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 القيادية لربة األسرة وأثره عمى إدارتيا لمعالقات األسريةالوعي بالميارات 
أ.د/ الحسيني محمد صابر الخبير،  أ.د/ محمد عبد الخالؽ دعبس، عمي،سارة نادي إسماعيؿ  أ/

 أ.ـ.د/ أسماء ممدوح فتحي عبد المطيؼ

 ممخص البحث:
طبيعة العالقة بيف وعي ربة األسرة  يهدؼ البحث بصفة رئيسية إلى الكشؼ عف   

بالمهارات القيادية بمحاورها )مهارات شخصية إنسانية، مهارات فكرية إدارية( وككؿ 
دارتها لمعالقات األسريةو  بمحاورها )إدارة العالقات األسرية مع الزوج، إدارة العالقات  ا 

إدارة العالقات األسرية مع األقارب والجيراف( وككؿ. وتكونت عينة  األسرية مع األبناء،
بشروط أف يكف  غرضيهسيدة وتـ اختيارهـ بطريقة صدفية  150مف البحث األساسية 

متزوجات ومف ريؼ وحضر محافظة المنيا ومف مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة 
 فيأف يكوف الزوج مقيـ  ويشترطسنة  50إلى  25مف وفى مستويات عمريه مختمفة 

وتـ إعداد أدوات البحث المتمثمة  أعمار مختمفة. فينفس المنزؿ ولديها أكثر مف أبف 
استبياف إدارة ، استبياف المهارات القيادية لربة األسرة، استمارة البيانات العامة لألسرةفي 

ؿ البيانات . وقد أتبع البحث المنهج الوصفي التحميمي وقد تـ تحميالعالقات األسرية
فروؽ ذات داللة  ، وأسفرت النتائج عف: وجود Spss.xإحصائيًا باستخداـ برنامج 

استجابات ربات األسر أفراد عينة  يف 0.05،  0.01عند مستوى داللة إحصائية 
تبعا لمتغيرات بمحاورها وككؿ الدراسة األساسية عمى استبياف الوعى بالمهارات القيادية 

،  لحضر، لصالح األـ العاممة، لصالح ربة األسرة األكبر سنًا.الدراسة لصالح سكاف ا
بيف متوسطات درجات 0.01وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

إدارة العالقات األسرية استجابات ربات األسر أفراد عينة الدراسة األساسية عمى محاور 
ة األسرة لعالقتها باألقارب والجيراف، التالية )إدارة ربة األسرة لعالقتها بزوجها، إدارة رب

،  بينما كانت لصالح سكاف الريؼتبعا لمتغير مكاف السكف  المجموع الكمي لالستبياف(
عمى محور إدارة ربة األسرة لعالقتها  0.01الفروؽ دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

توى داللة فروؽ ذات داللة إحصائية عند مس توجدبأبنائها لصالح سكاف الحضر. كما 
بيف متوسطات درجات استجابات ربات األسر أفراد عينة الدراسة األساسية عمى 0.01
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إدارة العالقات األسرية التالية )إدارة ربة األسرة لعالقتها بزوجها، إدارة ربة محاور 
األسرة لعالقتها بأبنائها، إدارة ربة األسرة لعالقتها باألقارب والجيراف، المجموع الكمي 

عمؿ ربة األسرة ، سف ربة األسرة لصالح ربة األسرة العاممة  اتتبعا لمتغير  بياف(لالست
، 0.01عند مستوى داللة  ذات داللة إحصائية ارتباطيةتوجد عالقة  والسف األكبر. كما

دارة العالقات األسرية بمحاورها وككؿ بيف الوعي بالمهارات القيادية  0.05 بمحاورها وا 
 .د عينة الدراسة األساسيةوككؿ لربات األسر أفرا

Abstract: 

The main objective of this research is to reveal the nature of the relationship 

between housewife’s awareness of the leadership skills with its axes and as a 

whole (human personal skills, administrative intellectual skills) and her 

management of family relations with its axes and as a whole (housewife’s 

management of family relations with her husband, housewife’s management 

of family relations with her children , housewife’s management of family 

relations with her relatives and neighbors).The  basic research sample 

consisted of 150 women whom were selected in a purposive manner, with the 

provision that they are married, from rural and urban areas in Minya 

Governorate, and belonging to different social and economic levels, and at 

different age levels from 25 to 50 year-olds, and their husbands reside in the 

same house and they have more than one child of different ages. The research 

tools were prepared including the following: general family data form, 

questionnaire of housewife’s leadership skills, and questionnaire of family 

relations management. The research used the descriptive analytical approach. 

Data were statistically analyzed using the Spss.x program. The research 

concluded several results, they are as follows:  

There are statistically significant differences at the level of significance of 

0.01, 0.05 in the responses of housewives members of the basic study sample 

to the questionnaire of awareness of leadership skills with its axes and as a 

whole according to the study variables in favor of the urban residents, 

working housewives, and older housewives. There are also statistically 
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significant differences at 0.01 level of significance between the mean degrees 

of responses of housewives members of the basic study sample on the 

following family relations management axes (housewife’s management of 

family relations with her husband, housewife’s management of family 

relations with her relatives and neighbors, the total aggregate of the 

questionnaire) according to the variable of the place of residence in favor of 

rural residents , whereas,  the differences were statistically significant at 0.01  

significance level on the axis of housewife’s  management of her relationship 

with her children in favor of the urban residents. There are also statistically 

significant differences at 0.01 level of significance between the mean degrees 

of responses of housewives members of the basic study sample on the 

following family relations management axes (housewife’s management of 

family relations with her husband, housewife’s management of family 

relations with her children , housewife’s management of family relations with 

her relatives and neighbors, the total aggregate of the questionnaire) 

according to the variable of  housewife’s work, and housewife’s age in favor 

of the working housewife and older housewives. Eventually, there is a 

statistically significant correlation at 0.01 and 0.05 level of significance 

between awareness of leadership skills in its axes and as a whole, and 

management of family relations with its axes and as a whole for housewives  
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 مقدمة ومشكمة البحث :
مما ال شؾ فيه أف االسرة مف المؤسسات الهامػة فػى المجتمعػات االنسػانية والتػى نسػعى 

أفرادهػػا التػػى يتصػػرفوف انطالقػػا دائمػػا لتقػػدمها وتطورهػػا وذلػػؾ عػػف طريػػؽ االهتمػػاـ بقػػيـ 
 ارتباطػػاالفػػرد والتػػى لهػػا  امنهػػا حيػػث تمثػػؿ أنمػػاط السػػموؾ شػػواهد عمػػى القػػيـ التػػى يحممهػػ

وثيػػؽ بكػػؿ فػػرد مػػف أفػػراد المجتمػػع مهمػػا بمغػػت درجتػػه أو مكانتػػه فالكػػؿ يسػػعى لتحقيػػؽ 
عػػػزب حسػػػاـ ) اتهـ وأف يكونػػػوا أكثػػػر تحقيقػػػا لهػػػاأعمػػػى مسػػػتويات مػػػف الرضػػػا عػػػف حيػػػ

،2003. ) 
فاألسرة هػي المبنػة األساسػية التػى يقػوـ عميهػا هيكػؿ المجتمػع وبقػدر قػوة أو ضػعؼ هػذ  
االسػػرة تكػػػوف قػػػوة أو ضػػػعؼ المجتمػػع بأسػػػر  ففػػػى المجتمػػػع االنسػػانى يمػػػارس الفػػػرد فػػػى 
أسػػػرته أولػػػى عالقتػػػه االنسػػػانية واالجتماعيػػػة فهػػػى تربػػػى فيػػػه الكثيػػػر مػػػف أسػػػاليب الحيػػػاة 

ط السموؾ األسرى ، فبقدر ما يكوف الجو األسرى متفقػا مػع وترسـ مقومات النجاح ألنما
المبادئ االساسية لمفرد بقدر ما يكوف قػادرا عمػى التكيػؼ السػميـ مػع نفسػه ومػع مجتمعػه 

 ( .1998يعقوب ، لوسى مف خالؿ توفير المثاؿ والقدوة التى يحتذى بها )
مػػػف واالطمئنػػػاف ولكػػػي تسػػػير الحيػػػاة األسػػػرية فػػػى المسػػػار الصػػػحيح الػػػذى يقػػػـو عمػػػى األ

والمػػودة والتػػراحـ البػػد مػػف تحقيػػؽ التوافػػؽ والتكيػػؼ بػػيف أطػػراؼ األسػػرة المختمفػػة ، وهػػذا 
الخ وتختمؼ مظاهر التوافؽ وتقويػة  .يعنى النجاح واإلرضاء والثبات والسعادة والتكامؿ.

العالقػػات األسػػرية  مػػف أسػػرة إلػػى أسػػرة أخػػرى ويعتمػػد التوافػػؽ األسػػرى بشػػكؿ كبيػػر عمػػى 
ب ونمػػط القيػػادة الػػذى يتبػػع داخػػؿ األسػػرة فػػالوعى بالمهػػارات القياديػػة ألفػػراد األسػػرة أسػػمو 

بصػػفة عامػػة ولربػػة األسػػرة بصػػفة خاصػػة يجنػػب األسػػرة التعػػرض لألزمػػات والمشػػكالت 
 التى تهدد بتصدع كياف األسرة وتفككها.

فى لمقيادة أهمية كبيرة ودور حيوى فى قياـ ونجاح واستمرار أى مؤسسة وال شؾ أف 
المجتمع سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية وأولى هذ  المؤسسات احتياجا 
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لتحقيؽ مفهـو القيادة وتطبيقه واالستفادة منه هى األسرة فهى الوحدة األساسية لبناء 
المجتمع وتكمف أهمية القيادة فى استغالؿ القائد لقدرات األفراد وتوجيهه نحو االتجا  

األهداؼ المطموبة لممؤسسة. الصحيح الذى يحقؽ  
كؿ مف دراسة فقد اتفقت وهناؾ العديد مف الدراسات التى تناولت المهارات القيادية 

 ,Karensدراسة و  (2011دراسة ناصر الصامؿ )و ( 2012رباب  صالح الديف )

عمى أهمية إعداد برنامج  Imada,Doyle,Brock,& Goddard (2002) دراسةو
 .مقيادية األساسية للتوعية األفراد بشكؿ عاـ والمرأة بشكؿ خاص بالمهارات 

وال شؾ أف لمقيادة أهمية كبيرة ودور حيوى فى قياـ ونجاح واستمرار أى مؤسسة 
فى المجتمع سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية وأولى هذ  المؤسسات 

مفهـو القيادة وتطبيقه واالستفادة منه هى األسرة فهى الوحدة احتياجا لتحقيؽ 
األساسية لبناء المجتمع وتكمف أهمية القيادة فى استغالؿ القائد لقدرات األفراد 

 وتوجيهه نحو االتجا  الصحيح الذى يحقؽ األهداؼ المطموبة لممؤسسة.
الواحدة تنعكس بطريقة  ويمكف القوؿ أف العالقات والمشاعر التى تسود بيف أفراد األسرة

ما عمى مشاعر وأفكار الطفؿ فإذا ما شعر الطفؿ باألماف فى منزله فإف هذا الشعور 
يساعد  عمى مواجهة مشكالت ومواقؼ الحياة المختمفة فى المستقبؿ ،باإلضافة إلى أف 

طبيعة العالقات األسرية تؤثر بشكؿ كبير فى قدرة الطفؿ والمراهؽ عمى التوافؽ مف 
ية االجتماعية واالنفعالية ،حيث ينظر الطفؿ أو المراهؽ إلى ذاته ويتقبمها بنفس الناح

درجة تقبؿ أفراد أسرته لذاته ،وتكمف أهمية تقبؿ الذات فى دورها الهاـ فى أمف الفرد 
 االنفعالى .
األسرية بجميع أنواعها تشير إلى التكامؿ األسرى الناتج عف طبيعة االتصاؿ  فالعالقات

خوة  بينهـ ،والتكامؿ األسرى هو التكامؿ فى شبكة العالقات األسرية مف زوج وزوجة وا 
وكؿ هذ  العالقات كمما قويت ودعمت كمما كاف التفاعؿ داخؿ األسرة إيجابى ،ونتج 

نها الحب والوفاء ،وأما إذا ضعفت تمؾ العالقات عف ذلؾ أسر متكاممة قوية ينتشر بي
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وأهممت كاف التفاعؿ سمبيا داخمها وترتب عمى ذلؾ أسر ضعيفة واهية ينتشر فيها 
 . البغض والكراهية ثـ تظهر المشكالت األسرية التى تهدد كياف األسر

تؤثر وتعتبر العالقة الزوجية أخطر عالقة إنسانية وذلؾ ألنها العالقة الوحيدة التى 

عمى مستقبؿ المجتمع ،بؿ األمة كمها ،وذلؾ إذا وظفت لتحقيؽ مقاصدها الصحيحة 

وألف فيها توظيفا لمكثير مف طاقاتها الفطرية ،ولها أثر كبير فى تربية األجياؿ ،ألف 

رؤيتهـ لقدوات ناجحة فى عالقاتهـ الزوجية سيترتب عميه توريث هذا النجاح مف 

وازف النفسى واالستقرار العائمى بسبب نجاح العالقة الزوجية األبويف لألبناء ،فيتحقؽ الت

.( 2013)أسماء الرويشد ،  

وهناؾ العديد مف الدراسات التى تناولت العالقات األسرية مف حيث مفهومها وتأثرها 
( ،ودراسة آالء قادرى 2004بالعوامؿ المختمفة ومنها دراسة كؿ مف أحمد عواد )

العالقات  التى أكدت عمى تأثر،Hlatywayo et al (2014 )( ،و دراسة 2018)
ها العوامؿ االقتصادية المتمثؿ فى دخؿ األسرة وعدد افراد األسرية بعدة عوامؿ من

 األسرة وكوف ربة األسرة عاممة أو غير عاممة .

اس مػػػدى نجػػػاح األسػػػرة ورضػػػا أفرادهػػػا بقػػػدرة ربػػػة األسػػػرة عمػػػى تػػػوفير المنػػػاخ يػػػقمكػػػف وي
األسرى المناسػب لمقيػاـ بػاألدوار الموكمػة إلػيهـ ، فكممػا كانػت القيػادة ذات كفػاءة انعكػس 

هػػـ مػػف  النػػاجحوف ، فالقػػادة وعالقتهػػا األسػػرية ذلػػؾ بشػػكؿ ايجػػابى عمػػى األسػػرة وأهػػدافها
خػػػاطر إلػػػى فػػػرص ويسػػػتغموف مػػػا لػػػدى األفػػػراد مػػػف يحولػػػوف نقػػػاط الضػػػعؼ إلػػػى قػػػوة والم

مػف خػالؿ اسػتيعابهـ  بالفعؿطاقات وتوظيفها بصورة ايجابية إلخراجها إلى حيز الوجود 
 .لممهارات القيادية واستغاللها بالطريقة المناسب 
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فكرة البحث الحالى فى محاولة مف الباحثيف لدراسة الوعى بالمهارات  ومف هنا جاءت
األسرة وأثرة عمى إدارتها لمعالقات األسرية وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عمى  القيادية لربة

 األسئمة التالية :
ما األوزاف النسبية لترتيب المهارات القيادية لربات األسر أفراد عينة الدراسة  -1

 األساسية؟ 
دارة العالقات األسرية ألفراد عينة الدراسة األساسية لمحاور إما األوزاف النسبية  -2

 ؟
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى مستويات الوعي بالمهارات القيادية هؿ  -3

 ؟لربات األسر أفراد عينة الدراسة األساسية
هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى مستويات إدارة العالقات األسرية  -4

 لربات األسر أفراد عينة الدراسة األساسية ؟
بات األسر أفراد عينة هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى استجابات ر  -5

متغيرات )مكاف ل تبعاالوعى بالمهارات القيادية  استبيافالدراسة األساسية عمى 
 ؟ (سف ربة األسرة -السكف _ عمؿ ربة األسرة 

هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى استجابات ربات األسر أفراد عينة  -6
عا لمتغيرات الدراسة تب إدارة العالقات األسرية استبيافالدراسة األساسية عمى 

 ؟ (سف ربة األسرة–ربة األسرة عمؿ  –)مكاف السكف 
هؿ توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف الوعي بالمهارات القيادية  -7

دارة العالقات األسرية ؟  وا 

 أىداؼ البحث :
 يهدؼ هذا البحث بصفة رئيسية إلى دراسة الوعى بالمهارات القيادية لربة األسرة وأثرة

 وذلؾ مف خالؿ : عمى إدارتها لمعالقات األسرية
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األوزاف النسبية لترتيب المهارات القيادية لربات األسر أفراد عينة الدراسة تحديد  -1
 .األساسية 

دارة العالقات األسرية ألفراد عينة الدراسة لمحاور إاألوزاف النسبية تحديد  -2
 األساسية 

الوعي بالمهارات القيادية لربات توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى مستويات  -3
 . األسر أفراد عينة الدراسة األساسية

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى مستويات إدارة العالقات األسرية لربات  -4
 .األسر أفراد عينة الدراسة األساسية 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى استجابات ربات األسر أفراد عينة الدراسة  -5
متغيرات )مكاف السكف تبياف الوعى بالمهارات القيادية تبعا لاألساسية عمى إس

 . (_ عمؿ ربة األسرة _ سف ربة األسرة
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى استجابات ربات األسر أفراد عينة الدراسة  -6

تبعا لمتغيرات الدراسة )مكاف  األساسية عمى إستبياف إدارة العالقات األسرية
  . (ة_ سف ربة األسرةربة األسر عمؿ  –السكف 

دارة  -7 توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف الوعي بالمهارات القيادية وا 
 .العالقات األسرية 

 أىمية البحث :
 يكتسب هذا البحث أهميته مف خالؿ :

أف هذ  الدراسة تتناوؿ موضوعا حيويا يمثؿ أحد جوانب التنمية البشػرية الهامػة  -1
نػػاوؿ المهػػارات القياديػػػة أف تممػػا يجعمهػػا إضػػافة فػػػى مجػػاؿ إدارة المنػػزؿ حيػػػث 

مػػػف أهػػػـ المقومػػػات الشخصػػػية التػػػى تسػػػاعدها عمػػػى بنػػػاء عالقػػػات  لربػػػة األسػػػرة
 إيجابية مع اآلخريف والمحافظة عمى استقرار األسرة .



 

 1595 

2022 نوفمبرػ األربعوف الثالث و  ػ العددالثامف المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

دراسة دور ربة األسرة فػى الحيػاة األسػرية مػف خػالؿ قػدرتها عمػى إدارة عالقتهػا  -2
  األسرية سواء عالقتها بزوجها وأبنائها وعالقتها باألقارب والجيراف .

تمقى الدراسة الضوء عمى أهمية العالقات األسرية الناجحة وما توفر  مف سعادة  -3
 . ألفراد األسرة وانعكاس ذلؾ عمى المجتمع

 فروض البحث :
 يفترض البحث الحالى :

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى مستويات الوعي بالمهارات القيادية لربات  -1
 . األسر أفراد عينة الدراسة األساسية

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى مستويات إدارة العالقات األسرية لربات  -2
 األسر أفراد عينة الدراسة األساسية .

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى استجابات ربات األسر أفراد عينة الدراسة  -3
متغيرات )مكاف السكف الوعى بالمهارات القيادية تبعا ل استبيافاألساسية عمى 

 . (سف ربة األسرة –_ عمؿ ربة األسرة 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى استجابات ربات األسر أفراد عينة الدراسة  -4

تبعا لمتغيرات الدراسة )مكاف  إدارة العالقات األسرية استبيافعمى  األساسية
  ( .ربة األسرة _سف ربة األسرة_ عمؿ  السكف

دارة  -5 توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف الوعي بالمهارات القيادية وا 

 .العالقات األسرية 

 
 
 



 

 1596 

2022 نوفمبرػ األربعوف الثالث و  ػ العددالثامف المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 األسموب البحثى :
 أوال : منيج البحث :

  المنهج الوصفى التحميمى : يعتمد المنهج الوصفى التحميمى يتبع هذا البحث
عمى دراسة الظاهرة كما توجد فى الواقع ويهتـ بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها 
كيفيا أو كميا ،فالتعبير الكيفى يصؼ الظاهرة ويوضح خصائصها ،أما التعبير 

درجة الكمى فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدار هذ  الظاهرة أو حجمها أو 
 (.2002ارتباطها مع الظواهر األخرى )حمد المشوخى ،

 ثانيا : المصطمحات العممية والمفاىيـ اإلجرائية :
 : Awarenessالوعى   

ناؿ مفهـو الوعى اهتماما كبيرا مف الفالسفة والمفكريف منذ زمف طويؿ ،لذا فقد تعددت 
التعريفات التى ظهرت لمفهـو الوعى وهى فى األصؿ كممة التينية تعنى معرفة األشياء 
عمى نحو مستمر،وعمى ذلؾ فال يوجد تعريؼ اصطالحى محدد أو عمى األقؿ متفؽ 

مفهـو الوعى ،وهى فى األصؿ كممة التينية تعنى معرفة عميه بيف األوساط األكاديمية ل
األشياء عمى نحو مستمر،بؿ توجد تعريفات كثيرة لهذا لمفهوـ ؛فالوعى حسب ) قاموس 

مصطمحات العمـو االجتماعية (: اتجا  عقمى يمكف الفرد مف الوعى بذاته وبالبيئة 
 ( . 1999صالح ،المحيطة به بدرجات متفاوتة مف الوضوح أو التعقيد )مصمح ال

ذا عبرنا عنه ببساطة فإف الوعى يعنى امتالؾ المرء فهما عميقا لعواطفه وأيضا لقوا   وا 
وحدود  ،وقيمة ودوافعه ،فاألشخاص الذيف يتمتعوف بوعى ذاتى واقعيوف ،فال هـ 

ينتقدوف ذاتهـ بشكؿ عمنى وال هـ متفائموف بشكؿ ساذج ،بؿ هـ أمناء عمى أنفسهـ 
إلى حد أنهـ بإمكانهـ أف يسخروا مف نقاط ضعفهـ )دانياؿ جولماف بشأف اآلخريف ،

،2000     . ) 
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 : وتعرؼ الباحثة الوعى إجرائيا 
بأنها حالة ذهنية تمكف الفرد مف التعامؿ مع المواقؼ والمشكالت المختمفة التى يتعرض 

 لها مف خالؿ إدراؾ وتحميؿ المعطيات واإلمكانيات المتاحة له .
 :House wifeربة األسرة 

هى كؿ سيدة يقع عمى عاتقها االهتماـ بشئوف أسرتها إدارتها لألمور االقتصادية وفقا 
 ( .2018،لما ترا  مناسبا لصالح أسرتها )هبة شعيب 

 ( عمى أنها ربة األسرة العاممة " الريفية والحضرية "2010وعرفها الحسينى ريحاف )
والمتزوجة منذ فترة ولديها طفؿ أو أكثر وزوجها عمى قيد الحياة ومقيـ معها ومع أبنائها 

 ولديها تعدد فى األدوار والمسئوليات .
وتعرفها الباحثة إجرائيا عمى أنها المرأة )الريفية أو الحضرية( التى تقوـ عمى متابعة 

 ر عاممة .وتنظيـ ورعاية شئوف أفراد أسرتها سواء كانت عاممة أو غي
 

 skill  : الميارة 
( المهارة بأنها التمكف مف انجاز عمؿ ما بكيفية  2013وتعرؼ رحاب إسماعيؿ )

 محدودة وبسرعة فى التنفيذ وبدقة وتنمى بالممارسة والمراف .
بأنها قدرة األفراد عمى األداء بفاعمية أكثر فى حياتهـ Eberson (2000 )كما يعرفها 
 اليومية .

( بأنها السهولة والدقه فى إجراء 2003وعرفها كؿ مف حسف شحاته ،زينب النجار )
عمؿ مف األعماؿ وهى تنمو نتيجة لعممية التعمـ أو القياـ بعممية معينة بدرجة مف 

 السرعة واإلتقاف مع األقتصاد فى الجهد المبذوؿ .
 :  وتعرفيا الباحثة إجرائيا
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عمى أنها قدرة ما يكتسبها الفرد أو يتعممها تمكنه مف أداء األعماؿ والمهاـ المطموبة بأقؿ 
 مجهود وفى أقؿ وقت ممكف وتزيد بالمراف والممارسة .

 :  Leadershipلقيادة ا
وتعرؼ القيادة أيضا بأنها التأثير فى سموؾ أفراد الجماعة وتنسيؽ جهودهـ وتوجيههـ 

ة ، ويكشؼ هذا المفهوـ عف ثالثة عناصر أساسية لمقيادة هى : لبموغ الغايات المنشود
وجود مجموعة مف األفراد يعمموف فى تنظيـ معيف ، وقائد قادر عمى التأثير فى 
سموكهـ وتوجيههـ ، وهدؼ مشترؾ تسعى الجماعة إلى تحقيقه ) سعود النمر ، 

2006.) 
يعرفها عمى انها قدرة الفرد عمى التواصؿ بشكؿ جيد مع  ( 2014أما عامر فروانة )

دارة الوقت والتأثير عمى فريؽ العمؿ الذى يقود  مف أجؿ حؿ المشكالت  اآلخريف وا 
 التى يواجهها والعمؿ عمى اتخاذ القرار المناسب. 

( القيادة بأنها عممية توجيه وتأثير فى األنشطة المرتبطة 2010يعرؼ )عالء قنديؿ ،
  اـ ألفراد الجماعة .بالمه

وترى الباحثة أف القيادة هى قدرة ربة األسرة ما عمى التأثير فى اآلخريف مف خالؿ ما 
قناعهـ عمى العمؿ  تتمتع به مف سمات وقدرات تجعمها قادرة عمى جمعهـ وتنظيمهـ  وا 

 مف أجؿ تحقيؽ هدؼ معيف .
 : Leadership skillsالميارات القيادية 
( المهارات القيادية بأنها مجموعة مف القدرات التي 2012،  عرؼ )حسف الصرايرة

يجب أف يمتمكها القائد ، والتي تمكنه مف تنفيذ األعماؿ والمهاـ الموكمة إليه بكفاءة 
 . وفاعمية ، لتحقيؽ األهداؼ المنشودة

 (1995وهى أيضا القدرات المتميزة التى يمتمكها القائد دوف غير  )وزارة الشباب ،
 : وتعرؼ الباحثة الميارات القيادية 
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عمى أنها مجموعة القدرات التى تمتمكها ربة األسرة وتمكنها مف إدارة شئوف افراد أسرتها 
ومساعدتهـ عمى اكتشاؼ قدراتهـ وتوجيهها  داخؿ األسرة وحؿ المشكالت التى قد تطرأ

مية واإلنسانية نحو تحقيؽ األهداؼ التى يتطمعوف إليها وتشمؿ عدة جوانب منها العق
 واالجتماعية  . 

 :محاور الميارات القيادية 
 شخصية إنسانية :الميارات ال

وتتعمؽ المهارات اإلنسانية بالطريقة التى يستطيع بها القائد التعامؿ بنجاح مع اآلخريف 
ويجعمهـ يتعاونوف معه ،ويخمصوف فى العمؿ ،ويزيد مف قدرتهـ عمى اإلنتاج والعطاء 
،وتتضمف المهارات اإلنسانية مدى كفاءة القائد فى التعرؼ عمى متطمبات العمؿ مع 

الناس كأفراد ومجموعات ،والمهارات اإلنسانية الجيدة تحتـر شخصية األخرييف 
،وتدفعهـ إلى العمؿ بحماس وقوة دوف قهر أو إجبار ،وهى التى تستطيع أف تبنى 

وتحقؽ لهـ الرضا النفسى ،وتولد بينهـ الثقة الروح المعنوية لممجموعة عمى أساس قوى ،
واالحتراـ المتبادلة ،وتوحد بينهـ جميعا فى اسرة واحدة متحابة متعاطفة )بالؿ السكارنة 

،2010 ) 
: وتعرفيا الباحثة اجرائيا    
عمى أنها مجموعة المهارات التى تتمتع بها ربة األسرة والتى تظهر فى قدرتها عمى  

التفاعؿ مع األخرييف مع قدرتها عمى تنسيؽ جهودها داخؿ األسرة وقيادة أسرتها نحو 
والحب واإلنسانية بيف  التآلؼتحقيؽ األهداؼ المرجوة وكذلؾ القدرة عمى توفير جو مف 

     اؿ لتبادؿ األفكار والخبرات .أفراد األسرة مع فتح المج
 فكرية إدارية :الميارات ال

وهى أف يتمتع القائد بالقدرة عمى الدراسة والتحميؿ واالستنتاج بالمقارنة ،وكذلؾ تعنى 
المرونة واالستعداد الذهنى لتقبؿ أفكار اآلخريف ،وكذلؾ أفكار تغير المنظمة وتطورها 

 (    2004ريؼ ،حسب متطمبات العصر والظروؼ )طالؿ الش
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 إجرائيا : الباحثة اوتعرفي
والعقمى لألمور المتعمقة باألسرة عمى التصور الذهنى  قدرة ربة األسرة عمى أنها 

مع القدرة عمى تحميؿ المواقؼ الصعبة  والتغيرات التى تحدث داخؿ األسرة وخارجها
والتعامؿ مع المواقؼ المتشابكة واحتوائها والتمتع بالبصيرة مع القدرة عمى تحديد 

  البدائؿ لتحديد أنسبها المشاكؿ بصورة سميمة واكتشاؼ بدائؿ عديدة وتحميؿ وتقييـ هذ
حساس األفكار واإلابتكار  قادرة عمى الذى تتوفر لديه المهارات الفكرية ،فربة األسرة

ضع الحموؿ واألولويات والخطط العالجية قبؿ وقوع  بالمشكالت قبؿ حدوثها حيث ت
  المشكمة .

وبالرغـ مف تنوع واختالؼ المهارات األساسية مف بمد إلى آخر تبعا لتقدمها واحتياجاتها 
المهارات تزود  ( أفTara Kadisk & Others,2001وأولويتها فقد أكد كؿ مف )

المرأة ببعض الكفاءات االجتماعية والشخصية كذلؾ تمدها ببعض اآلليات الالزمة 
 لمواجهة العقبات واألزمات . 

 :relationship Familyالعالقات األسرية 
بأنها التفاعؿ المتبادؿ الذى يستمر فترة طويمة مف  (2004كما عرفتها إلهاـ العويضى )

الزمف بيف أعضاء األسرة مف خالؿ االتصاؿ وتبادؿ الحقوؽ والواجبات فيما بيف األب 
واألـ مف ناحية ، وبينهما وبيف أبنائهما مف ناحية ، وبيف األبناء بعضهـ ببعض مف 

 ناحية اخرى .
لتى تقـو بيف أدوار الزوج والزوجة ( عمى انها العالقة ا2000عرفها محمد غيث )

واألبناء مترجمة طبيعة االتصاالت والتفاعالت التى تقع بيف أعضاء األسرة الذيف 
 يقيموف فى منزؿ واحد . 
 وتعرفيا الباحثة اجرائيا :

هى العالقة التى تنشأ بيف أفراد األسرة الواحدة وينظمها ويقويها معرفة كؿ فرد لحقوقه 
 وواجباته نحو بقية أفراد األسرة . 
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 ثالثا حدود البحث :
 الحدود البشرية لمبحث :

ربة أسرة مف سكاف  25تكونت مف :  عينة الدراسة االستطالعية -1
بنفس  غرضيهة صدفيمحافظة المنيا ريؼ وحضر واختيرت بطريقة 

 لتقنيف أدوات البحث . شروط العينة األساسية وذلؾ
وتـ اختيارهـ بطريقة سيدة  150مف  تتكون:  عينة الدراسة األساسية -2

ومف ريؼ وحضر  بشروط أف يكف متزوجات غرضيهصدفية 
مف مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة وفى محافظة المنيا و 

ويشترط  أف يكوف  سنة  50إلى  25مستويات عمريه مختمفة مف  
 الزوج مقيـ فى نفس المنزؿ ولديها أكثر مف أبف فى أعمار مختمفة .

 الحدود المكانية :
مركز المنيا وقريػة  يتـ تطبيؽ هذ  الدراسة فى محافظة المنيا )ريؼ ، حضر(

 تمه .
أى أف التطبيػػؽ اسػػت رؽ  2020شػػير أكتػػوبر ؿ شػػير نػػوفمبر لعػػاـ مػػف 
 شير

 رابعا : أدوات البحث : )إعداد الباحثة(
 قامت الباحثة بإعداد أدوات البحث التالية :

 استمارة البيانات العامة لألسرة . -1
 استبياف المهارات القيادية لربة األسرة . -2
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 استبياف إدارة العالقات األسرية -3

 استمارة البيانات العامة لألسرة : أوال : 
أعدت االستمارة بهدؼ الحصوؿ عمى البيانات العامة ألفراد عينة البحث  

وبعض المعمومات التى تفيد فى إمكانية تحديد خصائص عينة الدراسة 
 الديموجرافية واشتممت االستمارة عمى ما يمى :

 البيانات الديموجرافية :  . أ
سنة حتى أقؿ مف 25مف  -سنة  25: أقؿ مف  بيانات عف ربات األسر )السف . ب

: حاصمة عمى  لربة األسرةسنة فأكثر( )المستوى التعميمى 45مف  -سنة  45
حاصمة عمى  -حاصمة عمى الشهادة االعدادية -الشهادة االبتدائية فأقؿ

حاصمة  -مؤهؿ فوؽ المتوسط "معهد سنتيف" -الشهادة الثانوية "أو ما يعادلها"
دكتورا "( )عمؿ ربة  -أعمى مف الجامعى "ماجستير -امعية عمى الشهادة الج
 ال تعمؿ ( . -األسرة : تعمؿ 

حضر( )مدة الزواج : أقؿ مف  -بيانات عف األسرة )مكاف سكف األسرة : ريؼ  . ت
سنوات فأكثر(  10مف  -سنوات 10سنوات وحتى أقؿ مف  5مف  - سنوات5

 6مف  -أفراد  6ألقؿ مف  أفراد4مف  -أفراد 4)حجـ األسرة : أقؿ مف 
مف  -جنية 2000أفرادفأكثر( )متوسط الدخؿ الشهرى لألسرة : أقؿ مف 

 .جنية فأكثر (5000مف  -جنية 5000جنية ألقؿ مف 2000
عمى أفراد عينة الدراسة مف السيدات المترددات عمى  تـ التطبيؽ وقد . ث

الت جمعية رابطة المرأة العربية بمحافظة المنيا والمدرسات والعام
بمدرسة قرية تمه الثانوية كممثميف لمريؼ وموظفات وأعضاء هيئة 

 تدريس بجامعة المنيا كممثميف لمحضر .
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 : : النتائج الوصفية ثانيا
وتتضمف مستوى وعى ربات األسر بالمهارات القيادية بمحوريها ،وعالقته بإدارة 
ربات األسر لعالقتهف األسرية سواء عالقة ربة األسرة بزوجها وأبنائها وعالقتها 

  باألقارب والجيراف .

 : استبياف الوعى بالميارات القيادية:  ثالثا

لممهارات  لسابقة والمفهـو األجرائىأعد هذا االستبياف فى ضوء القراءات والدراسات ا
وتمكنها مف إدارة  القدرات التى تمتمكها مجموعةب بهدؼ دراسة وعى ربة األسرةالقيادية 

شئوف افراد أسرتها وحؿ المشكالت التى قد تطرأ ومساعدتهـ عمى اكتشاؼ قدراتهـ 
وتوجيهها نحو تحقيؽ األهداؼ التى يتطمعوف إليها وتشمؿ عدة جوانب منها العقمية 

عبارة تغطى  (55قد تكوف االستبياف فى صورته النهائية مف )واإلنسانية واالجتماعية  و 
قياس مدى وعى ربة األسرة بالمهارات القيادية وتـ وضع مفتاح التصحيح المحوريف ل

وتتحدد استجابة العبارات لهذا االستبياف وفقا لثالثة استجابات )نعـ  الخاص باالستبياف
عمى العبارات  لالستجابةعمى الترتيب ( 1،2،3)،إلى حد ما ،ال( عمى مقياس متصؿ

لترتيب لالستجابة عمى العبارات السالبة ( عمى ا3،2،1) الموجبة ،وتعطى الدرجات
( وأقؿ درجة 165،وبذلؾ تكوف أعمى درجة مشاهدة يحصؿ عميها المفحوص هى )

 عمى محوريف رئيسييف: ( وقد اشتمؿ االستبياف55مشاهدة هى )
 ية :الميارات الشخصية اإلنسان المحور األوؿ : 

عبارة تقيس مدى قدرة ربة األسرة عمى تحمؿ األعباء  (28وأشتمؿ هذا المحور عمى )
تفهـ مشاعر أفراد أسرتها ،وقدرتها عمى األسرية الكبيرة التى تمقى عميها ،ومدى قدرتها 

المطموبة ،مدى تحممها لمسئولية القرارات  األعماؿعمى التعاوف مع أفراد أسرتها إلنجاز 
أفراد أسرتها ،قدرتها عمى التعامؿ  عالقات طيبة معبإقامة  ا،اهتمامهالتى تتخذها 
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ببساطة واحتراـ مع اآلخريف ،مكافأتها ألبنائها عند قيامهـ باألعماؿ الجيدة ،تشجيعها 
 نجاح فى الحياة العممية .مألبنائها عمى المثابرة ل

 المحور الثانى : الميارات الفكرية اإلدارية :
عبارة تقيس مدى قدرة ربة األسرة عمى التواصؿ مع التكنولوجيا  (84وأشتمؿ عمى )
،القدرة عمى التفريؽ بيف المهاـ واألعماؿ الهامة واألعماؿ الهامشية والتعامؿ معها 

ؿ النقد مف أفراد األسرة ،تقب،امكانية تغير السموؾ واألسموب عندما يتطمب الموقؼ ذلؾ 
لمنزلية والموارد المختمفة ،االبتعاد عف ،القدرة عمى وضع خطط لألعماؿ ا ببساطة 

مصادر هدر الوقت ،االستفادة مف الخبرات السابقة فى ممارسة وتنفيذ األعماؿ ،تفهـ 
مشكالت األبناء داخؿ األسرة ،مراعاة حاجات أفراد األسرة ،مدى مشاركتها ألفراد 

 األسرة واألقارب فى المناسبات االجتماعية . 
 العالقات األسرية: استبياف : رابعا

أعد هذا االستبياف فى ضوء القراءات والدراسات السابقة والمفهـو األجرائى لمعالقات 
األسرية بهدؼ دراسة مدى قدرة ربة األسرة عمى إدارة العالقة التى تنشأ بيف أفراد األسرة 

.  الواحدة وينظمها ويقويها معرفة كؿ فرد لحقوقه وواجباته نحو بقية أفراد األسرة  
 المحاور األساسية( عبارة تغطى 73وقد تكوف االستبياف فى صورته النهائية مف )

وتـ وضع مفتاح التصحيح  مدى قدرة ربة األسرة عمى إدارة عالقتها األسرية لقياس
الخاص باالستبياف وتتحدد استجابة العبارات لهذا االستبياف وفقا لثالثة استجابات )نعـ 

( عمى الترتيب لالستجابة عمى العبارات 1،2،3اس متصؿ)،إلى حد ما ،ال( عمى مقي
( عمى الترتيب لالستجابة عمى العبارات السالبة 3،2،1الموجبة ،وتعطى الدرجات )

( وأقؿ درجة 219،وبذلؾ تكوف أعمى درجة مشاهدة يحصؿ عميها المفحوص هى )
 (73مشاهدة هى )

 وأشتمؿ عمى ثالث محاور:
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دارة ربة األسرة لعالقتيا بالزوج :المحور األوؿ : إ  
( عبارة تقيس مدى قدرة ربة األسرة عمى مدح زوجها 32هذا المحور عمى ) وأشتمؿ

أماـ أهمه وأصدقاء  ،الصدؽ والصراحة فى عالقتها بزوجها ،اتباع اسموب الحوار 
،االهتماـ باستقباؿ الزوج عند عودته مف العمؿ والمناقشة مع الزوج لحؿ المشكالت 

،مدى التسامح مع أخطاء الزوج الصغيرة  تقديرها لزوجها لوقوفه بجانبها فى األزمات،
والتغاضى عنها ،التخطيط لممناسبات الخاصة لتجديد روابط الحب ،األنفاؽ فى حدود 

 ميزانية البيت التى يتيحها راتب الزوج ،تقبؿ ظروؼ عمؿ الزوج واستيعابها . 
لعالقتيا بأبنائيا:  ة ربة األسرةالمحور الثانى : إدار   
( عبارة تقيس مدى قدرة ربة األسرة عمى التعامؿ مع 24)عمى وأشتمؿ هذا المحور 

أبنائها باحتراـ وتقدير ،االهتماـ بتربية األبناء عمى طاعة اهلل ثـ الوالديف فى كؿ 
مدى االهتماـ باألشراؼ عمى األبناء عف استخدامهـ لمتميفزيوف أو اإلنترنت تصرفاتهـ ،

بناء لحرص عمى تقوية العالقات بيف األبناء بعضهـ وبعض ،التمييز بيف مشاعر األ،ا
دى قوتها وضعفها مبناء و وزوجها باألالعالقة بيف ربة األسرة الحقيقة والمصطنعة ،

متقرب مف األبناء وتوطيد سبؿ الصداقه معهـ ،اتباع أسموب التحفيز ل،التخطيط 
والتشجيع لحث األبناء عمى النجاح ،التخطيط لحؿ المشكالت التى يتعرض لها األبناء 
سواء اجتماعية أو أخالقية ،تشجيع األبناء عمى التعاوف مع بعضهـ البعض ،اهتماـ 

   . األبناء بأداء الصموات والعبادات فى أوقاتها
 المحور الثالث : إدارة ربة األسرة لعالقتيا باألقارب والجيراف. 

تشجيع زوجها عمى تقيس مدى قدرة ربة األسرة ( عبارة 24وأشتمؿ هذا المحور عمى )
بزوجها ،التخطيط لزيارة األقارب  التقوية صمة الرحـ ،الحرص عمى تقوية عالقته

والجيراف ،التواصؿ بيف ربة األسرة وأهؿ زوجها ،مدى حرص األهؿ عمى المساندة وقت 
عمى أهؿ الزوج وزيارتهـ ، مشاركة األقارب والجيراف األزمات ،االهتماـ بالسؤاؿ 

 أفراحهـ وأحزانهـ ،الترتيب لمجاممة األقارب والجيراف .
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 يقصد بتقنيف األدوات قياس صدؽ وثبات األدوات .: تقنيف أدوات الدراسة 

 استبياف الوعى بالميارات القيادية :أوال : 
 أوال : صدؽ االستبياف :

 اعتمدت الباحثة فى ذلؾ عمى كؿ مف :
عرض االستبياف عمى مجموعة مف األساتذة  وذلؾ مف خالؿ:  صدؽ المحتوى

المحكميف المتخصصيف فى إدارة المنزؿ والمؤسسات بكمية االقتصاد المنزلى جامعة 
المنوفية ،وبأقساـ االقتصاد المنزلى بكميات التربية النوعية جامعة بنها ،والفيوـ ،وبعض 

اب جامعة المنيا اآلداألساتذة المتخصصيف فى مجاؿ عمـ النفس وعمـ االجتماع بكمية 
،وذلؾ إلبداء الرأى فى مدى مالئمة أسئمة االستبياف واالستجابات لمعبارات وصياغتها 

ضافة واقتراح عبارات يروف  لما تهدؼ إلى ما تـ تجميعه مف معمومات وبيانات ،وا 
( محكـ وقد تـ حساب نسبة االتفاؽ بيف المحكميف عمى 11أهميتها وقد بمغ عددهـ )

ارات االستبياف وتراوحت نسبة تكرار اتفاؽ المحكميف عمى العبارات ما كؿ عبارة مف عب
%( وقد أبدى المحكموف بعض المالحظات العممية التى 100% إلى 91.6بيف )

 أخذت بها الباحثة .
صدؽ التكويف : تـ حساب صدؽ التكويف بطريقة صدؽ االتساؽ الداخمى عف طريؽ 

بيرسوف" بيف درجة كؿ عبارة ودرجة المحور معامؿ "ايجاد معامؿ االرتباط باستخداـ 
 ( توضح ذلؾ :2( إلى )1والجداوؿ مف )

 قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة ودرجة المحور )المهارات الشخصية اإلنسانية(( 1جدوؿ )

ـ      الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط 

1-  0.737 0.01 15-  0.745 0.01 
2-  0.824 0.01 16-  0.863 0.01 
3-  0.889 0.01 17-  0.777 0.01 
4-  0.915 0.01 18-  0.954 0.01 
5-  0.605 0.05 19-  0.719 0.01 
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6-  0.764 0.01 20-  0.898 0.01 
7-  0.852 0.01 21-  0.782 0.01 
8-  0.798 0.01 22-  0.905 0.01 
9-  0.638 0.05 23-  0.813 0.01 
10-  0.943 0.01 24-  0.754 0.01 
11-  0.707 0.01 25-  0.614 0.05 
12-  0.832 0.01 26-  0.877 0.01 
13-  0.921 0.01 27-  0.936 0.01 
14-  0.809 0.01 28-  0.642 0.05 

( أف معامالت االرتباط كمها دالة عند مستوى دالة 1يتضح مف جدوؿ )
مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات محور المهارات  (0.05، 0.01)

 .الشخصية اإلنسانية لمتطبيؽ
 قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة ودرجة المحور )المهارات الفكرية اإلدارية(( 2جدوؿ )

ـ      الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط 

29-  0.722 0.01 43-  0.773 0.01 
30-  0.845 0.01 44-  0.634 0.05 
31-  0.763 0.01 45-  0.892 0.01 
32-  0.854 0.01 46-  0.956 0.01 
33-  0.911 0.01 47-  0.617 0.05 
34-  0.629 0.05 48-  0.742 0.01 
35-  0.601 0.05 49-  0.808 0.01 
36-  0.736 0.01 50-  0.713 0.01 
37-  0.827 0.01 51-  0.869 0.01 
38-  0.792 0.01 52-  0.927 0.01 
39-  0.885 0.01 53-  0.785 0.01 
40-  0.946 0.01 54-  0.624 0.05 
41-  0.704 0.01 55-  0.847 0.01 

42-  0.837 0.01  
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( أف معامالت االرتباط كمها دالة عند مستوى دالة 2يتضح مف جدوؿ )
مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات محور المهارات  (0.05، 0.01)

 .الفكرية اإلدارية لمتطبيؽ
  ثانيا : ثبات االستبياف :
باستخداـ طريقة ألفا  ياف المهارات القيادية بمحوريهاتـ حساب الثبات الستب

،وباستخداـ طريقة التجزئه النصفيه  Alpha Cronbachكرونباخ 
Split-half  وتـ التصحيح مف أثر التجزئه النصفيه باستخداـ معامؿ

وكانت قيـ   Guttman،جيتماف  Spearman-Brownاسبيرماف براوف 
كما يتضح ( القترابها مف الواحد الصحيح 0.01االرتباط دالة عند مستوى )

مما يدؿ عمى ثبات االستبياف وصالحيته ( 3مف الجدوؿ التالى رقـ )
 .لمتطبيؽ

 قيـ معامؿ الثبات الستبياف المهارات القيادية (3جدوؿ )

 معامؿ الفا المحاور
التجزئة 
 النصفية

سبيرماف 
 براوف

 جيوتماف

 0.766 0.808 0.731 0.772 المحور األوؿ : الميارات الشخصية اإلنسانية
 0.904 0.942 0.870 0.917 المحور الثاني : الميارات الفكرية اإلدارية

الميارات القيادية ككؿثبات استبياف   0.851 0.814 0.882 0.840 

 
 استبياف العالقات األسرية:ثانيا : 

 اعتمدت الباحثة فى ذلؾ عمى كؿ مف : أوال : صدؽ االستبياف :
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عرض االستبياف عمى مجموعة مف  وذلؾ مف خالؿصدؽ المحتوى : 
األساتذة المحكميف المتخصصيف فى إدارة المنزؿ والمؤسسات بكمية 
االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية ،وبأقساـ االقتصاد المنزلى بكميات 
التربية النوعية جامعة بنها ،والفيـو ،وبعض األساتذة المتخصصيف 

فى مجاؿ عمـ النفس وعمـ االجتماع بكمية اآلداب جامعة المنيا 
،وذلؾ إلبداء الرأى فى مدى مالئمة أسئمة االستبياف واالستجابات 

ياغتها لما تهدؼ إلى ما تـ تجميعه مف معمومات لمعبارات وص
ضافة واقتراح عبارات يروف أهميتها وقد بمغ عددهـ ) ( 11وبيانات ،وا 

محكـ وقد تـ حساب نسبة االتفاؽ بيف المحكميف عمى كؿ عبارة مف 
عبارات االستبياف وتراوحت نسبة تكرار اتفاؽ المحكميف عمى 

د أبدى المحكموف بعض %( وق100% إلى 91.6العبارات ما بيف )
 المالحظات العممية التى أخذت بها الباحثة .

تـ حساب صدؽ التكويف بطريقة صدؽ االتساؽ  صدؽ التكويف :
الداخمى عف طريؽ ايجاد معامؿ االرتباط باستخداـ معامؿ "بيرسوف" 

( 6( إلى )4بيف درجة كؿ عبارة ودرجة المحور والجداوؿ مف )
 توضح ذلؾ :

 
 
 
 



 

 1610 

2022 نوفمبرػ األربعوف الثالث و  ػ العددالثامف المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

إدارة ربة األسرة لعالقتها  محوررتباط بيف درجة كؿ عبارة ودرجة قيـ معامالت اال (4جدوؿ )
 بزوجها

ـ      الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط 

1-  0.844 0.01 17-  0.835 0.01 
2-  0.937 0.01 18-  0.907 0.01 
3-  0.756 0.01 19-  0.778 0.01 
4-  0.618 0.05 20-  0.961 0.01 
5-  0.878 0.01 21-  0.868 0.01 
6-  0.796 0.01 22-  0.602 0.05 
7-  0.859 0.01 23-  0.924 0.01 
8-  0.913 0.01 24-  0.715 0.01 
9-  0.735 0.01 25-  0.802 0.01 
10-  0.641 0.05 26-  0.955 0.01 
11-  0.822 0.01 27-  0.746 0.01 
12-  0.706 0.01 28-  0.637 0.05 
13-  0.884 0.01 29-  0.894 0.01 
14-  0.941 0.01 30-  0.783 0.01 
15-  0.625 0.05 31-  0.849 0.01 
16-  0.769 0.01 32-  0.908 0.01 

 
( أف معامالت االرتباط كمها دالة عند مستوى دالة 1يتضح مف جدوؿ )

( مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات محور إدارة ربة 0.05، 0.01)
 األسرة لعالقتها بزوجها

 ( قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة ودرجة محور5جدوؿ )
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 إدارة ربة األسرة لعالقتها باألبناء :

ـ      الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط 

1-  0.725 0.01 13-  0.841 0.01 
2-  0.938 0.01 14-  0.626 0.05 
3-  0.786 0.01 15-  0.906 0.01 
4-  0.821 0.01 16-  0.819 0.01 
5-  0.919 0.01 17-  0.757 0.01 
6-  0.762 0.01 18-  0.874 0.01 
7-  0.611 0.05 19-  0.803 0.01 
8-  0.640 0.05 20-  0.741 0.01 
9-  0.856 0.01 21-  0.960 0.01 
10-  0.948 0.01 22-  0.838 0.01 
11-  0.739 0.01 23-  0.957 0.01 
12-  0.882 0.01 24-  0.716 0.01 

 
( أف معامالت االرتباط كمها دالة عند مستوى دالة 5يتضح مف جدوؿ )

( مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات محور إدارة ربة 0.05، 0.01)
 األسرة لعالقتها بأبنائها .
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إدارة ربة األسرة لعالقتها  ( قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة ودرجة محور6جدوؿ )
 باألقارب والجيراف

ـ      الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط 

1-  0.603 0.05 10-  0.886 0.01 
2-  0.932 0.01 11-  0.795 0.01 
3-  0.759 0.01 12-  0.923 0.01 
4-  0.825 0.01 13-  0.639 0.05 
5-  0.914 0.01 14-  0.738 0.01 
6-  0.768 0.01 15-  0.861 0.01 
7-  0.857 0.01 16-  0.772 0.01 
8-  0.701 0.01 17-  0.893 0.01 

9-  0.942 0.01  

 
( أف معامالت االرتباط كمها دالة عند مستوى دالة 6يتضح مف جدوؿ )

( مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات محور إدارة ربة 0.05، 0.01)
 األسرة لعالقتها باألقارب والجيراف .

  ثانيا : ثبات االستبياف :
تـ حساب الثبات الستبياف إدارة ربة األسرة لعالقاتها األسرية باستخداـ 

،وباستخداـ طريقة التجزئه  Alpha Cronbachطريقة ألفا كرونباخ 
وتـ التصحيح مف أثر التجزئه النصفيه باستخداـ  Split-halfالنصفيه 

  Guttman،جيتماف  Spearman-Brownمعامؿ اسبيرماف براوف 
 ( القترابها مف الواحد الصحيح0.01رتباط دالة عند مستوى )وكانت قيـ اال
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مما يدؿ عمى ثبات االستبياف  (7كما يتضح مف الجدوؿ التالى رقـ )
 .وصالحيته لمتطبيؽ 

 ( قيـ معامؿ الثبات الستبياف إدارة ربة األسرة لعالقاتيا األسرية7جدوؿ )

 لمحاور
معامؿ 

 الفا
التجزئة 
 النصفية

سبيرماف 
 براوف

 جيوتماف

 0.883 0.921 0.855 0.895 المحور األوؿ : إدارة ربة األسرة لعالقتيا بزوجيا
 0.912 0.953 0.886 0.924 المحور الثاني : إدارة ربة األسرة لعالقتيا باألبناء

المحور الثالث : إدارة ربة األسرة لعالقتيا باألقارب 
 والجيراف

0.769 0.721 0.794 0.753 

إدارة العالقات األسرية ككؿثبات استبياف   0.803 0.764 0.837 0.792 

 
 : اإلحصائيةالمعالجات 

لتحديد األعداد ،والنسب  Spss.xتـ إجراء المعالجات اإلحصائية باستخداـ برنامج 
المئوية ،واألوزاف النسبية ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحراؼ المعيارى ،ومعامؿ 

،وتحميؿ  T.Test،والفروؽ بيف المتوسطات باستخداـ اختبار  ارتباط بيرسوف
لممقارنات  L.S.D،واختبار  F.Testالتبايف فى اتجا  واحد باستخداـ اختبار 

 المتعددة ،وحساب معامؿ االنحدار .

 النتائج تحميميا وتفسيرىا :
 أوال : النتائج الوصفية :

عينة البحث  وصؼ لخصائص فيما يمى: وصؼ عينة البحث األساسية  -1

 ( :8بجدوؿ ) موضحة
 ( التوزيع النسبى ألفراد العينة وفقا لمخصائص االجتماعية واالقتصادية8جدوؿ )
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 النسبة العدد الفئة البياف

 مكاف السكف
 %42.7 64 ريؼ

 %57.3 86 حضر

 عمؿ ربة األسرة
%62.7 94 تعمؿ  

%37.3 56 ال تعمؿ  

 سف ربة األسرة
سنة 25أقؿ مف   30 20%  

سنة 45سنة حتى أقؿ مف  25مف   63 42%  
سنة فأكثر 45مف   57 38%  

 
% مف ربات األسر مف سكاف الحضر 57.3( أف نسبة 8يتضح مف جدوؿ )

% 62.7% مف سكاف الريؼ ،وأف نسبة ربات األسر العامالت 42.7،ونسبة 
،وجاءت النسبة األكبر فى سف ربات  %37.3،ونسبة ربات األسر الغير عامالت 

  % .42سنة بنسبة  45سنة حتى أقؿ مف 25لربات مف األسر 
مستويات الوعي بالميارات القيادية لربات األسر أفراد تحديد األوزاف النسبية ل-2

 البحث األساسية :عينة 
عينة البحث ( الوزف النسبى مستويات الوعي بالميارات القيادية لربات األسر أفراد 9جدوؿ )

 األساسية

 الترتيب النسبة المئوية% الوزف النسبي الميارات القيادية

%52.7 185 الميارات الشخصية اإلنسانية  األوؿ 
%47.3 166 الميارات الفكرية اإلدارية  الثاني 

%100 351 المجموع   

 



 

 1615 

2022 نوفمبرػ األربعوف الثالث و  ػ العددالثامف المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

أف مستويات الوعى بالمهارات القيادية لربات األسر كانت أعمى  (9يتضح مف جدوؿ )
لممهارات الشخصية اإلنسانية مف المهارات الفكرية اإلدارية حيث بمغت نسبة المهارات 

% 47.3فى حيف أف نسبة المهارات الفكرية اإلدارية % ،52.7الشخصية اإلنسانية 
اإلنسانية أقرب إلى الفطرة وألنها  وتفسر الباحثة تمؾ النتيجة ألف المهارات الشخصية

مف أهـ أسباب التآلؼ والتقارب بيف ربة األسرة وأفراد أسرتها ألف تمتعها بالمهارات 
 اإلنسانية يمكنها مف تفهـ مشاعر ورغبات أفراد أسرتها  

لربات األسر أفراد عينة  تحديد االوزاف النسبية إلدارة العالقات األسرية-3
 : األساسية البحث

لربات األسر أفراد عينة البحث  إدارة ربة األسرة لعالقتيا األسريةالوزف النسبى ( 10جدوؿ )
 األساسية

 الترتيب النسبة المئوية% الوزف النسبي إدارة العالقات األسرية

%33.4 182 إدارة ربة األسرة لعالقتيا بزوجيا  الثاني 
%36.5 199 إدارة ربة األسرة لعالقتيا باألبناء  األوؿ 

%30.1 164 إدارة ربة األسرة لعالقتيا باألقارب والجيراف  الثالث 

%100 545 المجموع   

 
أف النسبة األكبر لإلدارة ربة األسرة لعالقاتها األسرية كانت  (10يتضح مف جدوؿ )

 %33.4% ،بينما جاءت نسبة إدارتها لعالقتها بزوجها 36.5لعالقاتها بأبنائها بنسبة 
وترى  % إلدارة ربة األسرة لعالقتها باألقارب والجيراف 30.1،وكانت النسبة األقؿ هى 

الباحثة أف هذ  النسب جاءت بهذا الترتيب ألهمية العالقة التى تربط بيف ربة األسرة 
واألبناء وألنها تمثؿ أولوية كبيرة لدى معظـ ربات األسر ثـ يميها فى األهمية عالقتها 
بزوجها ألنها بمثابة األساس الذى تبنى عميه أركاف األسرة ،وتأتى فى النهاية عالقتها 

والجيراف .باألقارب   
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 : ألوؿالفرض انتائج 
والذى ينص عمى أنو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى استجابات ربات األسر 

أفراد عينة الدراسة األساسية عمى استبياف الوعى بالميارات القيادية بمحورييا 
الفكرية اإلدارية( تبعا لمت يرات الدراسة )مكاف  –)الميارات الشخصية اإلنسانية 

 سف ربة األسرة(_ف _ عمؿ ربة األسرة السك
لموقوؼ عمى داللة  T.testولمتحقؽ مف صحة هذا الفرض تـ إجراء اختبار )ت( 

ربات األسر أفراد عينة الدراسة األساسية عمى  الفروؽ بيف متوسطى درجات إستجابة
 –مقياس المهارات القيادية بمحوريها وكؿ مف المتغيرات اآلتية )مكاف سكف ربة األسرة 

الفروؽ داللة لموقوؼ عمى  F.test،وتحميؿ التبايف إليجاد قيمة )ؼ(  عمؿ ربة األسرة(
اسية عمى مقياس بيف متوسطات درجة إستجابة ربات األسر عينة الدراسة األس

( ،واختبار  المهارات القيادية بمحوريها وكؿ مف المتغيرات األتية  )سف ربة األسرة
(L.S.D( لموقوؼ عمى داللة الفروؽ فى حالة وجودها والجدوؿ مف )14( إلى )11 )

 يوضح ذلؾ 
 مكاف السكف( داللة الفروؽ بيف متوسطات وعى ربات األسر بالمهارات القيادية تبعا لمتغير 11جدوؿ )

 المتوسط الحسابي مكاف السكف المحاور
االنحراؼ 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ت (

الميارات الشخصية 
 اإلنسانية

 64 5.103 66.524 ريؼ
148 17.239 

 0.01داؿ عند 
 86 7.291 82.247 حضر لصالح الحضر

الميارات الفكرية 
 اإلدارية

 المتوسط الحسابي مكاف السكف
االنحراؼ 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ت (

 64 4.996 50.437 ريؼ
148 16.939 

 0.01داؿ عند 
 86 6.357 78.444 حضر لصالح الحضر

نتائج االستبياف ككؿ 
 تبعا لمت ير مكاف السكف

 المتوسط الحسابي مكاف السكف
االنحراؼ 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ت (

 64 8.769 116.961 ريؼ
148 37.102 

 0.01داؿ عند 
 86 9.251 160.691 حضر لصالح الحضر
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بيف  0.01وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  (11يتضح مف جدوؿ )

متوسطات درجات استجابات ربات األسر أفراد عينة الدراسة األساسية عمى محورى 
المهارات الشخصية اإلنسانية والمهارات الفكرية اإلدارية والمجموع الكمى لالستبياف تبعا 

مة )ت( لممهارات الشخصية لمتغير مكاف السكف لصالح سكاف الحضر وقد بمغت قي
( ،بينما 16.939( وبمغت قيمة )ت( لممهارات الفكرية اإلدارية )17.239اإلنسانية )

( ومف خالؿ النتائج يتضح أف 37.102بمغت قيمة )ت( لممجموع الكمى لالستبياف )
ربات األسر االتى يسكف الحضر اكثر وعيا بالمهارات القيادية مف االتى يسكف الريؼ 

باحثة أف ذلؾ يرجع ألف ربات األسر المقيمات فى الحضر لديهف فرصة أكبر وترى ال
لمثقافة والتعمـ بسبب زيادة مصادر المعرفة بكثير فى الحضر عف الريؼ وزيادة 

 تعامالتها مع المجتمع الخارجى مما يعزز مف جوانب شخصيتها .
داللة إحصائية ( حيث توجد فروؽ ذات 2014وهو ما اتفؽ مع رسالة شيماء الشافعى )

المقيمات فى الحضر"  –بيف متوسطات درجات ربات األسر "المقيمات فى الريؼ 
لصالح المقيمات فى الحضر ألف المقيمات فى الحضر أكثر تعميما فتكوف لديهف 

 استراتيجية محددة وواضحة لحياتهف الشخصية وحياة أفراد أسرهف .
عمؿ ربة داللة الفروؽ بيف متوسطات وعى ربات األسر بالمهارات القيادية تبعا لمتغير  (12جدوؿ ) 

 األسرة

 المحاور
عمؿ ربة 

 األسرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ت (

الميارات الشخصية 
 اإلنسانية

 94 7.002 78.187 تعمؿ

148 20.119 

داؿ عند 
0.01 
لصالح 
 العامالت

  ال تعمؿ
54.189 5.356 56 
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الميارات الفكرية 
 اإلدارية

عمؿ ربة 
 األسرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ت (

 94 6.927 73.345 تعمؿ

148 18.329 

داؿ عند 
0.01 
لصالح 
 العامالت

  ال تعمؿ
54.490 5.001 56 

االستبياف ككؿ تبعا 
لمت ير عمؿ ربة 

 األسرة

عمؿ ربة 
 األسرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ت (

 94 8.254 151.532 تعمؿ

148 35.210 

داؿ عند 
0.01 
لصالح 
 العامالت

  ال تعمؿ
108.679 

8.010 56 

 
بيف  0.01وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  (12يتضح مف جدوؿ )
ربات األسر أفراد عينة الدراسة األساسية عمى محورى  استجاباتمتوسطات درجات 

تبعا  لالستبيافالمهارات الشخصية اإلنسانية والمهارات الفكرية اإلدارية والمجموع الكمى 
مغت قيمة )ت( لممهارات الشخصية لعمؿ ربة األسرة لصالح ربة األسرة العاممة حيث ب

( فى 18.329( بينما بمغت قيمة )ت( لممهارات الفكرية اإلدارية )20.119اإلنسانية )
( ويتضح مف ذلؾ أف ربات 35.210حيف كانت قيمة  )ت( لممجموع الكمى لالستبياف )

الفكرية  – اإلنسانيةاألسر العامالت كف أكثر وعى بالمهارات القيادية )الشخصية 
إلدارية( مف ربات األسر غير العامالت .ا  

وترى الباحثة أف خروج ربات األسر لمعمؿ خارج المنزؿ يزيد مف كـ الخبرات والتجارب 
والمعامالت والتى بدورها تعزز مف وعيهف بالمهارات القيادية بجوانبها وعمى المقابؿ 

 تفتقد ربات األسر الغير عامالت هذا النوع مف المعرفة والخبرات .
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( حيث ترى أف عمؿ ربات األسر 2014وهو ما يتفؽ مع رسالة شيماء الشافعى )
يكسبهف القدرة عمى التفكير المنظـ ومهارات التعامؿ مع أفراد األسرة وفهـ سموكهـ 

 وكيفية توجيهه .
( داللة الفروؽ بيف متوسطات وعى ربات األسر بالمهارات القيادية تبعا لمتغير سف ربة 13جدوؿ )

 األسرة

 مجموع المربعات سف ربة األسرة المحاور
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ؼ(

الميارات 
الشخصية 
 اإلنسانية

بيف 
 المجموعات

4476.381 2238.190 2 
33.784 

0.01 
داخؿ  داؿ

 المجموعات
9738.780 66.250 147 

   149  14215.161 المجموع

الميارات 
الفكرية 
 اإلدارية

بيف 
 المجموعات

5234.558 2617.279 2 58.147 
0.01 
 داؿ

داخؿ 
 المجموعات

6616.701 45.012 147   

   149  11851.259 المجموع

نتائج 
االستبياف 
ككؿ تبعا 

لمت ير سف 
 ربة األسرة

 مجموع المربعات سف ربة األسرة
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ؼ(

بيف 
 المجموعات

5083.103 2541.551 2 
44.565 

0.01 
داخؿ  داؿ

 المجموعات
8383.418 57.030 147 

   149  13466.521 المجموع
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بيف  0.01وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  (13يتضح مف جدوؿ )
متوسطات درجات استجابات ربات األسر أفراد عينة الدراسة األساسية عمى محورى 

المهارات الشخصية اإلنسانية والمهارات الفكرية اإلدارية والمجموع الكمى لالستبياف تبعا 
ارات الشخصية اإلنسانية لمتغير السف لربة األسرة حيث بمغت قيمة )ؼ( لممه

( فى حيف بمغت 58.147( وبمغت قيمة )ؼ( لممهارات الفكرية اإلدارية )33.784)
) اتجاه الداللو تـ إجراء اختبار ولبياف (44.565)قيمة )ؼ( لممجموع الكمى لالستبياف 

L.S.D)  ( يوضح ذلؾ14نات المتعددة والجدوؿ التالى رقـ )لممقار .  
لتوضيح داللة الفروؽ فى وعى ربة األسرة بالمهارات القيادية تبعا  LSD( اختبار 14جدوؿ )

 لمتغير سف ربة األسرة

 سف ربة األسرة المحاور
 25أقؿ مف 
 سنة

58.107ـ =   

سنة حتى  25مف 
سنة 45أقؿ مف   
60.241ـ =   

سنة  45مف 
 فأكثر

75.420ـ =   

الميارات الشخصية 
 اإلنسانية

سنة 25أقؿ مف   -   
حتى سنة  25مف 

سنة 45أقؿ مف   
2.134*  -  

سنة فأكثر 45مف   17.313**  15.179**  - 

الميارات الفكرية 
 اإلدارية

 سف ربة األسرة
 25أقؿ مف 
 سنة

58.834ـ =   

سنة حتى  25مف 
سنة 45أقؿ مف   
65.528ـ =   

سنة  45مف 
 فأكثر

77.773ـ =   
سنة 25أقؿ مف   -   

سنة حتى  25مف 
سنة 45أقؿ مف   

6.694**  -  

سنة فأكثر 45مف   18.939**  12.245**  - 
نتائج االستبياف ككؿ 
تبعا لمت ير سف ربة 

 سف ربة األسرة
 25أقؿ مف 
 سنة

سنة حتى  25مف 
سنة 45أقؿ مف   

سنة  45مف 
 فأكثر
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ـ =  األسرة
116.941 

125.769ـ =  ـ =  
153.193 

سنة 25أقؿ مف   -   
سنة حتى  25مف 

سنة 45أقؿ مف   
8.828**  -  

سنة فأكثر 45مف   36.252**  27.424**  - 

بدوف نجـو غير داؿ          0.5*داؿ          0.01** داؿ عند   

، 0.01( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )14يتضح مف جدوؿ )
بيف متوسطات درجات استجابات ربات األسر أفراد عينة الدراسة األساسية  (0.05

عمى محورى المهارات الشخصية اإلنسانية والفكرية اإلدارية تبعا لمتغير السف لصالح 
سنة فأكثر لمحور  45ربات األسر األكبر سنا حيث كاف المتوسط لربات األسر مف 

سنة  45سنة ألقؿ مف  25يه السف مف ( ،يم75.420المهارات الشخصية اإلنسانية )
سنة فقد بمغ  25( ،وأخيرا المتوسط لسف أقؿ مف 60.241حيث بمغ المتوسط )

سنة فأكثر  45( ،أما المتوسط لممهارات الفكرية اإلدارية لربات األسر مف 58.107)
ثـ  ، (65.528سنة ) 45سنة ألقؿ مف  25و يميه المتوسط لسف مف  ، (77.773فكاف )
بينما المتوسط لممجموع الكمى لالستبياف ، (58.834سنة  ) 25ط لسف أقؿ مف المتوس

والمتوسط لممجموع الكمى لالستبياف  ، (153.193سنة فأكثر ) 45لربات األسر مف 
سنة لممجموع  25لسف أقؿ مف  ، (125.769سنة ) 45سنة ألقؿ مف  25لسف مف 

 45د عينة الدراسة األكبر سنا مف أى أف ربات األسر أفرا (116.941الكمى لالستبياف )
سنة كف أكثر وعيا بالمهارات الشخصية اإلنسانية والفكرية اإلدارية مف ربات األسر 

 األصغر سنا .
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وترجع الباحثة ذلؾ ألنها ترى انه كمما تقدمت ربات األسر فى السف كمما زاد ذلؾ مف 
لمخبرات والمهارات فى مختمؼ جوانب الحياة بما فيها المهارات اإلنسانية  اكتسابهـ
والتى بدورها تعزز مف مهاراتهـ القيادية . اإلداريةوالفكرية   

( والذي أوضح أنه كمما تقدمت ربات األسر فى Keneth,1996وهو ما اتفؽ مع )
سانية والفكرية اإلدارية العمر ارتفع فف القيادة لديهف وتمتعهف بالمهارات الشخصية اإلن

وبالتالى زادت قدرتهف عمى إدارة شئوف األسرة والتوفيؽ بيف حاجاتها المتعددة والموارد 
( حيث 2020المحدودة ،وما اتفؽ أيضا مع دراسة سماح حمداف ،نجاة مميبارى )

فئة السف  باختالؼتوصمت إلى وجود فروؽ دالة إحصائية فى محاور مهارات القيادة 
 ئة السف األكبر . لصالح ف

( والتى أوضحت أنه كمما تقدـ 2006وهو ما اتفؽ أيضا مع رسالة )مها الخميفات ،
األمثؿ لممهارات القيادية فأصحاب  لالستخداـاإلنساف فى العمر أصبح أكثر ميال 

 األعمار المتقدمة كانوا أكثر تطورا في المهارات القيادية .
 يا .كم وؿقد تحقؽ الفرض األ  ما سبؽ يكوف وفى ضوء

 :  ثانىالنتائج فى ضوء الفرض ال
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى استجابات ربات األسر أفراد عينة الدراسة 

األساسية عمى استبياف إدارة العالقات األسرية تبعا لمت يرات الدراسة )مكاف 
 ربة األسرة _سف ربة األسرة( . عمؿ - السكف

لموقوؼ عمى داللة  T.testهذا الفرض تـ إجراء اختبار )ت(  ولمتحقؽ مف صحة
ربات األسر أفراد عينة الدراسة األساسية عمى  استجابةالفروؽ بيف متوسطى درجات 

 –وكؿ مف المتغيرات اآلتية )مكاف سكف ربة األسرة  إدارة العالقات األسريةمقياس 
لموقوؼ عمى داللة الفروؽ  F.testعمؿ ربة األسرة( ،وتحميؿ التبايف إليجاد قيمة )ؼ( 

ساسية عمى إدارة العالقات ربات األسر عينة الدراسة األ استجابةبيف متوسطات درجة 
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( لموقوؼ عمى L.S.Dواختبار ))سف ربة األسرة ( ،  اآلتيةوكؿ مف المتغيرات  األسرية
 ( يوضح ذلؾ 18( إلى )15فى حالة وجودها والجدوؿ مف ) داللة الفروؽ

تبعا لمتغير مكاف  إدارة ربات األسر لعالقتهف األسرية( داللة الفروؽ بيف متوسطات 15جدوؿ )
 السكف

 مكاف السكف المحاور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ت (

إدارة ربة األسرة 
 لعالقتيا بزوجيا

 64 8.213 90.523 ريؼ
148 15.520 

داؿ عند 
0.01 

 لصالح الريؼ
 حضر

74.103 
6.629 

86 

إدارة ربة األسرة 
 لعالقتيا بأبنائيا

 مكاف السكف
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ت (

 64 4.921 50.337 ريؼ

148 14.271 

داؿ عند 
0.01 
لصالح 
 الحضر

 حضر
65.541 

5.886 
86 

األسرة إدارة ربة 
لعالقتيا باألقارب 

 والجيراف

 مكاف السكف
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ت (

 64 4.532 47.221 ريؼ
148 9.724 

داؿ عند 
0.01 

 لصالح الريؼ
 حضر

36.510 
3.078 

86 

األستبياف ككؿ تبعا 
 لمت ير مكاف السكف

 مكاف السكف
 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ت (

 64 9.420 188.081 ريؼ
148 10.128 

داؿ عند 
0.01 

 لصالح الريؼ
 حضر

176.154 
8.593 

86 
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بيف 0.01( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 15يتضح مف جدوؿ )
ربات األسر أفراد عينة الدراسة األساسية عمى محاور  استجاباتمتوسطات درجات 

لصالح سكاف  العالقات األسرية والمجموع الكمى لالستبياف تبعا لمتغير مكاف السكف
( 15.520لربة األسرة حيث بمغت قيمة )ت( إلدارة ربة األسرة لعالقتها بزوجها ) الريؼ

 ( بينما بمغت قيمة )ت(14.271)بأبنائها  إلدارة ربة األسرة لعالقتها وبمغت قيمة )ت(
( فى حيف أف قيمة )ت( لالستبياف 9.724باألقارب والجيراف) إلدارة ربة األسرة لعالقتها

أى أف ربات األسر أفراد عينة الدراسة األساسية الريفيات كف أكثر قدرة  (10.128ككؿ )
دارة العالقات عمى إدارة عالقتهف األسرية مع الزوج ومع األقارب والجيراف وبالنسبة إل

أف ربات  ذلؾ إلى الباحثة ترجعو عف ربات األسر المقيمات فى الحضر  األسرية ككؿ
طبيعة العالقات االجتماعية فى الريؼ أكثر تقارب وتألؼ مع ألف لريفيات نظرا األسر ا

زيادة االهتماـ والحرص عمى الروابط األسرية والعادات والتقاليد فى الريؼ عنها فى 
الحضر مما يجعمها تمتمؾ القدرة عمى إدارة عالقتها األسرية بشكؿ أفضؿ مف خالؿ ما 

ابط األسرية والعادات والتقاليد التى اكتسبته مف معرفة وخبرة فى تعاممها مف خالؿ الرو 
 يتعامؿ بها المجتمع الريفى .

( التى أكدت وجود فروؽ ذات 2014منى صقر ) كؿ مف مع دراسة ختمؼوهو ما ا
داللة احصائية بيف ربات األسر المقيمات فى الريؼ وربات األسر المقيمات فى 

 مات فى الحضر .الحضر إلدارتهف لعالقتهف األسرية لصالح ربات األسر المقي
( التى أكدت أنه ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف 2016دراسة أميرة النقاش )و 

متوسطات درجات ربات األسر المقيمات بالريؼ وربات األسر المقيمات بالحضر 
دراكا وثقافة مف ذى  وأرجعت ذلؾ ألف كثير مف المقيمات بالريؼ أصبحف أكثر وعيا وا 

( عمى عدـ وجود اختالؼ فى 2008يجة مع دراسة ربيع نوفؿ )قبؿ ،واتفقت هذ  النت
 درجات الطالب الحضر والريؼ فى العالقات األسرية .
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( وجود فروؽ دالة إحصائيا فى استجابات ربات 15بينما أظهرت نتائج الجدوؿ رقـ )
ا لعالقتها بأبنائها تبعاألسر أفراد عينة الدراسة األساسية عمى محور إدارة ربة األسرة 

( 14.271)حيث بمغت قيمة ت لمتغير مكاف السكف لألسرة لصالح سكاف الحضر 
مف  وهذا يعني أف ربات األسر الحضريات أكثر قدرة عمى إدارة عالقاتهف بأبنائهف

وترجع الباحثة ذلؾ ألف الروابط األسرية فى الحضر أقؿ تشعب  ربات األسر الريفيات
وأقؿ تأثر  بأبنائها تكوف أكثر قوة وترابط وتقاربمف الريؼ مما يجعؿ عالقة ربة األسرة 

  بالعوامؿ الخارجية .
ربة  عمؿ ( داللة الفروؽ بيف متوسطات إدارة ربات األسر لعالقتهف األسرية تبعا لمتغير16جدوؿ )

 األسرة

 عمؿ ربة األسرة المحاور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ت (

إدارة ربة األسرة 
 لعالقتيا بزوجيا

 94 7.361 88.835 تعمؿ

148 21.403 

داؿ عند 
0.01 
لصالح 
 العامالت

 56 6.034 62.192 ال تعمؿ

إدارة ربة األسرة 
 لعالقتيا بأبنائيا

 عمؿ ربة األسرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ت (

 94 5.789 64.463 تعمؿ

148 13.348 

داؿ عند 
0.01 
لصالح 
 العامالت

 56 4.031 48.021 ال تعمؿ

إدارة ربة األسرة 
لعالقتيا باألقارب 

 والجيراف

 عمؿ ربة األسرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ت (

داؿ عند  12.224 148 94 4.271 44.526 تعمؿ
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 56 3.034 30.215 ال تعمؿ
0.01 
لصالح 
 العامالت

األستبياف ككؿ تبعا 
لمت ير المستوى 

 المينى

 عمؿ ربة األسرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ت (

 94 9.342 197.824 تعمؿ

148 39.520 

داؿ عند 
0.01 
لصالح 
 العامالت

تعمؿال   140.428 8.356 56 

 
بيف  0.01( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 16يتضح مف جدوؿ )
ربات األسر أفراد عينة الدراسة األساسية عمى محاور  استجاباتمتوسطات درجات 

 العالقات األسرية والمجموع الكمى لالستبياف تبعا لمتغير المستوى المهنى لربة األسرة
حيث بمغت قيمة )ت( إلدارة ربة األسرة لعالقتها بزوجها  امالتلصالح ربات األسر الع

( بينما بمغت 13.348بأبنائها ) إلدارة ربة األسرة لعالقتها ( وبمغت قيمة )ت(21.403)
( فى حيف أف قيمة 12.224باألقارب والجيراف ) إلدارة ربة األسرة لعالقتها قيمة )ت(

( ومف النتائج السابقة يتضح أف ربات األسر العامالت 39.520)ت( لالستبياف ككؿ )
جادة إلدارة عالقتهف األسرية سواء لعالقتها بزوجها وأبنائها أواألقارب  كنا أكثر وعيا وا 
والجيراف ألف خروج المرأة لمعمؿ يزيد مف خبرتها والتجارب التى تمر بها مف خالؿ 

عرفة لديها فى كيفية التصرؼ فى المواقؼ التعامؿ والتقارب مع زمالئها مما يزيد الم
 المختمفة .

( حيث أكدت وجود تبايف داؿ احصائيا 2016وهو ما اتفؽ مع دراسة أميرة النقاش )
بيف ربات األسر أفراد عينة الدراسة فى إدارة العالقات األسرية بأبعادها الثالثة تبعا لنوع 
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بالوظائؼ العميا أكثر تفهما ووعيا  مهنة ربة األسرة وترى أف ربات األسر الالتى يعممف
 ألهمية العالقات األسرية ،ومدى تأثيرها عمى تماسؾ البناء األسرى واستقرار األسرة .  

تبعا لمتغير سف  ( داللة الفروؽ بيف متوسطات إدارة ربات األسر لعالقتهف األسرية17جدوؿ )
 ربة األسرة

 المحاور
سف ربة 
 األسرة

 مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة ) 
 ؼ(

 الداللة

إدارة ربة 
األسرة 
لعالقتيا 
 بزوجيا

بيف 
 المجموعات

4690.982 2345.491 2 

54.158 
0.01 
 داؿ

داخؿ 
 المجموعات

6366.368 43.309 147 

 149  11057.350 المجموع

إدارة ربة 
األسرة 
لعالقتيا 
 بأبنائيا

سف ربة 
 األسرة

 مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة ) 
 ؼ(

 الداللة

بيف 
 المجموعات

5052.513 2526.256 2 

63.235 
0.01 
 داؿ

داخؿ 
 المجموعات

5872.664 39.950 147 

 149  10925.177 المجموع

إدارة ربة 
األسرة 
لعالقتيا 
باألقارب 
 والجيراف

سف ربة 
 األسرة

 مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة ) 
 ؼ(

 الداللة

بيف 
 المجموعات

4652.258 2326.129 2 

49.760 
0.01 
 داؿ

داخؿ 
 المجموعات

6871.778 46.747 147 

 149  11524.037 المجموع
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األستبياف 
ككؿ تبعا 
 لمت ير السف

سف ربة 
 األسرة

 مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة ) 
 ؼ(

 الداللة

بيف 
 المجموعات

4653.138 2326.569 2 

49.833 
0.01 
 داؿ

داخؿ 
 المجموعات

6863.098 46.688 147 

 149  11516.236 المجموع
 

بيف  0.01( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 17يتضح مف جدوؿ )
ربات األسر أفراد عينة الدراسة األساسية عمى محاور  استجاباتمتوسطات درجات 

العالقات األسرية والمجموع الكمى لالستبياف تبعا لمتغير السف لربة األسرة حيث بمغت 
إلدارة ربة  ( وبمغت قيمة )ؼ(54.158قيمة )ؼ( إلدارة ربة األسرة لعالقتها بزوجها )

 إلدارة ربة األسرة لعالقتها ة )ؼ(( بينما بمغت قيم63.235بأبنائها ) األسرة لعالقتها
 ولبياف (49.833( فى حيف أف قيمة )ؼ( لالستبياف ككؿ )49.760باألقارب والجيراف)

لممقارنات المتعددة والجدوؿ التالى رقـ  (L.S.Dاتجاه الداللو تـ إجراء اختبار) 
 . ( يوضح ذلؾ18)

لتوضيح داللة الفروؽ فى وعى ربة األسرة بالمهارات القيادية تبعا  LSD( اختبار 18جدوؿ )
 لمتغير سف ربة األسرة

 

 سف ربة األسرة المحاور
سنة 25أقؿ مف   
61.088ـ =   

سنة حتى  25مف 
سنة 45أقؿ مف   
72.369ـ =   

سنة  45مف 
 فأكثر

85.111ـ =   

إدارة ربة األسرة لعالقتيا 
 بزوجيا

سنة 25أقؿ مف   -   
 45سنة حتى أقؿ مف  25 مف

 سنة
11.281**  -  

سنة فأكثر 45مف   24.023**  12.742**  - 
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إدارة ربة األسرة لعالقتيا 
 بأبنائيا

 سف ربة األسرة
سنة 25أقؿ مف   
48.753ـ =   

سنة حتى  25مف 
سنة 45أقؿ مف   
55.520ـ =   

سنة  45مف 
 فأكثر

67.736ـ =   
سنة 25أقؿ مف   -   

 45أقؿ مف سنة حتى  25مف 
 سنة

6.767**  -  

سنة فأكثر 45مف   18.983**  12.216**  - 

إدارة ربة األسرة لعالقتيا 
 باألقارب والجيراف

 سف ربة األسرة
سنة 25أقؿ مف   
28.100ـ =   

سنة حتى  25مف 
سنة 45أقؿ مف   
35.520ـ =   

سنة  45مف 
 فأكثر

44.161ـ =   
سنة 25أقؿ مف   -   

 45 سنة حتى أقؿ مف 25مف 
 سنة

7.420**  -  

سنة فأكثر 45مف   16.061**  8.641**  - 

األستبياف ككؿ تبعا لمت ير 
 السف

 سف ربة األسرة
سنة 25أقؿ مف   

137.941ـ =   

سنة حتى  25مف 
سنة 45أقؿ مف   

163.409ـ =   

سنة  45مف 
 فأكثر

197.008ـ =   
سنة 25أقؿ مف   -   

 45سنة حتى أقؿ مف  25مف 
 سنة

25.468**  -  

سنة فأكثر 45مف   59.067**  33.599**  - 

بدوف نجـو غير داؿ         0.5*داؿ          0.01** داؿ عند   

بيف  0.01وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  (18يتضح مف جدوؿ )
متوسطات درجات استجابات ربات األسر أفراد عينة الدراسة األساسية محاور العالقات 
األسرية والمجموع الكمى لالستبياف تبعا لمتغير السف لربة األسرة لصالح ربات األكبر 

سنة  45ها بزوجها لربات األسر مف سنا حيث كاف المتوسط إلدارة ربة األسرة لعالقات
سنة  45سنة حتى أقؿ مف  25( ،والمتوسط لربات األسر مف 85.111فأكثر )

( ،والمتوسط إلدارة ربة 61.088سنة ) 25( ،والمتوسط لربات األسر أقؿ مف 72.369)
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( ، والمتوسط لربات 67.736سنة فأكثر ) 45األسرة لعالقاتها بأبنائها لربات األسر مف 
( ،والمتوسط لربات األسر أقؿ مف 55.520سنة ) 45سنة حتى أقؿ مف  25ر مف األس
( ،بينما المتوسط إلدارة ربة األسرة لعالقاتها باألقارب والجيراف لربات 48.753سنة ) 25

سنة حتى أقؿ  25( ، والمتوسط لربات األسر مف 44.161سنة فأكثر ) 45األسر مف 
( ،بينما 28.100سنة ) 25ت األسر أقؿ مف ( ،والمتوسط لربا35.520سنة ) 45مف 

 ،( 197.008سنة فأكثر ) 45المتوسط لممجموع الكمى لالستبياف لربات األسر مف 
( ،والمتوسط 163.409سنة ) 45سنة حتى أقؿ مف  25والمتوسط لربات األسر مف 

ومف خالؿ النتائج السابقة ترى الباحثة كمما  (137.941سنة ) 25لربات األسر أقؿ مف 
تقدـ سف ربة األسرة كمما انعكس ذلؾ باإليجاب عمى عالقاتها األسرية بزوجها وأبنائها 

واألقارب والجيراف مف خالؿ ما اكتسبته تجارب وخبرات ومعارؼ تساعدها عمى تحسيف 
 هذ  العالقات .  

حيث أكدت أنه كمما زاد عمر ربة األسرة ( 2016وهو ما اتفؽ مع رسالة أميرة القفاش )
خبرتها فى الحياة وفى التعامؿ مع  ازديادزاد معدؿ الذكاء الوجدانى لديها بسبب 

وتفهـ مشاعرهـ مما ينعكس باإليجاب عمى عالقتها بزوجها وأبنائها وعالقتها  اآلخريف
 باألقارب والجيراف .

 .يا كم ثانىما سبؽ يكوف قد تحقؽ الفرض الوفى ضوء 
 :  ثالثالنتائج فى ضوء الفرض ال

عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف الوعي بالمهارات  توجد أنه الذى ينص عمى
دارة العالقات األسرية  . القيادية وا 

 ولمتحقؽ مف صحة هذا الفرض تـ إجراء معامالت االرتباط باستخداـ معامؿ "بيرسوف"
دارتهف لعالقتهف األسرية والجدوؿ  بيف مستوى الوعى بالمهارات القيادية لربات األسر وا 

 .ذلؾ  ( يوضح19)



 

 1631 

2022 نوفمبرػ األربعوف الثالث و  ػ العددالثامف المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

دارة العالقات ( 19جدوؿ ) معامالت االرتباط بيف الوعى بالمهارات القيادية بمحوريها وا 
 األسرية

 
إدارة الزوجة 
 لعالقتيا بزوجيا

إدارة الزوجة 
 لعالقتيا باألبناء

الزوجة لعالقتيا إدارة 
 باألقارب والجيراف

إدارة العالقات 
 األسرية ككؿ

الميارات الشخصية 
 اإلنسانية

0.761**  0.604*  0.944**  0.865**  

الميارات الفكرية 
 اإلدارية

0.917**  0.828**  0.635*  0.702**  

**0.853 الميارات القيادية ككؿ  0.799**  0.731**  0.881**  
بدوف نجـو غير داؿ         0.5*داؿ          0.01داؿ عند  **  

 
( وجود عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى 19يتضح مف جدوؿ )

( بيف وعى ربات األسر بالمهارات القيادية بمحوريها )المهارات 0.01،0.05داللة )
دارة ربات األسر لعالقتهف  المهارات الفكرية اإلدارية( وككؿ –الشخصية اإلنسانية  وا 

ة ربة األسرة عالق –عالقة ربة األسرة بأبنائها  –)عالقة ربة األسرة بزوجها األسرية 
زادت  ى ربة األسرة بالمهارات القياديةباألقارب والجيراف( وككؿ أى أف كمما زاد وع

إلى أف  بشكؿ أفضؿ وترى الباحثة أف ذلؾ يرجععمى إدارة عالقته األسرية  قدرتها
استيعاب ربة األسرة لممهارات الشخصية اإلنسانية يساعدها عمى التقرب مف زوجها 

فى أيضا والتواصؿ معه وتحقيؽ اآلية الكريمة )وجعمنا بينكـ مودة ورحمة( ،وتساعدها 
عالقته مع أبنائها ألف هذ  المهارات تجعمها قادرة عمى استيعاب أبنائها فى مراحمهـ 

وهذ  المهارات أيضا هى التى تجعؿ عالقتها معهـ ، والتواصؿ والتفاهـالعمرية المختمفة 
 باألقارب والجيراف أكثر تقارب ويسودها الود .
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ووعى ربة األسرة  بالمهارات الفكرية اإلدارية يجعمها قادرة عمى تفهـ واستيعاب طريقة 
دارته لشئوف األسرة و  هذ  المهارات  كيفية التعامؿ مع ذلؾ ،كما تساعدهاتفكير زوجها وا 

صيؿ حياتهـ حتى ال تبقى اعمى اطالع بتف شئوف أبنائها وتنظيمها والبقاء عمى إدارة
الجيراف ومشاركتهـ فى كما تمكنها مف الحفاظ عمى عالقتها باألقارب و و بعيدة عنهـ 

 مناسباتهـ المختمفة . 
 يا .كم ثالثقد تحقؽ الفرض ال وفى ضوء ما سبؽ يكوف

  توصيات البحث :
 وفقا لنتائج البحث الحالى توصى الباحثة بالتوصيات التالية :

 : والجامعاتتوصيات خاصة بوزارة التربية والتعميـ  - أ
  لجميع مراحؿ التعميـ بدءا مف مرحمة رياض األطفاؿ  دراسية مقرراتإعداد

 القياديةوحتى المرحمة الجامعية يتعرؼ مف خاللها التالميذ عمى المهارات 
 . وكيفية تنميتها وتأثير ذلؾ عمى حياتهـ األسرية والعممية

  االهتماـ بتطوير المناهج الدراسية الحالية فى مراحؿ التعميـ المختمفة مف خالؿ
  األسرة  سرية داخؿالتوعية بأهمية المهارات القيادية وأثر ذلؾ عمى العالقات األ

 : توصيات العامميف فى مجاؿ إدارة المنزؿ والمؤسسات - ب
  ؤسسات لرفع والممنزؿ المف قبؿ أخصائى إدارة عقد ورش عمؿ لربات األسر

وتوعيتهـ بالمهارات القيادية المختمفة وتأثير ذلؾ عمى إدارة  مستوى ربات األسر
 .ألسرية قتهف اعال
توصيات خاصة بوسائؿ األعالـ والمؤسسات الدينية والتربوية فى  -ج

 المجتمع :
  مف خالؿ إعداد البرامج اإلذاعية والتميفزيونية الدينية والثقافية التى تهتـ بتنمية

الفكر القيادى والتعريؼ بأهـ المهارات القيادية وتاريخها ودورها فى نجاح أى 
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مؤسسة وأوؿ هذ  المؤسسات هى األسرة وتأثير ذلؾ عمى العالقات بيف أفراد 
 األسرة . 

 :المراجع 
( : دراسة العالقات األسرية كما يدركها األحداث الجانحيف 2004عواد ) أحمد أحمد -1

 جامعة حمواف . -كمية التربية  –بمحافظة شماؿ سيناء 
العوامؿ التي تؤثر عمى العالقات األسرية بيف ( : 2018آالء فريد عبد العزيز قادرى ) -2

المجمة العربية لمعمـو  – الزوجيف السعودييف المبتعثيف إلى الواليات المتحدة األمريكية
 .  14ع –المؤسسة العربية لالستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية  -االجتماعية 

( : "برنامج ارشادى لخفض االكتئابية وتحسيف  2003حساـ الديف محمود عزب ) -3
التربية وآفاؽ جديدة فى ،التعميـ لمجميع ،ؿ تقبجودة الحياة لدى عينة مف معممى المس

 مارس . 29-28تعميـ الفئات المهشمة فى الوطف العربى ، 
(.معجـ المصطمحات التربوية والنفسية . القاهرة : 2003زينب النجار ) - شحاتهحسف  -4

 .الدار المصرية المبنانية 

 
الذكاء الوجدانى وعالقته بإدارة العالقات األسرية  ( :2016أميرة أحمد محمد القفاش ) -5

 جامعة األزهر . –كمية االقتصاد المنزلى  –لممتزوجات 
( : المهارات القيادية لربة األسرة وعالقتها بجودة 2014شيماء ذكى حامد الشافعى ) -6

 الحياة ،رسالة ماجستير،كمية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية .
 . ( : مهارات التكيؼ مع الحياة الزوجية ،السعودية2013) أسماء راشد الرويشد -7
( : فاعميػة برنامػج تدريبػى فى تنمية 2012رباب محمد صالح الديف أحمد العجاج ) -8

 –رسالة ماجستير  –بعض مهارات السموؾ القيادى لممرأة فى مواقع القيادة التربوية 
 .جامعة المنصورة  -قسـ الصحة النفسية  –كمية التربية 

( : قاموس مصطمحات العمـو االجتماعية انجميزى عربى مع 1999مصمح الصالح ) -9
 –الرياض  –دار عالـ الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع  - تعريؼ وشرح المصطمحات

 .1ط
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( : تقنيات ومناهج البحث العممى ،الطبعة األولى 2002حمد سميماف المشوخى ) -10
 ،عماف ،الدار العممية لمنشر والتوزيع .

القادة الجدد ترجمة : ( 2000آنى ماكى ) -ارد بوياتزيس ريتش -دانياؿ جولماف  -11
 :عثماف الجبالى المتولى ،بشير أحمد سعيد .

( : إدارة وقت ربة األسرة وأثرة عمى توافقها 2010الحسينى رجب بالؿ ريحاف ) -12
-ة كمية التربية النوعي-الزواجى : دراسة ميدانية عمى العامالت بجامعة المنصورة

 جامعة المنصورة .
الوظائؼ ،الرياض اإلدارة العامة األسس و  ( :2006سعود النمر وآخروف ) -13
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