى إيجابا ف  تربية الناشئين  ومع تعدد مؤسسام التنشئة االجتم

مؤسسة اجتماعية اجتماعية تؤثر ف  كم مكتسبام االنسان المادية والمعنوية   فاالسرة ه  المؤسسة 

  ااول  ف  قياة االنسان   وه  المؤسسة المستمرة معغ استمرار قياتغ بطريية مباشرة أو لير مباشرة 

  ( 15: 1430بوجادو  إل  أن يشكم أسرة جديدة خا ة بغ)ا

وخسص الباقثون إل  أهمية االسرة ف  مستيبم أبنائها   وأن أى خسم ي يبها ستكون عواقبغ 

وخيمة عسيهم   االسرة ه  أهم مؤسسة اجتماعية ف  المجتمع   وه  مؤسسة التنشئة االجتماعية   وفيها 

سرية ه  الت  تجعم الطفم متكيفا أو يمارس الطفم خبراتغ النفسية واالجتماعية ااول   إن العالقام اال

منقرفا عن مقيطغ ومجتمعغ  وعندما نيوم تنشئة اجتماعية ني د بها التربية الت  ييدمها الوالدين 

ابنائهم   وه  عمسيغ استدخام ثيافة المجتمع ف  بنا  الشخ ية   وه  تدم عس  العمسيام الت  يتشرب 

يافة مجتمعغ عن ثيافة المجتمعام ااخرى   وتساهم ف  تشكيم بها الطفم االنماط السسوكية الت  تمي  ث
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السسوك االجتماع  لسفرد وتطبع المادة الخام لسطبيعة البشرية ف  النمط االجتماع  والثيافة   وفيها يتعسم 

الفرد عن طريق التفاعم االجتماع  وأدواره االجتماعية   ويتمثم ويكتسب المعايير االجتماعية الت  

فق عسيها اادوار   ويكتسب االتجاهام النفسية ويتعسم كيف يسسك بطريية اجتماعية توا تقدد هذه

 (11: 2013الجماعة ويتايها المجتمع ) بو خميس :

وعلى الرغم من كل التغيرات التي طرأت على المجتمعات المعاصرة ما زالت األسرة ذات 

ى منذ بدء حياة اإلنسان على األرض أهمية وفيمة كبرى بالنسبة لكل فرد ال تعادلها جماعة أخر

واستمرارها عبر مر التاريخ والحضارات، وتتكسب األسرة أهميتها من أنها تعمل على تحقيق األهداا 

 التالية: 

ااسرة لها أهمية خا ة في عمسية البنا  واإلنما  قيث تيدم لسمجتمع أثمن ثروة يعتمد عسيها في  -1

ة  ولن تستطيع ااسرة أن تمد المجتمع بتسك الثروة الهائسة إال بنا ة ونمائغ إال وهي الثروة البشري

إذا قامم عس  أسس قوية وميومام رئيسية تساعدها عس  أدا  وظائفها االجتماعية بما ينعكس 

 .أثرة عس  أدا  المجتمع لوظائفغ ويقيق لغ التنمية

لتياليد  فهي م در لبسرة دور هام ورئيسي في تنشئة اابنا  وإكسابهم الييم والعادام وا -2

نسان أوم دروس القياة ااخالق والدعامة ااول  لابط السسوك واإلطار الذي يتسي  فيغ اإل

 (22: 1986االجتماعية ) ير السيد 

كما تكمن أهمية ااسرة في أنها أوم جماعة إنسانية يتكون منها البنيان االجتماعي فهي من أكثر  -3

فال نكاد نجد مجتمع يخسو من النظام ااسري وهذا ما  الظواهر االجتماعية عموماً وانتشارا

 يقيق االستيرار لسقياة االجتماعية في المجتمع.

وتبر  أهمية ااسرة كنظام اجتماعي في أنها تؤثر عس  النظم االجتماعية ااخرى بمعن  إذا  -4

السياسية كان النظام ااسري فاسدا في مجتمع انعكس ذلك عس  النظم االجتماعية ااخرى ) 

واالقت ادية واالجتماعية ( والعكس  قيح فالمجتمعام المستيرة نجد فيها القياة ااسرية 

رة نجد أن نظام ااسرة مفكك واعيف )ابو المعاطي مدعمة وقوية بينما المجتمعام الغير مستي

 2007 :22 )  

ده باافراد الذين تعتبر ااسرة من أهم الظواهر االجتماعية بالنسبة لسمجتمع  فهي التي ت و -5

يعشون في معيشة واقدة وتنشل بينهم عالقام اجتماعية يترتب عسيها إيجاد منظمام ومؤسسام 

وخدمام تيوم بسد اقتياجام هؤال  اإلفراد والجماعام وبذلك تسهم ااسرة في سير عجسة 

 المجتمع.  

ا  تكوين الوعي ااسرة هي الوقدة االجتماعية ااساسية ااول  في  رو المجتمع  وهي وع -6

 االجتماعي والتراث القااري واليومي لسمجتمعام.
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لبسرة أهمية بالغة خا ة في المقافظة عس  قجم الييم الثيافية خا ة في مراقم التغيير  -7

م االجتماعي لسمجتمع ذلك ان ااسرة دائما لها اثر مباشرا فيما يتعرض لغ المجتمع من تغيرا

  (35: 2008ع ) السروجي ابو المعاطي   تمس قجم الييم الثيافية لسمجتم

وف  او  العرض السابق يتبين أن لالسرة دورا كبير ف  تنشئة ابنائها   ومن ثم إمكانية بنا  

 وتنمية الشخ ية الييادية لديهم.

 :للدراسة  االستراتيجية المنهجية:   ثامنا

  إذ يتامن البقث الو في  تعتبر هذه الدراسة من الدراسام الو فية التقسيسية: نوع الدراسة  (1)

تيرير خ ائص ظاهرة معينة   وتقديد أبعادها بدقة   قيث يمكن البقث الو في من الق وم 

عسي معسومام دقيية ت ور الواقع وتسهم في تقسيسغ   اامر الذي يساعد في توايح مشكسة البقث 

ان هذه الدراسة تيوم والو وم إل  مجموعة من النتائج التي تفسر المواو  المدروس   ولذلك ف

 الجامعيام. الطالبام لدى ليياديةالشخ ية ا بنا  في ااسرة دور عس  و ف وتقسيم

تستخدم الدراسة منهج المسح االجتماعي باستخدام العينة   قيث يعد المسح المنهج المستخدم :  (2)

وسيتم استخدامغ  االجتماعي من أهم وأكثر االستراتيجيام المستخدمة في البقوث الكمية االجتماعية 

من خالم العينة الختيار عينة من الجامعام القكومية السعودية  كذلك اختيار عينة ممثسة عن 

طالبام السنة التقايرية بهذه الجامعام   والتي يعود اختيارهم ال  كونهم قد و سوا ال  مرقسة 

لمهارام التي تو ف من التنشئة االجتماعية داخم ااسرة قد يكونوا قد ق سوا فيها عس  بعض ا

بلنها مهارام قيادية قد ت يم ويااف اليها من خالم وجودهم في االطار الجامعي الذي يوفر لهم 

 . ذلك

استمارة استبيان لسطالبام بالجامعام مقم الدراسة   وذلك لتقديد اسهامام  أداة جمع البيانات: (3)

 .لهن الشخ ية اليياديةأسرهن ف  تنمية 

 لبيانات:صدق وثبات أداة جمع ا

لستقيق من  دق االداة تم استخدام ال دق الظاهري  وذلك بعرض   دق أداة جمع البيانام: - أ

( مقكم  إلبدا  الرأي في  القية االداة  من قيث السالمة السغوية لسعبارام 10االداة عس  )

من ناقية وارتباطها بمتغيرام الدراسة من ناقية أخرى   وبنا  عس  ذلك تم تعديم وإاافة 

%   وف  نهاية هذه المرقسة 80وقذف بعض ااسئسة والعبارام وفيا لدرجة اتفاق ال تيم عن 

 تم واع االداة في  ورتها النهائية.

كما تم االعتماد عس   دق االتساق الداخس  لالداة من خالم ايجاد العالقة بين درجة بعد والدرجة الكسية 

( طالبام من 10( طالبة  بواقع )30طبيق االداة عس  )لبداة باستخدام معامم ارتباط بيرسون   بعد ت

 :كم جامعة     والجدوم التال  يواح ذلك
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 العالفة بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لألداة( 1جدول )

 30ن=                                                                 

 فيمة ر ودالتها  أبعاد األداة

  0.835 عالقام ناجقة مع اآلخرين.مهارة تكوين  2

 0.861 مهارة تقمم المسئولية. 3

 0.870 مهارة إقنا  اآلخرين. 4

 0.849 مهارة اليدرة عس  التعامم وقم المشكالم . 5

 0.853 مهارة االستخدام اامثم ل مكانيام . 6

 0.844 مهارة  نع واتخاذ اليرار . 7

 0.863 مهارة التيويم الذاتي المواوعي .

  0.01معنوى عند                                                 0.05معنوى عند 

 ويتاح من بيانام الجدوم السابق  دق االتساق الداخس  اداة الدراسة.       

ولستقيق من ثبام أداة جمع البيانام تم استخدام معامم ألفا كرونباخ  ثبات أداة جمع البيانات: - ب

( طالبة   وتم قساب معامم 30  قيث قامم الباقثة بتطبيق االداة عس  عينة  قوامها )  لسثبام

 لسثبام  وجا م النتائج عس  النقو التال :ألفا كرونباخ 

 ثبات أداة جمع البيانات باستخدام معامل ألفا كرونباخ للثبات( 2جدول )

 30ن=                                                                 

 فيمة معامل الفا كرونباخ  أبعاد األداة

  0.875 مهارة تكوين عالقام ناجقة مع اآلخرين. 8

  0.894 مهارة تقمم المسئولية. 9

 0.882 مهارة إقنا  اآلخرين. 10

 0.873 مهارة اليدرة عس  التعامم وقم المشكالم . 11

 0.853 مهارة االستخدام اامثم ل مكانيام . 12

 0.872 مهارة  نع واتخاذ اليرار . 13

 0.881 مهارة التيويم الذاتي المواوعي .

  0.876 االداة ككم

ويتاىىح مىىن بيانىىام الجىىدوم السىىابق أن معامىىم الثبىىام لكىىم بعىىد مىىن أبعىىاد االداة   ولىىبداة ككىىم 

 الدراسة و القيتها لستطبيق.ميبوم   مما يشير إل  ثبام أداة 

 الدراسة :    حدود (4)

: قيىىث تهىىتم الدراسىىة بىىدور االسىىرة فىى  تنميىىة الشخ ىىية اليياديىىة ابنائهىىا الحةةدود الموضةةوعية -أ 

 الطالبام.
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كومية بالممسكة العربية الجامعام الق من عدد: تقدد المجام المكاني لسدراسة في الحدود المكانية -ب 

االمام مقمد جامعة -جامعة المسك سعود-بنم عبد الرقمن نوره )جامعة ااميرة  وه   السعودية

 .(بن سعود

 :  الحدود البشرية -ج 

مقم لسدراسة القكومية  ةقايرية المييدة بالجامعام السعوديطالبة السنة الت وحدة المعاينة: -1

 هـ1436-1435لسعام الجامع  

 .مقام الدراسة طالبام السنة التقايرية بالجامعام السعودية إطار المعاينة : -2

( طالبىة مىن 100( طالبىة   بواقىع )300تم تطبيق الدراسة عس  عينىة قوامهىا ) : عينة الدراسة -د 

 .كم جامعة من الجامعام مقم الدراسة

 أشهر. 9استغرقم الدراسة للدراسة : الحدود الزمنية  -ه 

  المعامالت االحصائية المستخدمة: (5)

   وتم استخدام المعامالم االق ائية التالية: SPSS v18تم تفريغ البيانام آليا باستخدام برنامج 

 التكرارام والنسب المئوية. -1

 المتوسط الو ن : -2

 الحكم على المستوى باستخدام المتوسط الوزنى:

تكىىوين بدايىىة ونهايىىة فئىىام المييىىاس الثالثىى : تىىم ترميىى  وادخىىام البيانىىام إلىى  القاسىىب اآللىى    

(   ثم تم تيسيمغ 2= 1-3دود الدنيا والعسيا(   تم قساب المدى )ولتقديد طوم خاليا الميياس الثالث  )الق

(   وبعد ذلك تم إاافة هذه 0.67=  2/3عس  عدد خاليا الميياس لسق وم عس  طوم الخسية ال قيح )

الييمة إل  أقم قيمة ف  الميياس )أو بداية الميياس وه  الواقد ال قيح( وذلك لتقديد القد ااعسى  لهىذه 

  -كذا أ بح طوم الخاليا كما يس :الخسية   وه

 منخفض 1.67:  1إذا تراوقم قيمة المتوسط لسعبارة أو البعد  بين 

 متوسط 2.34:  1.67إذا تراوقم قيمة المتوسط لسعبارة أو البعد  بين أكثر من 

 مرتفع 3:  2.34إذا تراوقم قيمة المتوسط لسعبارة أو البعد  بين أكثر من 

ويفيد ف  معرفة مدى تشتم أو عدم تشتم استجابام المبقوثين   كمىا يسىاعد  االنقراف المعيارى : -3

فى  ترتيىىب العبىىارام أو المتغيىىرام مىىع الوسىىط القسىىاب   قيىىث أنىىغ فىى  قالىىة تسىىاوى العبىىارام فىى  

مجمو  ااو ان وبالتال  المتوسط الو ن  فان العبارة أو المتغير الذى انقراف المعيىارى أقىم يلخىذ 

 سيغ الدور .الترتيب الذى ع

 تقسيم التباين االقادى )اختبار ف(  واختبار شيفيغ لسميارنام ال وجية البعدية. -4

 اختبار م لعينيتين مستيستين. -5
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 معامم ارتباط بيرسون. -6

 معامم ألفا كرونباخ لسثبام. -7

 نتائج الدراسة الميدانية:تاسعا: 

 وصا عينة الدراسة: (1)

المعيارى للمتغيرات الكمية لعينة الطالباتالمتوسط الحسابى واالنحراا  ( 3جدول )  

300ن=                                                                         

 المتوسط الحسابى المتغيرات الكمية
االنحراا 

 المعيارى

 0.703  18.75 السن

 1.99 6.13 عدد أفراد االسرة

 تشير بيانام الجدوم السابق إل  أن:

( سنة تيريبا بانقراف معيارى )سنة( تيريبا   مما يشير 19أعمار الطالبام عينة الدراسة ) متوسط -

 إل  التيارب الكبير بين أعمارهن  ويفسر ذلك أن جميع الطسبام ف  السنة التقارية .

( أفراد تيريبا بانقراف معيارى فردين تيريبا   6متوسط عدد أفراد أسرة الطالبام عينة الدراسة ) -

 يشير إل  وجود تفاوم بين الطالبام ف  عدد أفراد أسرهن.مما 

توزيع عينة الطالبات طبقا لمستوى تعليم األب ( 4جدول )  

  300ن=                                                                      

 % ك مستوى تعليم االب م

 7 21 تعسيم قبم الجامع  -أ

 84 252 تعسيم جامع  -ب

 9 27 تعسيم فوق الجامع  -ج

 %100 300 مجـ

المستوى التعسيم  البا  لالبية الطالبام عينة الدراسة) تعسيم تشير نتائج الجدول السابق إلى أن 

% من أبائهن تعسيمغ )فوق الجامع (   9% من أبائهن تعسيمغ "جامع "    و 84جامع (   قيث أن 

% من أبائهن تعسيمغ 7ابا  الطالبام عينة الدراسة  ف  قين أن مما يشير إل  ارتفا  المستوى التعسيم  

 )قبم الجامع (.

األمتوزيع عينة الطالبات طبقا لمستوى تعليم  ( 5جدول )  

  300ن=                                                                      

 % ك مستوى تعليم االم م

 9.7 29 تعسيم قبم الجامع  -أ
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 85.3 256 تعسيم جامع  -ب

 5 15 تعسيم فوق الجامع  -ج

 %100 300 مجـ

المستوى التعسيم  امهام لالبية الطالبام عينة الدراسة) تشير نتائج الجدول السابق إلى ان :

% منهن تعسيمهن فوق الجامع    5% من أمهاتهن تعسيمهن "جامع "    و 85.3تعسيم جامع (   قيث 

% مستوى 9.7ارتفا  المستوى التعسيم  المهام الطالبام عينة الدراسة  ف  قين أن مما يشير إل  

 تعسيمهن "قبم الجامع ".

المستوى التعسيم  البا  وأمهام لالبية وفى ضوء نتائج الجدولين السابقين يتبين أن ارتفاع 

وأمهاتهن  وإن كان هناك الطالبام عينة الدراسة   كما أن هناك تكافؤ كبير بين مستوى تعسيم أبائهن 

ارتفا  طفيف لمستوى تعسيم االبا  عس  االمهام  قيث بسغم نسبة االبا  الذين تعسيمهم فوق الجامع  

 % لالمهام.5% ميابم 9

توزيع عينة الطالبات طبقا لوظيفة األب ( 6جدول )   

  300ن=                                                                      

 % ك وظيفة األب م

 60 180 موظف قكوم  -أ

 8 24 عمم عسكرى -ب

 30.3 91 أعمام قرة -ج

 1.7 5 ال يعمم -د

 %100 300 مجـ

أكثر من ن ف أبا  الطالبام عينة الدراسة موظفيين تشير نتائج الجدول السابق إلى أن 

%   30.3قرة  قيث بسغم نسبتهم %   وما ييرب من ثسثهن أعمام 60قكوميين   قيث بسغم نسبتهم 

 % من أبائهن ال يعمسون.1.7ف  قين أن 

توزيع عينة الطالبات طبقا للترتيب بين اخوانهن باالسرة ( 7جدول )  

300ن=                                                                        

 % ك الترتيب بين االخوة م

 17.3 52 ااوم -أ

 12.3 37 الثان  -ب

 32.3 97 الثالث -ج

 16.7 50 الرابع -د

 9.7 29 الخامس -هـ
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 8.7 26 السادس -و

 1 3 السابع -ز

 1 3 الثامن -ح

 1 3 العاشر -ط

 %100 300 مجـ

تشير بيانام الجدوم السابق إل  أن خمس الطالبام عينة الدراسة ترتيبهن ااوم بين إخوانهن 

%   ف  قين أن لالبيتهن تراوو ترتيبهن بين الثان  والسادس 17.3نسبتهن ف  االسرة  قيث بغسم 

 % منهن تراوو ترتيبهن بين السابع والعاشر.3%   بينما 79.7قيث بسغم نسبتهن 

لنوع السكنتوزيع عينة الطالبات طبقا  ( 8جدول )  

300 ن=                                                                       

 % ك نوع السكن م

 7.7 23  شية -أ

 31 93 دور ف  فيال -ب

 59.3 178 فيال -ج

 2 6 ق ر -د

 %100 300 مجـ

أكثر من ن ف عينة الدراسة يسكنون ف  فيال   قيث بسغم تشير بيانام الجدوم السابق إل  أن 

ق ر  مما يشير % يسكنون ف  2% يسكنون ف  دور ف  فيال   ف  ميابم  31%  و 59.3نسبتهم 

 إل  ارتفا  المستوى االقت ادى السر الطالبام عينة الدراسة.

لمتوسط الدخل الشهرى لألسرةتوزيع عينة الطالبات طبقا  ( 9جدول )  

300ن=                                                                        

أكثر من ن ف الطالبام عينة الدراسة متوسط دخوم تشير نتائج الجدول السابق إلى أن 

فيط من أسرهن % 1لاير(  ف  ميابم أن  15000لاير إل  أقم من  10000أسرهن تتراوو ما بين )

 لاير ف  الشهر. 5000دخسهن أقم من 

 % ك متوسط الدخل الشهرى م

 1 3 لاير 5000أقم من  -أ

 20.3 61 -لاير 5000من  -ب

 54 162 -لاير  10000من  -ج

 24.7 74 لاير فيما فوق 15000من  -د

 %100 300 مجـ
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( الخاص بمتوسط الدخم الشهرى اسر 9( الخاص بنو  السكن  )8وف  او  نتائج الجدولين )

 الطالبام ارتفا  المستوى االقت ادى اسر الطالبام عينة الدراسة.

 دور األسرة فى تنمية الشخصية القيادية لدى الطالبات الجامعيات: (2)

دور األسرة فى تنمية مهارة تكوين عالفات اجتماعية ناجحة لدى الطالبات كأحد أبعاد تنمية  (10فم )جدول ر 

 الشخصية القيادية لديهن

   300ن=                                                                          

 العبارات م

 االستجابات
مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 الوزنى

 االنحراا

 المعيارى
 الترتيب

 نعم
إلى حد 

 ما 
 ال

1 
ال تمانع ااسرة إتاقة الفر ىة لىك عسى  أن تكىون 

 بجوار  ميالتك ف  مناسباتهم الخا ة 
227 55 18 809 2.70 0.58 1 

2 
تؤكىىد أسىىرتك عسىى  اىىرورة توطيىىد عالقاتىىك مىىع 

  ميالتك.
191 91 18 773 2.58 0.60 2 

3 
أسىاس بنىا  أيىة  تخبرك ااسىرة بىلن الواىوو هىو

 عالقة مع اآلخرين .
189 94 17 772 2.57 0.60 3 

4 
تقىىاوم ااسىىرة تنشىىئك عسىى  تيبىىم اآلخىىرين مهمىىا 

 كانم شخ ياتهم
154 129 17 737 2.46 0.60 4 

5 
تسع  ااسرة عس  تنمية قدراتك ف  فهىم اآلخىرين 

 كلساس لبنا  العالقام معهم .
141 137 22 719 2.40 0.62 5 

6 
أسرتك لديك ًسبم تعسم مواجهة الخالفام مىع تنم  

 اآلخرين.
138 135 27 711 2.37 0.64 7 

7 
تعمم أسرتك عس  بنا  قدراتك ف  اقترام مشىاعر 

 اآلخرين 
144 130 26 718 2.39 0.64 6 

 0.64 2.49 المتوسط واالنحراا المعيارى للبعد ككل
 المستوى

 مرتفع

  

مسىتوى دور االسىرة فى  تنميىة مهىارة تكىوين العالقىام االجتماعيىة  تشير بيانات الجدول السابق إلى أن

  2.49لدى الطالبام كلقد أبعاد تنمية الشخ ية اليياديىة لىديهن )مرتفىع(  قيىث أن المتوسىط الىو ن  = 

 (.3:  2.34أى ييع ف  الفئة )أكثر من 

ى الطالبات كأحد ومن أهم مؤشرات دور األسرة فى تنمية مهارة تكوين العالفات االجتماعية لد

)بالترتيىب وفيىا لسمتوسىط الىو ن ( :  ال تمىانع ااسىرة فى  إتاقىة أبعاد تنمية الشخصةية القياديةة لةديهن 
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  تلكيىد االسىرة عسى  2.70الفر ة لهن ليكونوا بجوار  مالئهن ف  مناسباتهم الخا ىة بمتوسىط و نى  

ااسرة بلن الواوو هو أسىاس   تخبرهن  2.58ارورة توطيد عالقاتهن مع  مالئهن بمتوسط و ن  

  تقىاوم ااسىرة تنشىئتهن عسى  تيبىم اآلخىرين مهمىا 2.57بنا  أية عالقىة مىع اآلخىرين بمتوسىط و نى  

  تسىع  ااسىرة عسى  تنميىة قىدراتهن فى  فهىم اآلخىرين كلسىاس 2.46كانم شخ ياتهم بمتوسط و نى  

قدراتهن ف  اقترام مشاعر اآلخرين   تعمم االسرة عس  بنا   2.40لبنا  العالقام معهم بمتوسط و ن  

  وجا  ف  الترتيب االخيىر تنمى  االسىرة لىديهن سىبم تعسىم مواجهىة الخالفىام مىع 2.39بمتوسط و ن  

 .2.37اآلخرين بمتوسط و ن  

وفىى  اىىو  نتىىائج الجىىدوم السىىابق يتبىىين أن لالسىىرة دورا فىىاعال فىى  بنىىا  وتنميىىة أسىىس تكىىوين 

الطالبام مع االخرين  ومن ثم تسهم بشكم كبير ف  تنمية الشخ ية  عالقام اجتماعية ناجقة اللطالبام

اليياديىىة لهىىن   قيىىث أن اليىىدرة عسىى  تكىىوين عالقىىام اجتماعيىىة مكىىون أساسىى  مىىن مكونىىام الشخ ىىية 

 الييادية.

ولكىى  تقىىافظ االسىىرة عسىى  دورهىىا فىى  تنميىىة مهىىارة تكىىوين عالقىىام اجتماعيىىة لىىدى الطالبىىام 

تعط  أهمية بشكم أكبر لتنمية سبم تعسم مواجهة الخالفام مع االخىرين وأسىس الطالبام يجب عسيها أن 

ام قم الخالفام ومهارام إدارة اا مام وال راعام   فاال عىن تعسىيمهن كيفيىة فهىم االخىرين واقتىر

 مشاعرهم ف  المواقف المختسفة.

أحد أبعاد تنمية الشخصية القيادية الطالبات كدى دور االسرة فى تنمية مهارة تحمل المسئولية ل ( 11جدول رفم )

 لديهن 

   300ن=                                                                          

 العبارات م

 االستجابات
مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 الوزنى

االنحراا 

 المعيارى
 الترتيب

 نعم
إلى حد 

 ما 
 ال

 1 0.62 2.39 717 22 139 139 تعسمن  أسرت  مساعدة  مالئ  ف  الييام بمسئولياتهم  1

2 
أشعر بلن ما أتاقتىغ لى  أسىرت  مىن مسىئوليام لسييىام 

 بها تتفق مع تعاليم الدين اإلسالم  .
128 153 19 709 2.36 0.60 3 

3 
عسمتن  أسىرت  كيفيىة إنجىا  المسىئوليام المسيىاة عسى  

 المناسب .ف  الوقم 
154 108 38 716 2.39 0.70 2 

 6 0.67 2.31 693 35 137 128 عسمتن  أسرت  ما ه  قيوق  وواجبات  تجاه  مالئ   4

5 
يشجعن  أبى  وأمى  عسى  تعسىم كيفيىة العنايىة بىلخوان  

 ف  قام عدم وجودهما.
119 149 32 687 2.29 0.65 7 

6 
يترك لى  والىداى مسىاعدة أخىوان  باعتبىارى مسىئوالً 

 عنهم 
120 133 47 673 2.24 0.71 8 
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7 
أشعر بتلنيب الامير عندما تكسفن  أسىرت  بعمىم وال 

 أقوم بغ 
120 126 54 666 2.22 0.73 9 

8 
أساعد  مالئ  ف  انجا  بعض ااعمام الخا ىة بهىم 

. 
145 115 40 705 2.35 0.70 4 

9 
أسىرت  عسى  النجىاو فى  دراسىت  لسمشىاركة تشجعن  

 ف  تنمية مجتمعنا السعودى .
142 118 40 702 2.34 0.70 5 

 0.38 2.32 االنحراا المعيارى للبعد ككلالمتوسط و
 المستوى

 متوسط

مستوى دور ااسرة ف  تنمية مهىارة تقمىم المسىئولية لىدى  تشير بيانات الجدول السابق إلى أن

أى   2.32الطالبام كلقد أبعاد تنمية الشخ ية الييادية لديهن )متوسىط(  قيىث أن المتوسىط الىو ن  = 

 (.2.34:  1.67ييع ف  الفئة )أكثر من 

ومن أهم مؤشةرات دور االسةرة فةى تنميةة مهةارة تحمةل المسةئولية لةدى الطالبةات كأحةد أبعةاد 

)بالترتيب وفيا لسمتوسط الو ن (: تعسمهن االسرة مساعدة  مالئهىن فى  تنمية الشخصية القيادية لديهن 

ا    تعسمهىىن االسىىرة كيفيىىة إنجىى 0.62وانقىىراف معيىىارى   2.39الييىىام بمسىىئولياتهم  بمتوسىىط و نىى  

   0.70وانقىراف معيىارى   2.39المسئوليام المسياة عس  عاتيهن ف  الوقم المناسب بمتوسىط و نى  

   2.36ما تتيقغ االسرة لهن من مسئوليام لسييىام بهىا تتفىق مىع تعىاليم الىدين اإلسىالم  بمتوسىط و نى  

   2.36 تقرص ااسرة عس  يساعدن  مالئهن ف  انجا  بعىض ااعمىام الخا ىة بهىم بمتوسىط و نى 

  تعسمهىن 2.34تشجعهن االسرة عس  النجاو ف  الدراسة لسمشاركة ف  تنمية مجىتمعهن بمتوسىط و نى  

  يشىىجعهن الوالىىدين عسىى  تعسىىم كيفيىىة  2.31االسىىرة القيىىوق والواجبىىام تجىىاه الىى مال  بمتوسىىط و نىى  

اعدة أخىواتهن   يتىرك الوالىدين لهىن مسى2.29العناية باخوانهن ف  قام عىدم وجودهمىا بمتوسىط و نى  

  وجا  ف  الرتيب االخير تشعر الطالبة بتلنيىب الاىمير 2.24باعتبارهم مسئولين عنهم بمتوسط و ن  

 . 2.22عندما تكسفها أسرتها بعمم وال ييوم بغ بمتوسط و ن  

وف  او  نتىائج الجىدوم السىابق يتبىين أن دور االسىرة فى  تنميىة مهىارة تقمىم المسىئولية لىدى 

إل  تىدعيم  ولكى  يمكىن لبسىرة أن تيىوم بهىذا الىدور عسى  الوجىغ المطسىوب   ينبغى  أن الطالبام يقتاج 

تعط  تركي  أكبر إلعطا  فتياتهىا مسىئوليام داخىم االسىرة أوال ومىراقبتهن وتييىيهن وتعىريفهن جوانىب 

ة اليوة والاعف ف  أدائهن لهذه المسئوليام  ارورة توعية االسىرة لهىن بلهميىة انجىا  المهىام المطسوبى

 منهن ف  الوقم المناسب  توعيتهن بلهمية دورهن ف  تنمية مجتمعهن .

دور االسرة فى تنمية مهارة االفناع لدى الطالبات كأحد أبعاد تنمية الشخصية القيادية لديهن  ( 12جدول رفم )  

   300ن=                                                                          

 الترتيباالنحراا المتوسط مجموع  االستجابات العبارات م
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 نعم
إلى حد 

 ما 
 ال

 المعيارى الوزنى األوزان

 1 0.71 2.41 722 39 100 161 توفر ل  أسرت  معسومام عن كيفية إقنا  اآلخرين . 1

2 
يعسمنىى  أبىى  كيفيىىة التعبيىىر عىىن الىىرأى فىى  المواىىوعام 

 المختسفة .
134 136 30 704 2.35 0.65 3 

3 
تتيح ل  أسرت  تعسم كيفيىة عىرض القسىوم عنىدما تىواجهن  

 مشكسة 
161 87 52 709 2.36 0.76 2 

 6 0.69 2.20 659 48 145 107  مالئ  من الطالب يسعدون بآرائ  ويتعمسون منها  4

5 
تعسمىىم مىىن أبىى  وأمىى  كيفيىىة عىىرض آرائىى  بطرييىىة ييبسهىىا 

 اآلخرون 
100 149 51 649 2.16 0.69 7 

6 
أشعر بيدرت  العالية عس  إقنا  اآلخرين نتيجىة مىا ق ىسم 

 عسيغ من أسرت  من معسومام ثيافية مفيدة .
106 148 46 660 2.20 0.68 5 

 8 0.67 2.16 648 47 158 95 عسمتن  أسرت  أن أكون ممي اً أثنا  النياشام الجماعية  7

8 
القيائق ولىيس عسمتن  أسرت  أن إقنا  اآلخرين يعتمد عس  

 ااكاذيب .
117 136 47 670 2.23 0.70 4 

 0.44 2.26 المتوسط واالنحراا المعيارى للبعد ككل
 المستوى

 متوسط

مستوى دور ااسرة ف  تنمية مهارة االقنىا  لىدى الطالبىام  تشير بيانات الجدول السابق إلى أن

أى ييىع فى    2.26كلقد أبعاد تنمية الشخ ية اليياديىة لىديهن )متوسىط(  قيىث أن المتوسىط الىو ن  = 

 (.2.34:  1.67الفئة )أكثر من 

ومةةن أهةةم مؤشةةرات دور االسةةرة فةةى تنميةةة مهةةارة االفنةةاع لةةدى الطالبةةات كأحةةد أبعةةاد تنميةةة 

)بالترتيب وفيا لسمتوسط الو ن (: توفر االسرة لهن معسومام عن كيفيىة إقنىا  ية القيادية لديهن الشخص

  تتيح االسىرة لهىن تعسىم كيفيىة عىرض القسىوم عنىد مواجهىة مشىكسة مىا   2.41اآلخرين بمتوسط و ن  

وسىىط   تعسمهىىن االسىىرة كيفيىىة التعبيىىر عىىن الىىرأى فىى  المواىىوعام المختسفىىة بمت 2.36بمتوسىىط و نىى  

  تعسمهن االسىرة أن إقنىا  اآلخىرين يعتمىد عسى  القيىائق ولىيس ااكاذيىب بمتوسىط و نى   2.35و ن  

  شىىعور الطالبىىام باليىىدرة العاليىىة عسىى  إقنىىا  اآلخىىرين نتيجىىة مىىا ق ىىسوا عسيىىغ مىىن أسىىرهم مىىن  2.23

بىآرائهن    فاال عىن أن  مالئهىن  مىن الطىالب يسىعدون  2.20معسومام ثيافية مفيدة .بمتوسط و ن  

  تعسمهىن االسىرة كيفيىة عىرض آرائهىم بطرييىة ييبسهىا اآلخىرون   2.20ويتعمسون منها بمتوسىط و نى  

   فاال عن أن االسرة تعسمهن التمي  أثنا  النياشام الجماعية .2.16بمتوسط و ن  

وف  او  نتائج الجىدوم السىابق يتبىين أن دور االسىرة فى  تنميىة مهىارة االقنىا  لىدى الطالبىام 

يقتاج إل  تدعيم  ولك  يمكن لبسرة أن تيوم بهذا الدور عس  الوجغ المطسوب   ينبغ  أن تعط  تركي  
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أكبر لت ويد فتياتها باالسس المعرفية لمهارة االقنا  وكيفية عرض آرائهن بطرق مختسفىة وفى  المواقىف 

 خرون .المختسفة   ومن ثم اكسابهن اليدرة عس  التعبير عن آرائهن بطرق يتيبسها اآل

دور االسرة فى تنمية مهارة القدرة على التعامل وحل المشكالت  لدى الطالبات كأحد أبعاد تنمية  ( 13رفم )جدول 

 الشخصية القيادية لديهن

   300ن=                                                                          

 العبارات م

 االستجابات
مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 الوزنى

االنحراا 

 المعيارى
 الترتيب

 نعم
إلى حد 

 ما 
 ال

1 
سىىىاعدتن  أسىىىرت  عسىىى  تعسىىىم كيفيىىىة إقنىىىا  

 اآلخرين من خالم شورى الرأى .
143 133 24 

719 2.40 0.63 
1 

2 
قىىىىم لىىىى  أسىىىىرت  كيفيىىىىة التعامىىىىم مىىىىع أتا

 مشكالت  الشخ ية .
130 127 43 

687 2.29 0.70 
2 

3 
تنىىىى  أسىىىىرت  كيىىىىف أسىىىىاهم فىىىى  قىىىىم عسم

 مشكالم ااسرة ككم باعتبارى فرداً فيها .
143 101 56 

687 2.29 0.76 
3 

4 
عسمتن  ااسىرة كيفيىة تج ئىة مشىكالت  إلى  

 عدة مسببام لتسهيم دراستها .
123 126 51 

672 2.24 0.72 
6 

5 
قم لىى  أسىىرت  كيفيىىة اختيىىار قسىىوم أواىى

 لير تيسيدية لمشكالتنا .
111 133 56 

655 2.18 0.72 
8 

6 
اكتسىىىبم مىىىن خىىىالم أسىىىرت  خبىىىرة كيفيىىىة 

 التعامم مع المشكالم قبم اتساعها .
114 133 53 

661 2.20 0.72 
7 

7 
قىرص أسىىرت  عسى  مشىىاركت  فى  مناقشىىة 

 مشكالتغ أكسبن  الجرأة ف  التعامم معها 
125 133 42 

683 2.28 0.69 
4 

8 
مد عس   مالئ  فى  المسىاهمة عسى  قىم يعت

 مشكالتهم 
126 130 44 

682 2.27 0.70 
5 

 0.43 2.27 المتوسط واالنحراا المعيارى للبعد ككل
 المستوى

 متوسط

 

مهىارة اليىدرة عسى  التعامىم مستوى دور ااسىرة فى  تنميىة  تشير بيانات الجدول السابق إلى أن

لدى الطالبام كلقد أبعاد تنميىة الشخ ىية اليياديىة لىديهن )متوسىط(  قيىث أن المتوسىط  وقم المشكالم

 (.2.34:  1.67أى ييع ف  الفئة )أكثر من   2.27الو ن  = 

لةةدى  مهةةارة القةةدرة علةةى التعامةةل وحةةل المشةةكالتومةةن أهةةم مؤشةةرات دور االسةةرة فةةى تنميةةة 

)بالترتيب وفيا لسمتوسط الو ن (: تساعدهن االسرة ن الطالبات كأحد أبعاد تنمية الشخصية القيادية لديه

  تتيح االسىرة لهىن كيفيىة   2.40عس  تعسم كيفية إقنا  اآلخرين من خالم شورى الرأى بمتوسط و ن  
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  تعسم االسرة الطالبام  0.70وانقراف معيارى  2.29التعامم مع مشكالتهم الشخ ية بمتوسط و ن  

وانقراف معيىارى   2.29ككم باعتبارهم ج  ا منها بمتوسط و ن  المساهمة ف  قم مشكالم ااسرة 

  قرص االسرة عس  مناقشة الطالبام ف  مشكالتهم أكسىبنهم الجىرأة فى  التعامىم معهىا بمتوسىط  0.76

  تعسم ااسىرة الطالبىام  2.27  مساهمة االبنا  ف  قم مشكالم  مالئهم بمتوسط و ن   2.28و ن  

  تكسىب االسىرة الطالبىام  2.24عدة مسببام لتسهيم دراستها بمتوسط و ن   كيفية تج ئة المشكسة إل 

  تعسىم االسىرة الطالبىام كيفيىة   2.20خبرة كيفيىة التعامىم مىع المشىكالم قبىم اتسىاعها بمتوسىط و نى  

 .2.18اختيار قسوم لير تيسيدية لمشكالتهم بمتوسط و ن  

ف  تنمية مهىارة التعامىم وقىم المشىكالم  وف  او  نتائج الجدوم السابق يتبين أن دور االسرة

لدى الطالبام يقتاج إل  تدعيم  ولك  يمكن لبسرة أن تيوم بهذا الدور عس  الوجغ المطسوب   ينبغ  أن 

تعط  تركي  أكبر لتعسيم وتدريب الطالبام عس  القسوم لير التيسيدية لسمشكالم التى  تىواجههن  وكىذلك 

 بها بشكم مرقس  مترابط قت  يمكن قسها.كيفية تج ئة المشكسة ودراسة أسبا

دور االسرة فى تنمية مهارة القدرة على االستخدام األمثل لالمكانيات  لدى الطالبات كأحد أبعاد تنمية  ( 14جدول رفم )

 الشخصية القيادية لديهن

   300ن=                                                                          

 العبارات م

 االستجابات
مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 الوزنى

االنحراا 

 المعيارى
 الترتيب

 نعم
إلى حد 

 ما 
 ال

 1 0.65 2.36 707 28 137 135 تعسمن  أسرت  عدم اإلسراف ف  شرا  ما ال أقتاج إليغ . 1

2 
أواقم ل  أسرت  أن ما أمسك يجب أن يكىون فى  خدمىة 

 ااسرة 
122 123 55 667 2.22 0.74 4 

3 
عسمتنىى  أسىىرت  كيفيىىة التعامىىم السىىسيم مىىع أدواتىى  ب ىىفة 

 عامة .
131 98 71 660 2.20 0.80 5 

4 
تتىيح لى  ااسىىرة فر ىة االسىتفادة مىىن أنشىطة المؤسسىىام 

 الموجودة ف  منطيت  السكنية .
109 127 64 645 2.15 0.75 6 

5 
عسمتنىى  أسىىرت  أال أسىىتغن  عىىن آيىىة مىىن أدواتىى  إال بعىىد 

 تلكدها التام من استفادت  منها
136 102 62 674 2.25 0.78 3 

6 
أدوات  الدراسية ال أستغن  عنهىا لالسىتفادة منهىا فى  العىام 

 التال  
148 104 48 700 2.33 0.74 2 

7 
أواقم ل  أسرت  كيفية االستفادة من وسائم اإلعالم بما 

 يخدم تعسيم  .
117 112 71 646 2.15 0.78 7 

8 
عس  أسرت  باالت ام الدائم بالمعسمين ف  قىام عىدم تؤكد 

 االستفادة التعسيمية .
106 124 70 636 2.12 0.76 8 



- 37 - 
 

 0.51 2.22 المتوسط واالنحراا المعيارى للبعد ككل
 المستوى

 متوسط

 

مهارة اليدرة عس  االسىتخدام مستوى دور ااسرة ف  تنمية  تشير بيانات الجدول السابق إلى أن

لدى الطالبام كلقد أبعاد تنمية الشخ ية الييادية لديهن )متوسط(  قيىث أن المتوسىط  لالمكانياماامثم 

 (.2.34:  1.67أى ييع ف  الفئة )أكثر من   2.22الو ن  = 

لةدى مهارة القدرة على االستخدام األمثةل لالمكانيةات ومن أهم مؤشرات دور االسرة فى تنمية 

)بالترتيب وفيىا لسمتوسىط الىو ن (: تعسمهىن االسىرة صية القيادية لديهن الطالبات كأحد أبعاد تنمية الشخ

  تعسمهىىن االسىىرة القفىىاظ عسىى    2.36عىىدم اإلسىىراف فىى  شىىرا  مىىا ال يقتىىاجون إليىىغ .بمتوسىىط و نىى  

  تعسمهىن االسىرة عىدم االسىتغنا   2.33أدواتهم الدراسية لالستفادة منها ف  العام التال  بمتوسىط و نى  

  تواح االسرة لهن   2.25دواتهم إال بعد تلكدهم من استفادتهم التامة منها بمتوسط و ن  عن آية من أ

  تعسمهىن ااسىرة كيفيىة التعامىم  2.22أن ما يمسكىوه يجىب أن يكىون فى  خدمىة ااسىرة بمتوسىط و نى  

   تتىيح ااسىرة لهىن فر ىة االسىتفادة مىن أنشىطة 2.20السسيم مع أدواتهم ب ىفة عامىة بمتوسىط و نى  

تواىح   0.75وانقىراف معيىارى   2.15المؤسسام الموجىودة فى  منطيىتهن السىكنية بمتوسىط و نى  

  2.15االسرة لهن كيفية االستفادة من وسائم اإلعالم بما يخدم المواقف التى  يمىرن بهىا بمتوسىط و نى  

سىىتفادة   تؤكىىد االسىىرة لهىىن عسىى  االت ىىام الىىدائم بىىالمعسمين فىى  قىىام عىىدم اال 0.78وانقىىراف معيىىارى 

 .2.12التعسيمية بمتوسط و ن  

وف  او  نتائج الجدوم السىابق يتبىين أن دور االسىرة فى  تنميىة مهىارة اليىدرة عسى  االسىتخدام 

اامثم لالمكانيام لدى الطالبام يقتاج إل  تدعيم  ولك  يمكن لبسىرة أن تيىوم بهىذا الىدور عسى  الوجىغ 

ة فتياتها بلهيمة االنتيا  من وسائم االعالم ما يفيىدهن المطسوب   ينبغ  أن تعط  تركي  أكبر عس  توعي

قىة بهىا قتى  يمكىن ف  المواقف المختسفة  فاال عن دراسة المنطية السكنية والتعرف عس  الموارد المتا

 االستفادة منها.

ادية لديهندور االسرة فى تنمية مهارة صنع القرار  لدى الطالبات كأحد أبعاد تنمية الشخصية القي ( 15جدول رفم )  

   300ن=                                                                          

 العبارات م

 االستجابات
مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 الوزنى

االنحراا 

 المعيارى
 الترتيب

 نعم
إلى حد 

 ما 
 ال

1 
عسمتنى  أسىرت  بىلن أيىة قىرارام تتخىذها بشىلن ااسىىرة 

 ال الح العام لسجميع .ه  ف  
126 156 18 708 2.36 0.59 1 

 4 0.62 2.32 695 25 155 120قىىام لىى  أبىى  وأمىى  أن أى قىىرار يجىىب أن أتخىىذه يجىىب  2
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 جمع معسومام كافية عنغ .

3 
تتيح ل  ااسرة باستمرار المشاركة ف  اتخاذ اليىرارام 

 الخا ة بها .
146 110 44 702 2.34 0.72 2 

4 
أسرت  أن الو وم إل  قرار يجب أال يكون تعسمم من 

 إال بعد دراسة وليس عشوائية
119 143 38 681 2.27 0.67 6 

 3 0.68 2.33 699 36 129 135 تعسمم أن الشورى أساس أى قرار  قيح . 5

 8 0.73 2.25 676 52 120 128 أب  وأم  يلخذون رأي  وأخوات  ف  أى ش   . 6

7 
أسىىىرت  لىىى  فىىى  اتخىىىاذ أسىىىعد باسىىىتمرار مىىىن مشىىىاركة 

 قرارات  .
121 139 40 681 2.27 0.68 7 

8 
نتيجة مشاركة أسرت  ل  باستمرار ال أجد  ىعوبة فى  

 تفايم قرار عن آخر ف  قيات  
127 130 43 684 2.28 0.70 5 

 0.38 2.30 المتوسط واالنحراا المعيارى للبعد ككل
 المستوى

 متوسط

 

لىىدى  مهىارة  ىنع اليىرارمسىتوى دور ااسىىرة فى  تنميىة  تشةير بيانةات الجةدول السةابق إلةى أن

أى   2.30الطالبام كلقد أبعاد تنمية الشخ ية الييادية لديهن )متوسىط(  قيىث أن المتوسىط الىو ن  = 

 (.2.34:  1.67ييع ف  الفئة )أكثر من 

 لةدى الطالبةات كأحةد أبعةاد تنميةةمهارة صةنع القةرار ومن أهم مؤشرات دور االسرة فى تنمية 

)بالترتيب وفيا لسمتوسط الو ن (: تعسمهن االسرة أن أية قرارام تتخذها بشلن الشخصية القيادية لديهن 

  تتىىيح ااسىىرة لهىىن المشىىاركة فىى  اتخىىاذ   2.36ااسىىرة هىى  فىى  ال ىىالح العىىام لسجميىىع بمتوسىىط و نىى  

سىاس أى قىرار   تعسمهىن االسىرة أن الشىورى أ 2.34اليرارام الخا ىة بهىا باسىتمرار بمتوسىط و نى  

  تواىىح االسىىرة لهىىن أهميىىة جمىىع معولمىىام كافيىىة قبىىم اتخىىاذ اليىىرار   2.33 ىىقيح بمتوسىىط و نىى  

  تعسمهىن  2.28  تعسمهن االسرة كيفية تفاىيم قىرار عسى  آخىر بمتوسىط و نى   2.32بمتوسط و ن  

  2.27االسىىرة أن الو ىىوم إلىى  قىىرار يجىىب أال يكىىون إال بعىىد دراسىىة ولىىيس عشىىوائية بمتوسىىط و نىى  

  2.27  تقرص االسرة عس  مشاركتهن ف  اتخىاذ قىراراتهن بمتوسىط و نى   0.67وانقراف معيارى 

  وجىىا  فىى  الترتيىىب االخيىىر قىىرص االسىىرة عسىى  أخىىذ رأيهىىن فىى  أى شىى    0.68وانقىىراف معيىىارى 

 . 2.25بمتوسط و ن  

ليىىرار لىىدى وفىى  اىىو  نتىىائج الجىىدوم السىىابق يتبىىين أن دور االسىىرة فىى  تنميىىة مهىىارة  ىىنع ا

الطالبام يقتاج إل  تىدعيم  ولكى  يمكىن لبسىرة أن تيىوم بهىذا الىدور عسى  الوجىغ المطسىوب   ينبغى  أن 

تشرك االسرة فتياتها ف  كم اليرارام المتعسية باالسرة  مىع تىوعيتهن بلهميىة دراسىة المواىو  دراسىة 
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يىىث االيجابيىىام والسىىسبيام جيىىدة قبىىم اتخىىاذ اليىىرار  فاىىال عىىن كيفيىىة المفااىىسة بىىين قىىرار وآخىىر مىىن ق

 لسو وم إل  اليرار الرشيد.

 

دور االسرة فى تنمية مهارة التقويم الذاتى الموضوعى  لدى الطالبات كأحد أبعاد تنمية الشخصية  ( 16جدول رفم )

 القيادية لديهن

   300ن=                                                                          

 العبارات م

 االستجابات
مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 الوزنى

االنحراا 

 المعيارى
 الترتيب

 نعم
إلى حد 

 ما 
 ال

 1 0.62 2.43 729 21 129 150 عسمتن  أسرت  تيبم أى نيد يوجغ ل . 1

2 
تؤكىىىىد عسىىىى  أسىىىىرت  عىىىىدم الخجىىىىم مىىىىىن 

 االعتراف بالخطل
122 153 25 697 2.32 0.62 5 

 7 0.69 2.28 685 40 135 125 ف  تعسم كيفية نيد ذات  .تساعدن  أسرت   3

4 
تدفعن  أسرت  إل  معرفة مدى النجاو الذى 

 أ م إليغ .
138 122 40 698 2.33 0.70 4 

5 
تنمىىى  فىىى  أسىىىرت  كيفيىىىة مقاسىىىبة نفسىىى  

 باستمرار.
131 125 44 687 2.29 0.71 6 

6 
تسىىىىعد أسىىىىرت  عنىىىىدما أعمىىىىم بميترقاتهىىىىا 

 لتطوير نفس 
146 114 40 706 2.35 0.71 3 

 2 0.70 2.35 706 39 116 145 تعسمم من أب أن أراجع أعمال  باستمرار. 7

 0.43 2.34 المتوسط واالنحراا المعيارى للبعد ككل
 المستوى

 متوسط

 

مهىىىارة التيىىىويم الىىىذات  مسىىىتوى دور ااسىىىرة فىىى  تنميىىىة  تشةةةير بيانةةةات الجةةةدول السةةةابق إلةةةى أن      

الطالبىىام كلقىىد أبعىىاد تنميىىة الشخ ىىية اليياديىىة لىىديهن )متوسىىط(  قيىىث أن المتوسىىط لىىدى المواىىوع  

 (.2.34:  1.67أى ييع ف  الفئة )أكثر من   2.34الو ن  = 

لدى الطالبات كأحد  مهارة التقويم الذاتى الموضوعىومن أهم مؤشرات دور االسرة فى تنمية 

فيىا لسمتوسىط الىو ن (: تعسمهىن ااسىرة تيبىم أى نيىد )بالترتيىب وأبعاد تنمية الشخصةية القياديةة لةديهن 

 2.35  تعسمهىن االسىرة مراجعىة أعمىالهن باسىتمرار بمتوسىط و نى    2.43يوجغ لهن بمتوسط و ن  

  تشىجعهن االسىرة عسى  االخىذ بالميترقىام لتطىوير أنفسىهن .بمتوسىط و نى   0.70بانقراف معيىارى 

إلى  معرفىة مىدى النجىاو الىذى ي ىسن إليىغ بمتوسىط    تدفعهن االسىرة 0.71وانقراف معيارى   2.35

  تنمى   2.32  تؤكد االسرة لهن عس  عدم الخجم من االعتراف بالخطىل بمتوسىط و نى   2.33و ن  
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  وجىىا  فىى  الترتيىىب االخيىىر   2.29االسىىرة لىىديهن كيفيىىة مقاسىىبة الىىنفس باسىىتمرار بمتوسىىط و نىى  

 . 2.28متوسط و ن  تساعدهن االسرة ف  تعسم كيفية النيد الذات  ب

وف  او  نتائج الجدوم السابق يتبين أن دور االسرة ف  تنمية مهارة التيويم الذات  المواوع  

لدى الطالبام يقتاج إل  تدعيم  ولك  يمكن لبسرة أن تيوم بهذا الدور عس  الوجغ المطسوب   ينبغ  أن 

س لسنجىاو  مىع تىوعيتهن بلهميىة مقاسىبة تشجع االسرة فتياتها عس  أهمية وقيمة االعتراف بالخطل كلسىا

النفس باستمرار لسوقوف عس  نياط اليوة وتدعيمها وتجنب نيىاط الاىعف  باالاىافة إلى  تعسىيمهن كيفيىة 

 النيد الذات  الهادف.

يوضح ترتيب أبعاد دور االسرة فى تنمية الشخصية القيادية للطالبات الجامعيات ( 17جدول )  

   300ن=                                                                          

 االبعاد م
المتوسط 

 الوزنى

االنحراا 

 المعيارى
 الترتيب

 1 0.38 2.49 دور ااسرة ف  تنمية مهارة تكوين عالقام اجتماعية ناجقة لدى الطالبام 1

 3 0.38 2.32 دور االسرة ف  تنمية مهارة تقمم المسئولية لدى الطالبام 2

 6 0.44 2.26 دور االسرة ف  تنمية مهارة االقنا  لدى الطالبام 3

 5 0.43 2.27 دور االسرة ف  تنمية مهارة اليدرة عس  التعامم وقم المشكالم  لدى الطالبام 4

5 
دور االسىىرة فىى  تنميىىة مهىىارة اليىىدرة عسىى  االسىىتخدام اامثىىم لالمكانيىىام لىىدى 

 الطالبام
2.22 0.51 7 

 4 0.38 2.30 دور االسرة ف  تنمية مهارة  نع اليرار لدى الطالبام 6

 2 0.43 2.34 دور االسرة ف  تنمية مهارة التيويم الذات  المواوع  لدى الطالبام 7

 0.32 2.32 المتوسط واالنحراا المعيارى للدور ككل
 المستوى

 متوسط

 

مستوى دور ااسرة فى  تنميىة الشخ ىية اليياديىة لسطالبىام  تشير بيانات الجدول السابق إلى أن

 (.2.34:  1.67أى ييع ف  الفئة )أكثر من   2.32)متوسط(  قيث أن المتوسط الو ن  = 

: دور وجاء ترتيب أبعاد دور االسرة فى تنمية الشخصية القيادي اللطالبةات علةى النحةو التةالى

  دور  2.49عيىىة ناجقىىة لىدى الطالبىىام بمتوسىىط و نىى  ااسىرة فىى  تنميىىة مهىىارة تكىوين عالقىىام اجتما

  دور االسرة ف   2.34االسرة ف  تنمية مهارة التيويم الذات  المواوع  لدى الطالبام بمتوسط و ن  

  دور االسىرة فى  تنميىة مهىارة  ىنع  2.32تنمية مهارة تقمم المسئولية لدى الطالبام بمتوسط و نى  

  دور االسىرة فى  تنميىة مهىارة اليىدرة عسى  التعامىم وقىم  2.30نى  اليرار لىدى الطالبىام بمتوسىط و 

  دور االسىرة فى  تنميىة مهىارة االقنىا  لىدى الطالبىام  2.27المشكالم  لدى الطالبىام بمتوسىط و نى  
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  وف  الترتيب االخير دور االسرة ف  تنمية مهارة اليدرة عسى  االسىتخدام اامثىم  2.26بمتوسط و ن  

 . 2.22لطالبام بمتوسط و ن  لدى الالمكانيام 

 العوامل المؤثرة على دور االسرة فى تنمية الشخصية القيادية لدى الطالبات الجامعيات:  (3)

 المستوى التعليمى لألب واألم : - أ

لمعرفة مدى تأثير المستوى التعليمى لألب على دور االسرة فةى تنميةة الشخصةية القياديةة 

 هأنلفتياتها من الطالبات الجامعيات ، تم اجراء اختبار تحليل التباين االحادى )اختبار ا ( ، وتبين 

: 

ال توجىىد فىىروق معنويىىة بىىين مجموعىىام الطالبىىام وفيىىا لمتغيىىر المسىىتوى التعسيمىى  لىىبب فىى  

مهارة اليىدرة عسى  تكىوين عالقىام اجتماعيىة :  تنمية المهارام التالية هن لمستوى دور االسرة ف دقديت

مهارة  نع ناجقة لدى الطالبام   مهارة تقمم المسئولية لدى الطالبام   مهارة االقنا  لدى الطالبام   

 ث أن قيم ف لير معنوية .اليرار لدى الطالبام   مهارة التيويم الذات  المواوع  لدى الطالبام  قي

توجىىد فىىروق معنويىىة بىىين مجموعىىام الطالبىىام وفيىىا لمتغيىىر المسىىتوى التعسيمىى  لىىبب فىى  بينمىىا 

 المهارام التالية :لمستوى دور االسرة ف  تنمية تقديدهن 

ومعنوية عند   4.52مهارة اليدرة عس  التعامم وقم المشكالم  لدى الطالبام   قيث أن قيمة ف=  -

عرفىة الفىروق ل ىالح أيىغ مجموعىة مىن الطالبىام   تىم اجىرا  اختبىار شىيفيغ لسميارنىام   ولم 0.01

ال وجية البعدية   وتبين أن الفروق ل الح مجموعة الطالبام الالتى  أبىائهن مسىتوى تعسىيمهم "فىوق 

الجامع "  وهذا يعن  أن االسرة الت  ول  االمر بها مستوى تعسيمغ مرتفع يساعدها ذلك عس  تنميىة 

ارة اليدرة عسى  التعامىم وقىم المشىكالم لىدى فتياتهىا مىن الطالبىام الجامعيىام بدرجىة أكبىر مىن مه

 االسر الت  مستوى تعسيم االب فيها أقم.

ومعنويىة   5.37مهارة اليدرة عس  االستخدام اامثم لالمكانيام لدى الطالبام   قيث أن قيمة ف=  -

الطالبام   تم اجرا  اختبار شيفيغ لسميارنىام    ولمعرفة الفروق ل الح أيغ مجموعة من 0.01عند 

ال وجية البعدية   وتبين أن الفروق ل الح مجموعىة الطالبىام الالتى  أبىائهن مسىتوى تعسىيمهم فىوق 

الجامع   وهذا يعن  أن االسرة الت  ول  االمر بها مستوى تعسيمغ مرتفع يسىاعدها ذلىك عسى  تنميىة 

المكانيام لدى فتياتها من الطالبام الجامعيام بدرجة أكبر مىن مهارة اليدرة عس  االستخدام اامثم ل

 االسر الت  مستوى تعسيم االب فيها أقم.

وبشكم عام   توجد فروق معنوية بين مجموعام الطالبام وفيا لمتغير المستوى التعسيمى  لىبب 

  3.42يمىة ف= لمستوى دور االسرة ف  تنميىة الشخ ىية اليياديىة اللطالبىام   قيىث أن ق تقديدهن ف  

  ولمعرفىىة الفىىروق ل ىىالح أيىىغ مجموعىىة مىىن الطالبىىام   تىىم اجىىرا  اختبىىار شىىيفيغ  0.05ومعنويىىة عنىىد 

لسميارنام ال وجية البعدية   وتبين أن الفروق ل الح مجموعة الطالبام الالتى  أبىائهن مسىتوى تعسىيمهم 
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مغ مرتفع يساعدها ذلك عسى  تنميىة فوق الجامع   وهذا يعن  أن االسرة الت  ول  االمر بها مستوى تعسي

مهارة اليدرة عس  االستخدام اامثم لالمكانيام لدى الطالبام بدرجة أكبر من االسر التى  مسىتوى تعسىيم 

 االب فيها أقم.

مستوى تعسيم االب يؤثر عس  دور االسىرة فى  تنميىة الشخ ىية  يمكن اليوم بلن ذلكوف  او  

فى  المهىارام اليياديىة التاليىة : مهىارة اليىدرة عسى  التعامىم وقىم  الييادية لدى الطالبام   وب فة خا ة

 المشكالم لدى الطالبام   ومهارة اليدرة عس  االستخدام اامثم لالمكانيام.

ولمعرفةةة مةةدى تةةأثير المسةةتوى التعليمةةى لةةألم علةةى دور االسةةرة فةةى تنميةةة الشخصةةية القياديةةة 

ختبار تحليل التبةاين االحةادى )اختبةار ا ( ، وتبةين أنةه : لفتياتها من الطالبات الجامعيات ، تم اجراء ا

 تقديىىدهن ال توجىىد فىىروق معنويىىة بىىين مجموعىىام الطالبىىام وفيىىا لمتغيىىر المسىىتوى التعسيمىى  لىىبم فىى  

 أى مهارة من المهارام الييادية لديهن  قيث أن قيم ف لير معنوية .لمستوى دور االسرة ف  تنمية 

ن مستوى تعسيم اام ليس لىغ تىلثير معنىوى  عسى  دور االسىرة ليمكن اليوم ب ذلكوف  او  

 ف  تنمية الشخ ية الييادية لدى الطالبام.

 وظيفة األب : - ب

ولمعرفة مدى تأثير وظيفة االب على دور االسرة فى تنمية الشخصية القيادية لفتياتها من 

 ا ( ، وتبين أنه:الطالبات الجامعيات ، تم اجراء اختبار تحليل التباين االحادى )اختبار 

لمستوى دور  تقديدهن ال توجد فروق معنوية بين مجموعام الطالبام وفيا لمتغير وظيفة االب ف   -

االسرة فى  تنميىة مهىارة اليىدرة عسى  تكىوين عالقىام اجتماعيىة ناجقىة لىديهن   قيىث أن قيمىة ف= 

 ولير معنوية .  1.47

 تقديىىدهن ر المسىىتوى التعسيمىى  لىىالم فىى  توجىىد فىىروق معنويىىة بىىين مجموعىىام الطالبىىام وفيىىا لمتغيىى -

ومعنويىة   3.23لمستوى دور االسرة ف  تنمية مهارة تقمم المسئولية لىديهن   قيىث أن قيمىة ف= 

  ولمعرفىىة الفىىروق ل ىىالح أيىىة مجموعىىة تىىم اجىىرا  اختبىىار شىىيفيغ لسميارنىىام ال وجيىىة  0.05عنىىد 

ب بها "أعمام قرة" عس  قساب االسر الت  البعدية   وتبين أن الفروق ل الح االسر الت  وظيفة اال

وظيفة االب بها "موظف قكىوم "  وهىذا يعنى  أن االسىر التى  االبىا  بهىا لىديهم أعمىام قىرة تسىهم 

بدرجىة أكبىىر مىىن االسىر التىى  االب يعمىىم كموظىىف قكىوم  فىى  تنميىىة مهىارة تقمىىم المسىىئولية لىىدى 

 فتياتها.

لمسىتوى دور  تقديىدهن لمتغيىر وظيفىة ااب فى  توجد فروق معنوية بين مجموعام الطالبام وفيىا  -

   0.01ومعنويىة عنىد   8.37االسرة ف  تنمية مهارة االقنىا  لىدى الطالبىام   قيىث أن قيمىة ف= 

ولمعرفة الفروق ل الح أية مجموعة تم اجرا  اختبار شيفيغ لسميارنام ال وجيىة البعديىة   وتبىين أن 

"أعمىام قىرة" أو "عمىم عسىكرى" عسى  قسىاب االسىر الفروق ل الح االسر الت  وظيفة االب بهىا 
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الت  وظيفة االب بها "موظف قكوم "  وهذا يعن  أن االسر التى  االبىا  بهىا لىديهم أعمىام قىرة أو 

عمم عسكرى تسهم بدرجة أكبر من االسر الت  االب يعمم كموظف قكوم  ف  تنمية مهارة تقمم 

 االقنا  لدى فتياتها.

لمسىتوى دور  تقديىدهن موعام الطالبام وفيىا لمتغيىر وظيفىة ااب فى  توجد فروق معنوية بين مج -

  6.62االسرة فى  تنميىة مهىارة اليىدرة عسى  التعامىم وقىم المشىكالم  لىديهن   قيىث أن قيمىة ف= 

  ولمعرفىىة الفىىروق ل ىىالح أيىىة مجموعىىة تىىم اجىىرا  اختبىىار شىىيفيغ لسميارنىىام  0.01ومعنويىىة عنىىد 

لفىىروق ل ىالح االسىىر التىى  وظيفىىة االب بهىا "أعمىىام قىىرة" أو "عمىىم ال وجيىة البعديىىة   وتبىىين أن ا

عسكرى" عس  قساب االسر التى  وظيفىة االب بهىا "موظىف قكىوم "  وهىذا يعنى  أن االسىر التى  

االبا  بها لديهم أعمام قرة أو عمم عسكرى تسهم بدرجة أكبر من االسر الت  االب يعمم كموظىف 

 اليدرة عس  التعامم وقم المشكالم  لدى فتياتها.قكوم  دور االسرة ف  تنمية مهارة 

لمسىتوى دور  تقديىدهن توجد فروق معنوية بين مجموعام الطالبام وفيىا لمتغيىر وظيفىة ااب فى   -

  5.62االسىىرة فىى  مهىىارة اليىىدرة عسىى  االسىىتخدام اامثىىم لالمكانيىىام لىىديهن   قيىىث أن قيمىىة ف= 

ة مجموعىىة تىىم اجىىرا  اختبىىار شىىيفيغ لسميارنىىام   ولمعرفىىة الفىىروق ل ىىالح أيىى 0.01ومعنويىىة عنىىد 

ال وجيىة البعديىىة   وتبىىين أن الفىىروق ل ىالح االسىىر التىى  وظيفىىة االب بهىا "أعمىىام قىىرة" أو "عمىىم 

عسكرى" عس  قساب االسر التى  وظيفىة االب بهىا "موظىف قكىوم "  وهىذا يعنى  أن االسىر التى  

ة أكبر من االسر الت  االب يعمم كموظىف االبا  بها لديهم أعمام قرة أو عمم عسكرى تسهم بدرج

 قكوم  دور االسرة ف  تنمية مهارة اليدرة عس  االستخدام اامثم لالمكانيام لدى فتياتها.

لمسىتوى دور  تقديىدهن توجد فروق معنوية بين مجموعام الطالبام وفيىا لمتغيىر وظيفىة ااب فى   -

  ولمعرفىة  0.05ومعنويىة عنىد   2.85االسرة ف  مهارة  نع اليرار لديهن   قيىث أن قيمىة ف= 

الفروق ل الح أية مجموعة تم اجرا  اختبار شىيفيغ لسميارنىام ال وجيىة البعديىة   وتبىين أن الفىروق 

الب بهىا "موظىف ل الح االسر الت  وظيفة االب بها "أعمام قرة" عس  قساب االسر الت  وظيفة ا

قكوم "  وهذا يعن  أن االسر الت  االبا  بها لديهم أعمام قرة تسهم بدرجىة أكبىر مىن االسىر التى  

 االب يعمم كموظف قكوم  ف  تنمية مهارة  نع اليرار لدى فتياتها.

لمسىتوى دور  تقديىدهن توجد فروق معنوية بين مجموعام الطالبام وفيىا لمتغيىر وظيفىة ااب فى   -

ومعنوية عند   4.01  مهارة مهارة التيويم الذات  المواوع  لديهن   قيث أن قيمة ف= االسرة ف

  ولمعرفة الفروق ل الح أية مجموعة تم اجرا  اختبار شىيفيغ لسميارنىام ال وجيىة البعديىة    0.01

وتبىىين أن الفىىروق ل ىىالح االسىىر التىى  وظيفىىة االب بهىىا "عمىىم عسىىكرى" عسىى  قسىىاب االسىىر التىى  

ب بها "موظف قكىوم "  وهىذا يعنى  أن االسىر التى  االبىا  بهىا لىديهم أعمىام قىرة تسىهم وظيفة اال
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بدرجة أكبر من االسر الت  االب يعمم كموظف قكوم  ف  تنمية مهارة التيويم الذات  المواىوع  

 لدى فتياتها.

 دهن تقديىوبشكم عام   توجد فروق معنوية بىين مجموعىام الطالبىام وفيىا لمتغيىر وظيفىة االب فى   -

ومعنويىة عنىد   6.67لمستوى دور االسرة ف  تنمية الشخ ية الييادية لىديهن   قيىث أن قيمىة ف= 

  ولمعرفة الفروق ل الح أية مجموعة تم اجرا  اختبار شىيفيغ لسميارنىام ال وجيىة البعديىة    0.01

  قسىاب وتبين أن الفروق ل الح االسر الت  وظيفة االب بها "أعمام قرة" أو "عمم عسكرى" عس

االسر الت  وظيفة االب بها "موظف قكىوم "  وهىذا يعنى  أن االسىر التى  االبىا  بهىا لىديهم أعمىام 

قرة أو عمم عسكرى تسهم بدرجة أكبر من االسر التى  االب يعمىم كموظىف قكىوم  دور االسىرة 

 ف  تنمية تنمية الشخ ية الييادية لفتياتها.

ليس لها تلثير معنوى  عس  دور االسرة ف   أن وظيفة االب ذلك يمكن اليوم بلنوف  او  

تنمية الشخ ية الييادية لفتياتها  وبشكم أكثر تقديىدا يجىب عسى  االسىر التى  رب االسىرة بهىا يعمىم 

 موظف قكوم  أو ال يعمم أن تعط  اهتماما أكبر بتنمية الشخ ية الييادية لفتياتها.

 دخل األسرة: - ج

فةى تنميةة الشخصةية القياديةة لفتياتهةا مةن فة مةدى تةأثير دخةل االسةرة علةى دورهةا ولمعر

 أنه: الطالبات الجامعيات ، تم اجراء اختبار تحليل التباين االحادى )اختبار ا ( ، وتبين

 تقديىىدهن ال توجىىد فىىروق معنويىىة بىىين مجموعىىام الطالبىىام وفيىىا لمتغيىىر دخىىم االسىىرة فىى  

مهىارة اليىدرة عسى  تكىوين عالقىام المهىارام التاليىة لىدى فتيىاتهن : يىة لمستوى دور االسىرة فى  تنم

 مهارة التيويم الذات  المواوع  لديهن  قيث أن قيم ف لير معنوية.اجتماعية ناجقة لديهن   

 تقديىدهن توجد فروق معنوية بين مجموعىام الطالبىام وفيىا لمتغيىر دخىم ااسىرة فى  بينما 

 لمستوى دور االسرة ف  تنمية المهارم التالية:

لمسىتوى دور  تقديىدهن توجد فروق معنوية بين مجموعام الطالبام وفيا لمتغيىر دخىم ااسىرة فى   -

   0.05ومعنويىة عنىد   2.68االسرة ف  تنمية مهارة تقمم المسئولية لديهن   قيىث أن قيمىة ف= 

ختبار شيفيغ لسميارنام ال وجيىة البعديىة   وتبىين أن ولمعرفة الفروق ل الح أية مجموعة تم اجرا  ا

هناك فروق معنوية ل الح االسر ذام الدخم المرتفع عس  قساب االسر ذام الدخم االدنى    وهىذا 

يعن  أن االسر ل الح االسر ذام الدخم المرتفع تسهم ف  تنمية مهارة تقمم المسئولية لىدى فتياتهىا 

 م االدن  .بدرجة أكبر من االسر ا ذام الدخ

لمسىتوى دور  تقديىدهن توجد فروق معنوية بين مجموعام الطالبام وفيا لمتغيىر دخىم ااسىرة فى   -

  ولمعرفىة  0.01ومعنويىة عنىد   3.96االسرة ف  تنمية مهارة االقنا  لديهن   قيث أن قيمة ف= 

تبىين أن هنىاك الفروق ل الح أيىة مجموعىة تىم اجىرا  اختبىار شىيفيغ لسميارنىام ال وجيىة البعديىة   و
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فروق معنوية ل الح االسر ذام الدخم المرتفع عس  قساب االسر ذام الدخم االدنى    وهىذا يعنى  

أن االسر ل الح االسر ذام الدخم المرتفع تسهم ف  تنميىة مهىارة االقنىا  لىدى فتياتهىا بدرجىة أكبىر 

 من االسر ا ذام الدخم االدن  .

لمسىتوى دور  تقديىدهن وفيا لمتغيىر دخىم ااسىرة فى   توجد فروق معنوية بين مجموعام الطالبام -

ومعنويىة   4.73االسرة ف  مهارة اليدرة عس  التعامم وقم المشكالم  لديهن   قيث أن قيمة ف= 

  ولمعرفىىة الفىىروق ل ىىالح أيىىة مجموعىىة تىىم اجىىرا  اختبىىار شىىيفيغ لسميارنىىام ال وجيىىة  0.01عنىىد 

ح االسىر ذام الىدخم المرتفىع عسى  قسىاب االسىر ذام البعدية   وتبين أن هناك فروق معنويىة ل ىال

الدخم االدن    وهذا يعن  أن االسر ل الح االسر ذام الدخم المرتفع تسهم فى  مهىارة اليىدرة عسى  

 التعامم وقم المشكالم  لدى فتياتها بدرجة أكبر من االسر ا ذام الدخم االدن  .

لمسىتوى دور  تقديىدهن يىر دخىم ااسىرة فى  توجد فروق معنوية بين مجموعام الطالبام وفيا لمتغ -

  5.43االسرة ف  تنمية مهارة اليدرة عس  االستخدام اامثم لالمكانيام لديهن   قيىث أن قيمىة ف= 

  ولمعرفىىة الفىىروق ل ىىالح أيىىة مجموعىىة تىىم اجىىرا  اختبىىار شىىيفيغ لسميارنىىام  0.01ومعنويىىة عنىىد 

الح االسىىر ذام الىىدخم المرتفىىع عسىى  قسىىاب ال وجيىىة البعديىىة   وتبىىين أن هنىىاك فىىروق معنويىىة ل ىى

االسر ذام الدخم االدن    وهذا يعن  أن االسر ل الح االسر ذام الىدخم المرتفىع تسىهم فى  مهىارة 

 اليدرة عس  االستخدام اامثم لالمكانيام لدى فتياتها بدرجة أكبر من االسر ا ذام الدخم االدن  .

لمسىتوى دور  تقديىدهن فيا لمتغيىر دخىم ااسىرة فى  توجد فروق معنوية بين مجموعام الطالبام و -

   0.01ومعنويىىة عنىىد   4.44االسىىرة فىى  تنميىىة مهىىارة  ىىنع اليىىرار لىىديهن   قيىىث أن قيمىىة ف= 

ولمعرفة الفروق ل الح أية مجموعة تم اجرا  اختبار شيفيغ لسميارنام ال وجيىة البعديىة   وتبىين أن 

المرتفع عس  قساب االسر ذام الدخم االدنى    وهىذا هناك فروق معنوية ل الح االسر ذام الدخم 

يعن  أن االسر ل الح االسر ذام الدخم المرتفع تسهم فى  مهىارة  ىنع اليىرار لىدى فتياتهىا بدرجىة 

 أكبر من االسر ا ذام الدخم االدن  .

 تقديىدهن وبشكم عام   توجد فروق معنوية بين مجموعام الطالبىام وفيىا لمتغيىر دخىم االسىرة فى   -

ومعنويىة عنىد   4.60ستوى دور االسرة ف  تنمية الشخ ية الييادية لىديهن   قيىث أن قيمىة ف= لم

  ولمعرفة الفروق ل الح أية مجموعة تم اجرا  اختبار شىيفيغ لسميارنىام ال وجيىة البعديىة    0.01

وتبىىين أن هنىىاك فىىروق معنويىىة ل ىىالح االسىىر ذام الىىدخم المرتفىىع عسىى  قسىىاب االسىىر ذام الىىدخم 

دن    وهذا يعن  أن االسر ل الح االسر ذام الىدخم المرتفىع تسىهم فى  تنميىة الشخ ىية اليياديىة اال

 لفتياتها بدرجة أكبر من االسر ا ذام الدخم االدن  .
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وف  او  نتائج الجدوم السابق يتبين أن دخىم االسىرة لىغ تىلثير معنىوى  عسى  دور االسىرة فى  

أكثر تقديدا يجب عس  االسر ذام الدخوم المنخفاة أن تعطى   تنمية الشخ ية الييادية لفتياتها  وبشكم

 اهتماما أكبر بتنمية الشخ ية الييادية لفتياتها.

 ترتيب الطالبات بين إخوانهن باألسرة: - د

ولمعرفةة مةةدى تةةأثير ترتيةةب الطالبةةات بةةين اخةةوانهن باالسةةرة علةةى دور االسةةرة فةةى تنميةةة 

الشخصية القيادية لهن ، تم اجراء اختبار ت لعينتين مستقليتن )مجموعة الطالبات الالتى ترتيبهن 

ال توجىد فىروق معنويىة بىين االول مقارنة بمجموعة الطالبات الالتى لهن ترتيب آخر( ، وتبةين أنةه 

لمستوى دور االسرة فى  تنميىة  تقديدهن جموعام الطالبام وفيا لمتغير الترتيب داخم االسرة ف  م

وليىر معنويىة   باسىىتثنا  دور االسىرة فىى    1.016الشخ ىية اليياديىة لىىديهن   قيىث أن قيمىىة م= 

 0.01ومعنوية عنىد  3.301دور االسرة ف  تنمية مهارة االقنا  لدى الطالبام  قيث أن قيمة م =

   وهذه الفروق ل الح الطالبام الت  ترتيبهن االوم ف  االسرة.

لن الترتيب داخم االسرة ليس تلثير معنوى  عسى  دور االسىرة ب ذلك يمكن اليوموف  او  

 ف  تنمية الشخ ية الييادية لفتياتها  باستثنا  دور االسرة ف  تنمية مهارة االقنا  لدى فتياتها.

 :ومستخلصاتها للدراسةالنتائج العامة عاشرا : 

 النتائج المرتبطة بأهداا الدراسة وتساؤالتها: ( أ)

تقديد دور ااسرة في النتائج المرتبطة بالهدا الرئيس األول واالجابة على التساؤل االول:  (1)

 .تنمية الشخ ية الييادية لدى الطالبام

 وينبثق عن هذا الهدا عدة أهداا فرعية تكمن في :ـ

 تنمية مهارة تكوين عالقام ناجقة مع اآلخرين لدى الطالبام.تقديد دور ااسرة في  1-1

 تقديد دور ااسرة في تنمية مهارة تقمم المسئولية لدى الطالبام. 1-2

 تقديد دور ااسرة في تنمية مهارة إقنا  اآلخرين لدى الطالبام. 1-3

 تقديد دور ااسرة في تنمية مهارة اليدرة عس  التعامم وقم المشكالم لدى الطالبام. 1-4

 قديد دور ااسرة في تنمية مهارة االستخدام اامثم ل مكانيام لدى الطالبام.ت 1-5

 تقديد دور ااسرة في تنمية مهارة  نع واتخاذ اليرار لدى الطالبام. 1-6

 تقديد دور ااسرة في تنمية مهارة التيويم الذاتي المواوعي لدى الطالبام. 1-7

 ؤل االول للدراسة:فيما يتعلق بالهدا الرئيس االول واالجابة على التسا

 دور ااسىىرة فىىي تنميىىة الشخ ىىية اليياديىىة لىىدى الطالبىىامأوضةةحت نتةةائج الدراسةةة الميدانيةةة أن 

 (.2.34:  1.67أى ييع ف  الفئة )أكثر من   2.32)متوسط(  قيث أن المتوسط الو ن  = تشير 

 :التالىوجاء ترتيب أبعاد دور االسرة فى تنمية الشخصية القيادي ألبنائها على النحو 
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 دور ااسرة ف  تنمية مهارة تكوين عالقام اجتماعية ناجقة لدى الطالبام.  -

 دور االسرة ف  تنمية مهارة التيويم الذات  المواوع  لدى الطالبام. -

 دور االسرة ف  تنمية مهارة تقمم المسئولية لدى الطالبام .  -

 دور االسرة ف  تنمية مهارة  نع اليرار لدى الطالبام . -

 االسرة ف  تنمية مهارة اليدرة عس  التعامم وقم المشكالم  لدى الطالبام .دور  -

 دور االسرة ف  تنمية مهارة االقنا  لدى الطالبام . -

 دور االسرة ف  تنمية مهارة اليدرة عس  االستخدام اامثم لالمكانيام لدى الطالبام. -

 ة:وفيما يتعلق باالهداا الفرعية واالجابة على التساؤالت الفرعي

الهدا الفرعى االول " تحديد دور االسرة فى تنمية  مهارة تكوين العالفات االجتماعية لدى  1-1

 الطالبات:

مستوى دور االسرة ف  تنمية مهارة تكوين العالقام  أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن

المتوسط الو ن   االجتماعية لدى الطالبام كلقد أبعاد تنمية الشخ ية الييادية لديهن )مرتفع(  قيث أن

 =2.49. 

ومن أهم مؤشرات دور األسرة فى تنمية مهارة تكوين العالفات االجتماعية لدى الطالبات كأحد 

 :أبعاد تنمية الشخصية القيادية لديهن

 ال تمانع ااسرة ف  إتاقة الفر ة لهن ليكونوا بجوار  مالئهن ف  مناسباتهم الخا ة.   -

 القاتهن مع  مالئهن.تلكيد االسرة عس  ارورة توطيد ع -

 تخبر ااسرة فتياتها بلن الواوو هو أساس بنا  أية عالقة مع اآلخرين . -

 تقاوم ااسرة تنشئة فتياتها عس  تيبم اآلخرين مهما كانم شخ ياتهم . -

 تسع  ااسرة عس  تنمية قدرام فتياتها ف  فهم اآلخرين كلساس لبنا  العالقام معهم .  -

 قدراتهن ف  اقترام مشاعر اآلخرين .تعمم االسرة عس  بنا   -

 تنم  االسرة لديهن سبم تعسم مواجهة الخالفام مع اآلخرين . -

 الهدا الفرعى الثانى : تحديد دور األسرة فى تنمية مهارة تحمل المسئولية لدى الطالبات: 1-2

 مستوى دور ااسرة ف  تنمية مهارة تقمىم المسىئولية لىدى أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن

 . 2.32الطالبام كلقد أبعاد تنمية الشخ ية الييادية لديهن )متوسط(  قيث أن المتوسط الو ن  = 

ومن أهم مؤشةرات دور االسةرة فةى تنميةة مهةارة تحمةل المسةئولية لةدى الطالبةات كأحةد أبعةاد 

 :تنمية الشخصية القيادية لديهن

 م .تعسم االسرة فتياتها مساعدة  مالئهن ف  الييام بمسئولياته  -

 تعسم االسرة فتياتها كيفية إنجا  المسئوليام المسياة عس  عاتيهن ف  الوقم المناسب . -
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 تتيح االسرة لفتياتها مسئوليام لسييام بها تتفق مع تعاليم الدين اإلسالم  . -

 تقرص االسرة عس  ان تساعد فتياتها  مالئهن ف  انجا  بعض ااعمام الخا ة بهم . -

 النجاو ف  الدراسة لسمشاركة ف  تنمية مجتمعهن . تشجع االسرة فتياتها عس  -

 تعسم االسرة فتياتها القيوق والواجبام تجاه ال مال  .  -

 يشجعهن الوالدين عس  تعسم كيفية العناية باخوانهن ف  قام عدم وجودهما .  -

 يتركن الوالدين لهن مساعدة أخواتهن باعتبارهن مسئولين عنهم .  -

 عندما تكسفها أسرتها بعمم وال تيوم بغ . تشعر الفتاة بتلنيب الامير  -

 :الهدا الفرعى الثالث: تحديد دور األسرة فى تنمية مهارة االفناع لدى الطالبات 1-3

مستوى دور ااسرة ف  تنمية مهارة االقنا  لىدى الطالبىام  أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن

 .  2.26المتوسط الو ن  =  كلقد أبعاد تنمية الشخ ية الييادية لديهن )متوسط(  قيث أن

ومةةن أهةةم مؤشةةرات دور االسةةرة فةةى تنميةةة مهةةارة االفنةةاع لةةدى الطالبةةات كأحةةد أبعةةاد تنميةةة 

 :الشخصية القيادية لديهن

 توفر االسرة لهن معسومام عن كيفية إقنا  اآلخرين . -

 تتيح االسرة لهن تعسم كيفية عرض القسوم عند مواجهة مشكسة ما . -

 ية التعبير عن الرأى ف  المواوعام المختسفة .تعسمهن االسرة كيف  -

 تعسمهن االسرة أن إقنا  اآلخرين يعتمد عس  القيائق وليس ااكاذيب . -

شعور الطالبام باليدرة العالية عس  إقنا  اآلخرين نتيجة ما ق سوا عسيغ من أسرهن من معسومام   -

 ويتعمسون منها . ثيافية مفيدة  فاال عن أن  مالئهن  من الطالب يسعدون بآرائهن

تعسمهن االسرة كيفية عرض آرائهن بطريية ييبسها اآلخرون   فاال عن أن االسرة تعسمهن التميى    -

 أثنا  النياشام الجماعية .

الهةةدا الفرعةةى الرابةةع: تحديةةد دور األسةةرة فةةى تنميةةة مهةةارة  القةةدرة علةةى التعامةةل وحةةل  1-4

 :المشكالت لدى الطالبات

مهىارة اليىدرة عسى  التعامىم مستوى دور ااسرة فى  تنميىة  الميدانية أنأوضحت نتائج الدراسة 

لدى الطالبام كلقد أبعاد تنميىة الشخ ىية اليياديىة لىديهن )متوسىط(  قيىث أن المتوسىط  وقم المشكالم

 . 2.27الو ن  = 

لةةدى  مهةةارة القةةدرة علةةى التعامةةل وحةةل المشةةكالتومةةن أهةةم مؤشةةرات دور االسةةرة فةةى تنميةةة 

 :كأحد أبعاد تنمية الشخصية القيادية لديهنالطالبات 

 تساعد االسرة فتياتها عس  تعسم كيفية إقنا  اآلخرين من خالم شورى الرأى .  -

 تتيح االسرة لهن كيفية لتعامم مع مشكالتهم الشخ ية .  -
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 تعسمهن االسرة المساهمة ف  قم مشكالم ااسرة ككم باعتبارهن ج  ا منها .  -

 قرص االسرة عس  مناقشتهن ف  مشكالتهن أكسبهن الجرأة ف  التعامم معها .   -

 مساهمة الطالبام ف  قم مشكالم  مالئهن .  -

 تعسمهن ااسرة كيفية تج ئة المشكسة إل  عدة مسببام لتسهيم دراستها .  -

 تكسبهن االسرة خبرة كيفية التعامم مع المشكالم قبم اتساعها .  -

 ة اختيار قسوم لير تيسيدية لمشكالتهن .تعسمهن االسرة كيفي  -

 

الهدا الفرعى الخةامس: تحديةد دور األسةرة فةى تنميةة مهةارة القةدرة علةى االسةتخدام األمثةل  1-5

 :لالمكانيات لدى الطالبات

مهارة اليدرة عس  االستخدام مستوى دور ااسرة ف  تنمية  أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن

البام كلقد أبعاد تنمية الشخ ية الييادية لديهن )متوسط(  قيىث أن المتوسىط لدى الط اامثم لالمكانيام

 .  2.22الو ن  = 

لةدى مهارة القدرة على االستخدام األمثةل لالمكانيةات ومن أهم مؤشرات دور االسرة فى تنمية 

 الطالبات كأحد أبعاد تنمية الشخصية القيادية لديهن :

 شرا  ما ال يقتاجون إليغ . تعسم االسرة فتياتها عدم اإلسراف ف  -

 تعسمهن االسرة القفاظ عس  أدواتهن الدراسية لالستفادة منها ف  العام التال  .  -

 تعسمهن االسرة عدم االستغنا  عن آية من أدواتهن إال بعد تلكدهن من استفادتهن التامة منها .  -

 تواح االسرة لهن أن ما يمسكوه يجب أن يكون ف  خدمة ااسرة . -

 تعسمهن ااسرة كيفية التعامم السسيم مع أدواتهن ب فة عامة .  -

 تتيح ااسرة لهن فر ة االستفادة من أنشطة المؤسسام الموجودة ف  منطيتهن السكنية .  -

 تواح االسرة اهن كيفية االستفادة من وسائم اإلعالم بما يخدم المواقف الت  يمرن بها .  -

 بالمعسمين ف  قام عدم االستفادة التعسيمية . تؤكد االسرة لهن عس  االت ام الدائم -

 :الهدا الفرعى السادس: تحديد دور األسرة فى تنمية مهارة صنع القرار لدى الطالبات 1-6

لىدى الطالبىىام  مهىىارة  ىنع اليىىرارمسىتوى دور ااسىىرة فى  تنميىة أوضةحت نتةائج الدراسةةة أن 

 .  2.30المتوسط الو ن  =  كلقد أبعاد تنمية الشخ ية الييادية لديهن )متوسط(  قيث أن

لةدى الطالبةات كأحةد أبعةاد تنميةة مهارة صةنع القةرار ومن أهم مؤشرات دور االسرة فى تنمية 

 الشخصية القيادية لديهن :

 تعسمهن االسرة أن أية قرارام يتم تتخذها بشلن ااسرة ه  ف  ال الح العام لسجميع . -

 لخا ة بها باستمرار .تتيح ااسرة لهن المشاركة ف  اتخاذ اليرارام ا -
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 تعسمهن االسرة أن الشورى أساس أى قرار  قيح .  -

 تواح االسرة لهن أهمية جمع معسومام كافية قبم اتخاذ اليرار .  -

 تعسمهن االسرة كيفية تفايم قرار عس  آخر .  -

 تعسمهن االسرة أن الو وم إل  قرار يجب أال يكون إال بعد دراسة وليس عشوائية .  -

 عس  مشاركتهن ف  اتخاذ قراراتهن .تقرص االسرة  -

 تقرص االسرة عس  أخذ رأيهن ف  أى ش   .  -

الهدا الفرعى السابع: تحديةد دور األسةرة فةى تنميةة مهةارة التقةويم الةذاتى الموضةوعى لةدى  1-7

 :الطالبات

مهىىارة التيىىويم الىىذات  مسىىتوى دور ااسىىرة فىى  تنميىىة  أوضةةحت نتةةائج الدراسةةة الميدانيةةة أن

الطالبىىام كلقىىد أبعىىاد تنميىىة الشخ ىىية اليياديىىة لىىديهن )متوسىىط(  قيىىث أن المتوسىىط لىىدى المواىىوع  

 .  2.34الو ن  = 

لدى الطالبات كأحد  مهارة التقويم الذاتى الموضوعىومن أهم مؤشرات دور االسرة فى تنمية 

 أبعاد تنمية الشخصية القيادية لديهن :

 تعسم ااسرة فتياتها تيبم أى نيد يوجغ لهم . -

 تعسمهن االسرة مراجعة أعمالهن باستمرار .  -

 تشجعهن االسرة عس  االخذ بالميترقام لتطوير أنفسهن .  -

 تدفعهن االسرة إل  معرفة مدى النجاو الذى ي سون إليغ .  -

 تؤكد االسرة لهن عس  عدم الخجم من االعتراف بالخطل .  -

 تنم  االسرة لديهن كيفية مقاسبة النفس باستمرار .  -

 تساعدهن االسرة ف  تعسم كيفية النيد الذات  .  -

 تةةؤثر الخصةةائص التاليةةةالهةةدا الةةرئيس الثةةانى واالجابةةة علةةى التسةةاؤل الثةةانى وهةةو : هةةل  (2)

ترتيىىب الطالبىىام بىىين اخىىوانهن فىى  -دخىىم االسىىرة-وظيفىىة االب-المسىىتوى التعسيمىى  لىىبب واالم)

 ؟فى تنمية الشخصية القيادية لفتياتها من الطالبات الجامعيات ةدور االسر( على االسرة

 أوضحت نتائج الدراسة أن:

مستوى تعسيم االب يؤثر عس  دور االسرة ف  تنمية الشخ ية الييادية ابنائها   وب ىفة خا ىة فى   -

رة اليىدرة المهارام الييادية التالية : مهارة اليدرة عس  التعامم وقم المشكالم لدى الطالبام   ومها

 عس  االستخدام اامثم لالمكانيام.

 مستوى تعسيم اام ليس لغ تلثير معنوى  عس  دور االسرة ف  تنمية الشخ ية الييادية ابنائها. -
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وظيفة االب ليس لها تلثير معنوى  عس  دور االسىرة فى  تنميىة الشخ ىية اليياديىة لفتياتهىا  وبشىكم  -

سىىرة بهىا يعمىىم موظىف قكىىوم  أو ال يعمىم أن تعطىى  أكثىر تقديىدا يجىىب عسى  االسىىر التى  رب اال

 اهتماما أكبر بتنمية الشخ ية الييادية لفتياتها.

دخم االسرة لغ تلثير معنوى  عس  دور االسىرة فى  تنميىة الشخ ىية اليياديىة لفتياتهىا  وبشىكم أكثىر  -

اليياديىة  تقديدا يجب عس  االسىر ذام الىدخوم المنخفاىة أن تعطى  اهتمامىا أكبىر بتنميىة الشخ ىية

 لفتياتها.

الترتيب بين ااخوام داخم االسرة ليس تلثير معنوى  عس  دور االسرة ف  تنمية الشخ ية الييادية  -

 لفتياتها  باستثنا  دور االسرة ف  تنمية مهارة االقنا  لدى فتياتها.

واالجابىىة عسىى  التسىىاؤم الثىىان  وهىىو: "بنىىا  نمىىوذج استرشىىادي لبسىىرة  الثالةةثالهةةدا الةةرئيس  (3)

في تنمية الشخ ية الييادية ابنائها الطالبام الجامعيام"  ويتامن هذا  من تفعيم دورها يمكنها

 النموذج:ـ

 ااسس التي ييوم عسيها النموذج االسترشادي الميترو. 3-1

 الهدف العام من النموذج االسترشادي الميترو. 3-2

 فسسفة التي يستند عسيها النموذج االسترشادي الميترو.ال 3-3

 الموجهام النظرية التي يستند عسيها النموذج االسترشادي الميترو. 3-4

 المقتوى التنفيذي الذي يتامنغ اإلطار النموذج االسترشادي الميترو. 3-5

 وفيما يلى عرضا لمحاور وأبعاد النموذج االرشادى على النحو التالى:

 .النموذج االسترشادي المقترحالهدا العام من  3-1

يتقدد الهدف العام لسنموذج االرشادى ف  : تفعيم دور ااسرة في تنمية الشخ ية الييادية 

 ابنائها الطالبام.

 :األسس التي يقوم عليها النموذج االسترشادي المقترح 3-2

لطالبام عس  ييوم النموذج االرشادى لتفعيم دور ااسرة ف  تنمية الشخ ية الييادية ابنائها ا

 مجموعة من االسس   ه :

 أهمية تنمية الشخ ية الييادة وب فة خا ة لسمرأة   وبشكم أكثر تقديد ف  المجتمعام العربية. -أ 

الموجهام النظرية المعنية بدور االسرة ف  التنشئة االجتماعية من ناقية   والموجهام النظرية  -ب 

 أخرى.المعنية ببنا  وتنمية الشخ ية الييادية من ناقية 

نتائج الدراسة الميدانية   وما بينتغ من نياط قوة واعف ف  دور ااسرة ف  تنمية الشخ ية  -ج 

 الييادية ابنائها الطالبام.

 :الفلسفة التى يقوم عليها النموذج االرشادى 3-3
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أن التنمية هدفاً تسعي إل  تقيييغ لالبية المجتمعام المتيدمة والنامية عس  قد سوا  عس   -أ 

سة أساسية يمكن عن طرييها تقييق معدالم مرتفعة من الرقي والتيدم والرفاهية اعتبارها وسي

وكذلك في مقاولة منها لسخروج من دائرة التخسف والسقاق بركب التيدم والذي يسير بمعدالم 

  ولن تتقيق هذه التنمية إال بوجود قيادام شابغ قادرة عس  قيادة جماعام سريعة ومتالقية

 تقييق ااهداف المنشودة.المجتمع ومؤسساتغ ل

أن االسرة  ه  السبنغ االساسية في بنا  المجتمع وعسي قدر طبيعة تماسك االسرة واستيرارها  -ب 

يكون تماسك المجتمع استيراره وانعكاس ذلك عسي مؤسساتغ ونظمة بما يمكنغ من ادا  وظائفة 

واالستيرار انعكس ذلك كما أنها أساس المجتمع فاذا ما تمي م بالتماسك واستمرار تيدمغ  

إيجابيا عسي المجتمع كما أن تفككها قد ي يبها باالنهيار وبالتالي سيكون لغ مردود سسبي عسي 

 المجتمع كسغ .

أن لبسرة دورا قيويا ممتدا لتنمية أبنائهم وتنشئتهم بما يوفر لهم التيدم والنمو والتغيير عس   -ج 

من أبر  ما يمكن أن تيدمة ااسرة ابنائها  المستوى الشخ ي ومن ثم النمو المجتمعي   ولعم

في هذا ال دد هو الخبرام التي تمكنهم من التغير فهي تمثم ما يمكن أن يكتسبغ البنا  من 

فرص وأنشطة وواجبام تمكنهم من التفاعم االيجابي مع البيئام الخارجية وعس  نفس 

 اا عدة  ومن ثم المساهمة ف  تقييق تنمية المجتمع.

أة أقد أهم أركان التنمية االجتماعية واالقت ادية ف  المجتمعام   وال يستطيع أقد أن أن المر -د 

ينكر أهمية دور المرأة ف  المجتمع   فالمرأة ه  اام وال وجة والمربية والعامسة المنتجة   

وه  المواطنة الت  تشارك ف  خدمة وطنها وتقمم همومغ ومشاكسغ   إن المرأة المثيفة الواعية 

ت  تيوم بدورها وواجباتها تجاه المجتمع   وتقرص عس  ممارسة قيوقها تدفع مجتمعها عس  ال

طريق التيدم والرق    قت  إن تيدم أى مجتمع من المجتمعام يياس بمدى مشاركة المرأة فيغ 

ومدى اهتمام هذا المجتمع بتمكينها وإعطائها قيوقها   لذلك فالمجتمعام الت  تيهر النسا  

ن من االسهام ف  إدارة شئون مجتمعهن وف  تنميتغ وتق رهن ف  أدوار مقدودة   وتستبعده

ومن ثم تبر  أهمية تنمية المهارام   هذه المجتمعام ه  الت  تخسر ف  النهاية ن ف طاقاتها

 الييادية لسطالبام لتكون قادرة عس  تقمم مسئوليتها تجاه أسرتها ومجتمعها.

ف  المجتمع اهتماماً مت ايداً ف  الربع ااخير من اليرن  ليد اكتسب مواو  المرأة ودورها -ه 

العشرين   ولم يكن  دفة ت امن هذا االهتمام مع االهتمام المت ايد بالتنمية من قيث عنا رها 

وأبعادها والجهام المشاركة فيها   وقد تطورم النظرة إل  دور المرأة ف  المجتمع مع تطور 

س  البعد االقت ادى ليشمم أبعادا اجتماعية وسياسية وثيافية مفهوم التنمية   وعدم اقت اره ع

ترتبط بتسبية قاجام االنسان العمسية واالستراتيجية لسرجم والمرأة عس  قد السوا    وبالرفاه 
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االجتماع  لسمواطنين   وقد ساهم هذا اامر ف  تطوير النظرة السائدة قوم دور المرأة ف  

ه العمسية وتتطسب قسوال مع ولة عن واقع المجتمع   إل  دراسة التنمية   من كونها معييا لهذ

ااسباب الت  تعيق مشاركة المرأة عس  قدم المساواة مع الرجم   واتخاذ االجرا ام لسنهوض 

بها   وقد اعتبر عدم المساواة ف  القيوق   وعدم التوا ن ف  عالقام اليوى بين الرجم والمرأة 

واليدرة عس  التقكم بها   واعف المشاركة ف  اتخاذ اليرارام  من قيث السيطرة عس  الموارد

 من المعوقام ااساسية الت  تقوم دون  يادة مشاركة المرأة ف  التنمية وف  المجتمع .

 :الموجهات النظرية التي يستند عليها النموذج االسترشادي المقترح 3-4

ت  تسهم بشكم أو بآخر ف  يستند النموذج االرشادى عس  مجموعة من الموجهام النظرية ال

 تفعيم دور االسرة ف  تنمية الشخ ية الييادية ابنائها الطالبام:

نظرية الدور: قيث التركي  عس  الدور الفعس  لبسرة ميارنة بالدور المتوقع   وما يجب أن  -أ 

 تيوم بغ ااسرة ف  تنمية الشخ ية الييادية ابنائها.

 إطارها يتم تعسيم الطالبام وإكسابهن مهارام الييادة. نظرية التعسم االجتماع  : قيث أنغ ف  -ب 

الموجهام النظرية المعنية ببنا  وتنمية الشخ ية الييادية: وما يرتبط بها من أساليب وطرق  -ج 

 مفيدة ف  تقييق ذلك.

 .المحتوى التنفيذي الذي يتضمنه إطار النموذج االسترشادي المقترح 3-5

إطىار االسىس النظريىة لسدراسىة  يمكىن واىع مالمىح ف  اىو  نتىائج الدراسىة الميدانيىة   وفى  

المقتوى التنفيذى لسنموذج االرشادى لتفعيم دور االسرة ف  تنمية الشخ ية الييادية ابنائها  وذلك عس  

 النقو التال :

المهارات القيادية  م

 ذات األولوية

 خصائص األسرة المستهدفة بؤرة التركيز

مهةةةةةارة االسةةةةةتخدام   -1

االمثةةةةةةةةل للمةةةةةةةةوارد 

 واالمكانيات

توعيةة أبنائهةةا بأهيمةةة االنتقةاء مةةن وسةةائل  -

 االعالم ما يفيدهم فى الموافا المختلفة.

دراسةةةة المنطقةةةة السةةةكنية والتعةةةرا علةةةى  -

الموارد المتاحةة بهةا حتةى يمكةن االسةتفادة 

 منها.

جميع االسر مع اعطاء تركيز أكبر لألسر 

التى ينخفض مستوى تعليم االباء بها، 

عملون كموظفيين وال يعملون أو ي

حكوميين، واالسر التى مستوى دخلها 

 منخفض

 االسس المعرفية لمهارة االفناع. - تنمية مهارة االفناع  -2

كيفيةةة عةةرض االراء بطةةرق مختلفةةة وفةةى  -

 الموافا المختلفة.

القةةةدرة علةةةى التعبيةةةر عةةةن آرائهةةةم بطةةةرق  -

 يتقبلها اآلخرون .

جميع االسر مع اعطاء تركيز أكبر لألسر 

االباء بها ال يعملون أو يعملون التى 

كموظفيين حكوميين، واالسر التى 

 مستوى دخلها منخفض
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مهةةارة التعامةةل وحةةل   -3

 المشكالت

تعلةةيم وتةةدريب الفتيةةات علةةى الحلةةول غيةةر  -

 التقليدية للمشكالت التى تواجههم.

كيفيةةةة تجزئةةةة المشةةةكلة ودراسةةةة أسةةةبابها  -

 بشكل مرحلى مترابط حتى يمكن حلها.

مع اعطاء تركيز أكبر لألسر جميع االسر 

التى ينخفض مستوى تعليم االباء بها وال 

يعملون أو يعملون كموظفيين حكوميين، 

 واالسر التى مستوى دخلها منخفض

المهةةةارة فةةةى اتخةةةاذ   -4

 القرار

تشةةةرك االسةةةرة أبنائهةةةا فةةةى كةةةل القةةةرارات  -

 المتعلقة باالسرة.

توعيةةة أبنائهةةا بأهميةةة دراسةةة الموضةةوع  -

 فبل اتخاذ القرار،.دراسة جيدة 

كيفية المفاضلة بةين فةرار وآخةر مةن حيةث  -

االيجابيات والسةلبيات للوصةول إلةى القةرار 

 الرشيد.

جميع االسر مع اعطاء تركيز أكبر لألسر 

التى االباء بها ال يعملون أو يعملون 

كموظفيين حكوميين، واالسر التى 

 مستوى دخلها منخفض

المهةةةارة فةةةى تحمةةةل   -5

 المسئولية

الفتيةةةات مسةةةئوليات داخةةةل االسةةةرة  إعطةةةاء -

ومةةةرافبتهم وتقيةةةةيمهم وتعةةةةريفهم جوانةةةةب 

القةةةةةةوة والضةةةةةةعا فةةةةةةى أدائهةةةةةةم لهةةةةةةذه 

 المسئوليات.

تةةةةةدريب الفتيةةةةةات علةةةةةى انجةةةةةاز المهةةةةةام   -

 المطلوبة منهم فى الوفت المناسب.

توعيةة الفتيةات بأهميةةة دورهةن فةى تنميةةة   -

 مجتمعهم .

جميع االسر مع اعطاء تركيز أكبر لألسر 

االباء بها ال يعملون أو يعملون  التى

كموظفيين حكوميين، واالسر التى 

 مستوى دخلها منخفض

مهارة التقويم الذاتى   -6

 الموضوعى.

أهميةةةة وفيمةةةة االعتةةةراا بالخطةةةأ كأسةةةاس  -

 للنجاح.

توعيةةةةة أبنائهةةةةا بأهميةةةةة محاسةةةةبة الةةةةنفس  -

باسةةةةةتمرار للوفةةةةةوا علةةةةةى نقةةةةةاط القةةةةةوة 

 وتدعيمها وتجنب نقاط الضعا.

 تعليم أبنائها كيفية النقد الذاتى الهادا.  -

جميع االسر مع اعطاء تركيز أكبر لألسر 

التى االباء بها ال يعملون أو يعملون 

كموظفيين حكوميين، واالسر التى 

 مستوى دخلها منخفض

المهةةةارة فةةةى تكةةةوين   -7

فةةةةةةةةةةةةى عالفةةةةةةةةةةةةات 

اجتماعية ناجحة مةع 

 االخرين

 سبل تعلم مواجهة الخالفات مع االخرين. -

 أسس حل الخالفات . -

 مهارات إدارة األزمات والصراعات. -

كيفية فهم االخرين واحتةرام مشةاعرهم فةى  -

 الموافا المختلفة.

جميع االسر أيا كان مستواها االجتماعى 

 واالفتصادى.

 مستخلصات الدراسة:  ( ب)

)متوسةط(، وجةاء ترتيةب أبعةاد  مستوى دور األسرة في تنمية الشخصية القيادية لدى الطالبات (1)

 دور االسرة فى تنمية الشخصية القيادي لفتياتها الطالبات الجامعيات على النحو التالى:
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 دور ااسرة ف  تنمية مهارة تكوين عالقام اجتماعية ناجقة لدى الطالبام.  -

 دور االسرة ف  تنمية مهارة التيويم الذات  المواوع  لدى الطالبام. -

 دور االسرة ف  تنمية مهارة تقمم المسئولية لدى الطالبام .  -

 دور االسرة ف  تنمية مهارة  نع اليرار لدى الطالبام . -

 دور االسرة ف  تنمية مهارة اليدرة عس  التعامم وقم المشكالم  لدى الطالبام . -

 دور االسرة ف  تنمية مهارة االقنا  لدى الطالبام . -

 ة اليدرة عس  االستخدام اامثم لالمكانيام لدى الطالبام.دور االسرة ف  تنمية مهار -

لكةى تحقةةق االسةةرة الةةدور المطلةةوب منهةةا فةةى تنميةةة الشخصةةية القياديةةة لفتياتهةةا مةةن الطالبةةات  (2)

يةةةة فةةةى الفتةةةرة المقبلةةةة الجامعيةةةات ، ينبغةةةى عليهةةةا اعطةةةاء أولويةةةة للمهةةةارات القياديةةةة التال

 :)بالترتيب(

 اامثم لالمكانيام. مهارة اليدرة عس  االستخدام -

 مهارة االقنا   -

 مهارة اليدرة عس  التعامم وقم المشكالم   -

 مهارة  نع اليرار -

 مهارة تقمم المسئولية -

 مهارة التيويم الذات  المواوع  -

 مهارة تكوين عالقام اجتماعية ناجقة لدى الطالبام. -

 تها الطالبات الجامعيات:أن العوامل المؤثرة على دور األسرة فى تنمية الشخصية القيادية لفتيا (3)

مستوى تعسيم االب يؤثر عس  دور االسرة ف  تنمية الشخ ية الييادية ابنائهىا   وب ىفة خا ىة  -

ف  المهارام الييادية التالية : مهارة اليدرة عس  التعامم وقىم المشىكالم لىدى أبنائهىا   ومهىارة 

 اليدرة عس  االستخدام اامثم لالمكانيام.

 ليس لغ تلثير معنوى  عس  دور االسرة ف  تنمية الشخ ية الييادية ابنائها.مستوى تعسيم اام  -

وظيفىىة االب لىىيس لهىىا تىىلثير معنىىوى  عسىى  دور االسىىرة فىى  تنميىىة الشخ ىىية اليياديىىة لفتياتهىىا   -

وبشكم أكثر تقديدا يجب عس  االسر الت  رب االسرة بها يعمم موظف قكوم  أو ال يعمىم أن 

 مية الشخ ية الييادية لفتياتها.تعط  اهتماما أكبر بتن

دخم االسرة لغ تلثير معنوى  عس  دور االسرة ف  تنمية الشخ ية الييادية لفتياتها  وبشكم أكثر  -

تقديدا يجب عس  االسر ذام الدخوم المنخفاة أن تعط  اهتماما أكبر بتنمية الشخ ية الييادية 

 لفتياتها.
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ر معنىوى  عسى  دور االسىرة فى  تنميىة الشخ ىية الترتيب بين ااخوام داخم االسىرة لىيس تىلثي -

 الييادية لفتياتها  باستثنا  دور االسرة ف  تنمية مهارة االقنا  لدى فتياتها.

عند تطبيق النمةوذج االرشةادى لتفعيةل دور االسةرة فةى تنميةة الشخصةية القياديةة ألبنائهةا مةن  (4)

المنخفاىة   وكىذلك االسىر التى  ينبغى  إعطىا  أولويىة لبسىر ذام الىدخوم الطالبات الجامعيات 

مستوى تعسيم االبا  بها منخفض   وأياا االسىر التى  عمىم االبىا  بهىا "موظىف قكىوم " أو ال 

 .يعمسون

 

 مراجع الدراسة

( ت ىىور ميتىىرو لبرنىىامج تطىىوير المهىىارام اليياديىىةلطالب 1434ام سىىيف   مبىىارك سىىالم سىىيف) -1

الدوليىىة  رسىىالة دكتىىوراة ليىىر منشىىورة   قسىىم الجامعىىام السىىعودية فىى  اىىو  الخبىىرام والتجىىارب 

االدارة والتخطىىيط التربىىوى   كسيىىة العسىىوم االجتماعيىىة   جامعىىة االمىىام مقمىىد بىىن سىىعود االسىىالمية  

 الممسكة العربية السعودية.

 (   من: 6-4أبو الدهب   ع ام  وظائف االسرة ودورها ف  تربية النش    ص ص ) -2

( االتجاهام المعا رة في خدمة الفرد. 1989رقمن   ابتسام)  أبو العال   ينب قسين   عبد ال -3

 كسية الخدمة االجتماعية  جامعة قسوان.

(  الخدمة االجتماعية في مجام رعاية االسرة والظفولة   2007ابو المعاطي  ماهر وأخرون)  -4

 مرك  نشر وتو يع الكتاب الجامعي الياهرة.

نشئة االجتماعية   دار الميسرة لسنشر والتو يع (سيكولوجية الت  2010أبو جادو   الح مقمد) -5

 والطباعة  عمان .

 بمدى مشاركة وعالقتها ااسرية االجتماعية التنشئة ( طرائق2011أبو قمدان ماجد مسقم )  -6

 كسية – دمشق جامعة شباب من عينة عس  ميدانية ااسرة )دراسة داخم اليرار اتخاذ في الشباب

 . الثالث والرابع العدد- 27 المجسد–دمشق جامعة اآلداب(  مجسة

(المرأة وقيوق االنسان  المؤتمر الثان  لسمجسس اليوم  لسمرأة   جمهورية 2001ابو هرة  عادم )  -7

 م ر العربية .

ابنائها  رسالة  البشرية الموارد تنمية في السعودية ااسرة (  دور2009سعيد) أقمد عيران   أريج آم -8

 التربية لالقت اد المن ل  والتربية الفنية   جامعة المسك عبد الع ي . دكتوراة لير منشورة   كسية

 لبنان. بيروم  لبنان  مكتبة االجتماعية  العسوم م طسقام (  معجم1978بدوي   اقمد  كي)  -9
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( دليىىم  2011برنىىامج اامىىم المتقىىدة االنمىىائ   المعهىىد الىىديميراط  الىىوطن  لسشىىئون الدوليىىة) -11

 ض بالمشاركة السياسية لسمرأة.الممارسام الجيدة لسنهو

(االسرة ودورها ف  انتشار الجريمة   المكتب الجامع  القديث   2013بو خميس  بوفسغ) -11

 االسكندرية.

( التنمية البشرية "دراسة لقالة م ر"   مكتبة اانجسو الم رية  2007التابعي  كمام )  -12

 الياهرة.  

اآلن؟   المجسس اليوم  لسمرأة   جمهورية م ر  ( لماذا المرأة ....ولماذا 2005تكال   ليس  )   -13

 العربية.

(نقو رعاية اجتماعية متكامسة لبسرة والطفولة    مرك   1996جبريم  ثريا عبد الرؤوف)  -14

 نشر وتو يع الكتاب الجامعي  الياهرة. 

 دراسة اابنا " عند االجتماعية الشخ ية تكوين في الوالدين ( دور2011قالوة   باسمة ) -15

 والرابع. الثالث العدد  (27) المجسد– دمشق جامعة  مجسة " دمشق مدينة في نيةميدا

(  المهارام المهنيغ لبخ ائي االجتماعي   المكتب 2005خسيفغ   مقمد البدوي ال افي)  -16

 الجامعي القديث   االسكندريغ.

 تو يع وال لسنشر الغرب دار   االجتماعية التنشئة في ( مبادئ2005الع ي ) خواجة   عبد -17

 وهران  .

( مساهمة االنشطة الطالبية ف  تنمية المهارام الييادية لدى 2014الدعجاني   نوره بنم قمد ) -18

طالبام جامعة أم اليرى بمكغ المكرمغ من وجهة نظىرهن  رسىالة ماجسىتير   ليىر منشىورة    قسىم 

 االدارة التربوية والتخطيط  كسية التربية   جامعة أم اليرى.

( عسم النفس الجنائي   دار لريب لسطباعة والنشر 1994قاتغ وآخرون)ربيع  مقمد ش -19

 والتو يع  الياهرة.

ال هراني   عبدالر اق بن قمود بقوث ندوة )ااسرة السعودية والتغيرام المعا رة(  الجمعية  -21

  السعودية لعسم االجتما  والخدمة االجتماعية  من :

 والطفولة   مكتبة النهاة الم رية الياهرة.(  ااسرة 1980 يدان   عبد الباقي ) -21

( ميادين ممارسة الخدمة االجتماعية   الشركة 2008السروجي  طسعم  ابو المعاطي ماهر)  -22

 العربية المتقدة لستسويق والتويدام  الياهرة.

(عسم االجتما  المفاهيم االساسية   ترجمة مقمد عثمان   بيروم    2009سكوم  جون ) -23

 لببقاث والنشر الشبكة العربية
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(  االنفتاو االقت ادي وأثاره االجتماعية عس  ااسرة   دار الوفا  2002سالمة   مقمد عس )  -24

 لدينا الطباعة  اإلسكندرية.
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 الممسكة العربية السعودية. 

(  المهارام اإلدارية والييادية لسمدير المتفوق   دار لريب لسطباعة 1999السسمي   عسي)  -26

 والنشر   الياهرة.

 ( عن اسهام االسرة ف  تنمية الشخ ية اليياديىة2012سندى   أ هار بنم عبد اليادر بن قسن) -27

لدى الطفم من منظور التربية االسالمية  رسالة ماجستير   لير منشىورة  كسيىة التربيىة   جامعىة أم 

 اليرى  الممسكة العربية السعودية.

(التنمية االجتماعية "دراسام في قاايا التنمية ومشكالم  1994شفيق  مقمد )  -28

 المجتمع" المكتب الجامعي القديث  اإلسكندرية .

( التنشئة االجتماعية لسطفم   دار ال فا  لسطباعة والنشر 2001آخرون) الشناوى   مقمد و -29

 والتو يع  االردن  .

( أساسيام طريية تنظيم المجتمع  مرك  نشر وتو يع 2006 ادق نبيم مقمد و أخرون)  -31

 الكتاب الجامعي جامعة قسوان. 

الفردية في الخدمة ( أساسيام في طريية العمم مع القاالم 1998ال دييي . سسوى عثمان)   -31

   االجتماعية  المكتب الجامعي القديث  اإلسكندرية.

(المالمح المعا رة لسموقف النظري في طريية العمم مع  1999عبد الخالق  جالم الدين) -32

 خدمة الفرد. اإلسكندرية.دار المعرفة الجامعية   . -القدود والمعالجة –القاالم الفردية 
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