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 :المقدمة 

والتميز والذي يمثل عنصرًا اساسيًا في تطوير اداء العاممين في  لألبداعتشكل الميارات القيادية منفذًا         
سة القضائية ، وان االساليب والميارات الحديثة المستخدمة في عممية االرشاد االسري تجعل العاممين المؤس

يتميزون بأسموب حديث يواكب التطورات وذلك من اجل الوصول الى حمول خالقة لممشاكل االسرية في 
 المجتمع الفمسطيني .

بالرعاية حتى يشتد عوده ، كما انيا الجماعة التى  وتمثل االسرة أول جماعة تتمقى الفرد وليدًا وتتعيده      
تقوم العالقة بين اعضائيا عمى مشاعر من المودة والحب وااللفة في أقصى درجاتيا متمثمة في عطاء 

 (  29 : 2013محمد واخرون ، ، ) أحمد  .متبادل 

ن الرجل والمرأة في ينظر بعض الدارسين الى النزاعات االسرية عمى أنيا مجرد خالف يحدث بي        
إطار الزوجية بمعزل عن المجتمع ، وانيا ال تخص اال اطرافيا ، ولكن الحقيقة ان النزاعات االسرية أكثر 
من ذلك بكثير فاألسرة ىى عمي أساس المجتمع ، ومن المجتمعات تتكون األمم ومن االمم تتكون البشرية ، 

: 2013، امل واخرون ،  العواودة)  االجتماعية .تنشئة لى في عممية التعد األسرة المؤسسة األو  فاألسرة
228  )  

كما يمكن القول بان القيادة االدارية ما ىي إال ممارسة القائد االداري لسمطاتو في أعمال التخطيط         
رة ال والتنظيم والتوجيو والتسويق والرقابة بقصد تحقيق اىدافا محددة والقيادة بيذا المفيوم تصير فنًا ومقد

يستطيع كل شخص ممارستيا بل ىى مقدرة وموىبة يتمتع بيا القادة االداريون لذلك فيي وان كانت تحتاج 
لسمطة رسمية يمارسيا من خالليا القائد االداري اختصاصتو اال ان السمطة الرسمية ىنا ليست غاية في حد 

 (45 :2001عميوة ،  د االداري من ممارسة اختصاصاتو . )ذاتيا بل ىي وسيمة تمكن القائ

وال شك أن تنمية الميارات القيادية لمعاممين يعتبر من الميام االساسية التي تسعى إلييا المنظمات          
ات اداء العاممين كما يسيم في بناء شخصية قيادية ارات القيادية يسيم في رفع مستويحيث ان تنمية المي

دارة المواقف المختمفة كما أنيا تزيد من قدرتيم عمى حل المشكالت واتخاذ قادرة عمى تحمل المسؤولية وا  
 (  2011واالتصاالت .  ) الصامل ، القرارات 

االجتماعي في العمل مع  لألخصائيوتعتبر ميارة حل الخالفات والنزاعات من الميارات االساسية          
بمساعدة االسر عمى ايجاد اساليب أخرى غير ، حيث يقوم االخصائي االجتماعي حاالت العنف االسري 



                                                     

العنف لمواجية الخالفات والنزاعات داخميا مقبولة اجتماعيا ، ومنيا االرتباط الوجداني ، والمساندة ، واالقناع 
عادة تفسير عناصر الموقف المؤدي لمعنف بصورة أخرى .  ( 13: 2009)قاسم ،  ، والتفاوض ، وادراك وا 

لدّى المرشد االسري وذلك من اجل النجاح  القياديةىتمام لمتعرف عمى الميارات لذا جاء اال         
والوصول الى اليدف المطموب من خالل ايجاد افضل السبل والطرق لحل المشكالت االجتماعية ، والنيوض 

ولما كانت ، االرشادية فر الوقت والجيد لنجاح العممية تو  التيبعممية االرشاد البد ان تتوفر تمك المميزات 
انجاح  ال جلميمة موظف االرشاد ذات قيمة عظيمة البد من ان تتوفر مميزات وقدرات وميارات كبيرة 

 العمل االرشادي ، والتخفيف من حاالت النزاعات االسرية والطالق .

 مشكمة الدراسة : 

يقع عمى عاتقيا  تيالمؤسسة القضاء الشرعي تعد دائرة االرشاد االسري إحدى الدوائر الميمة في        
بين االطراف المتنازعة لموصول الى اليدف المنشود والحد من ظاىرة الطالق مسؤولية حل النزاعات االسرية 
 . موصول الى اسرة متفاىمة ومتماسكةاال وىو حل جذري لممشكمة ل

قسام االرشاد والمسجمة في سجالت امشكمة الطالق والنزاعات االسرية في  لمزيادة الممحوظةونظرًا      
 م  كان البد منى2004كرئيس قسم االرشاد االسري منذ عام أعمل االسري ووجودي كباحث في ىذه الدراسة 

والذي يتمثل ىو الركيزة االساسية ووجدت ان العامل البشري مناسبة ليذه الظاىرة المنتشرة  حموالً أن أجد 
لمنيوض قيادية ال وميارات صقلمة واستطعنا بالمرشد االسري لو دور متميز لو تم توظيفو عمى اسس سمي

 . والنجاح في عممو عمى اسس عممية سميمة 

( منذ افتتاح دوائر  10843لمقضايا المحولة لدوائر التنفيذ بمغت ) وحسب احصائية المحاكم الشرعية     
طالق بمغت حاالت الم  ، و 2017( قضية سنويا حتى عام  2168.6م بمعدل )  1/7/2013التنفيذ في 

 عمى النحو التالي : م  2017،  2016،  2015في االعوام في المحاكم الشرعية 

 2017 2016 2015 السنة

 3255 3368 3281 عدد حاالت الطالق 

 1جدول رقم 



                                                     

عمى  م 2017،  2016،  2015االعوام االرشاد االسري في  ألقساموبمغت احصائية القضايا المحولة  
 النحو التالي : 

 2017 2016 2015 السنة

عدد حاالت النزاعات 
 االسرية 

1634 1574 1830 

 2جدول رقم 

 (  2017، غزة :  موقع ديوان القضاء الشرعي) 

مما يستدعي مني كباحث النظر في ىذا االمر بنوع من الجدية ألنو يصيب صميم المجتمع الذي       
تتطرق لدور الميارات القيادية لممرشد االسري م ل يجعمو عاجزًا بالنيوض بنفسو ، حيث أن الدراسات السابقة 

وابراز دوره وكفاءتو في حل النزاعات االسرية وعالجيا كقضية ميمة تفتت من في حل النزاعات االسرية 
 البد ان يكون لنا السبق في ذلك .عضد المجتمع الفمسطيني كان 

 : يتفرع من ذلك السؤال الرئيسي 

بالمحاكم  من وجهة نظر العاممين في حل النزاعات االسريةشد االسري لممر القيادية  مهاراتالدور ما 
 الشرعية ؟ 

  ؟ في حل النزاعات االسرية األسري المرشديتمتع بيا  التيالقيادية ما الميارات  – 1

  كم الشرعية في النزاعات االسرية ؟لتطوير الميارات القيادية لممرشد االسرى في المحاما السبل المناسبة  -2

 ؟رعند تعاممو مع الجميو المرشد االسرى في حل النزاعات االسرية تواجو  التيما الصعوبات  -3

 ؟  االسريةىل تتوفر ميارات قيادية لدى المرشد االسرى في حل النزاعات  -4

 ىو المطموب عممو لنجاح دائرة االرشاد االسري واالقسام التابعة لو ؟ما -5

  ؟لمؤىل العممي والتخصص ( مطموبة لممرشد االسري ىل خصائص ) الجنس والخبرة وا -6



                                                     

 أهداف الدراسة : 

 التعرف عمى الميارات القيادية لممرشد االسرى في حل النزاعات االسرية . -1

 .سبل تطوير القدرات القيادية لممرشد االسري  -2

 .تقييم العاممين في دائرة االرشاد واالصالح االسرى من قبل الجميور  -3

 لو.اجو عمل المرشد االسرى والحمول المقترحة تو  التيالمعيقات  -4

 .ابراز اىمية دائرة االرشاد واالصالح االسرى في حل النزاعات االسرية  -5

تطوير وتأىيل العاممين في مجال االرشاد واالصالح االسري وفق االمكانيات المتاحة لرفع المستوى  -6
 واالداء الوظيفي .

 

 اهمية الدراسة  :

ة اىمية الميارات القيادية لمعاممين في مجال االصالح االسري بالمحاكم الشرعية سنتناول في الدراس   
 بقطاع غزة في حل النزاعات االسرية .

 االهمية العممية :  -1

  يمكن االستفادة من ىذه الدراسة في أبحاث عممية تعالج الميارات القيادية لممختصين في مجال
المحاكم الشرعية أو رجال االصالح في االصالح االسري سواء المرشدين االسريين في 

 المؤسسات االجتماعية أو روابط العشائر .

  ىناك دراسات تحدثت عن الميارات القيادية في مجاالت كثيرة ولكن في ىذا البحث تم تخصيص
 المرشديين االسريين في مجال االصالح وحل النزاعات 

 األهمية العممية :  -2

 االصالح واالرشاد االسرى في تنمية مياراتيم  القيادية  يستفاد من البحث المختصين في مجال
 في ايجاد حمول لمنزاعات االسرية 



                                                     

  المحاكم الشرعية ( التخاذ قرارات وتعميمات يخدم البحث اصحاب القرار في القضاء الشرعي (
 اىمية اكبر لمدائرة االرشاد االسرى واالقسام في المحاكم الشرعية بقطاع غزة . إلعطاء

 من البحث مراجعين االرشاد االسري في المحاكم الشرعية من خالل وجود ميارات لممرشد  يستفيد
 االسرى في حل مشاكميم االسرية .

  تحقيق فوائد عممية يستفيد منيا الباحثين في مجال االصالح االسري وحل النزاعات في تنمية
 الميارات القيادية ليم .

 
 متغيرات الدراسة:

 غير التابعالمت المتغير المستقل
  : المهارات القيادية وتشمل

 الميارات الذاتية  -

 الميارات الفنية -

 الميارات االنسانية -

 الميارات الفكرية -

 الميارات االدارية -

 
 
 

 النزاعات االسرية 

 3جدول رقم 



                                                     

 متغيرات الدراسة
 المصدر ) إعداد الباحث (

 منهج الدراسة:

  يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع، سيتم اعتماد المنيج الوصفي التحميمي، والذي
وييتم بوصفيا وصفا دقيقا، ويعبر عنيا تعبيرا كيفيا وكميا، كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع 

المعمومات المتعمقة بالظاىرة من أجل استقصاء مظاىرىا وعالقاتيا المختمفة، بل يتعدى ذلك إلى 
 (.223: 2001)عبيدات،  . استنتاجاتالتحميل والربط والتفسير، لموصول إلى 

 
 حدود الدراسة : 

 الحد الموضوعي : -1
من وجية نظر تناولت الدراسة الميارات القيادية لممرشد االسري ودوره في حل النزاعات االسرية              

 0بمحافظات قطاع عزة العاممين في المحاكم الشرعية 
 الحد البشري :  -2

 الدراسة عمى المسترشدين لدى اقسام االرشاد االسري بالمحاكم الشرعية . سيتم تطبيق ىذه            
 الحد الزماني :  -3
 م (2018أجريت الدراسة خالل العام )    
 الحد المكاني : -4

 المحاكم الشرعية " محافظات قطاع غزة " أقسام األرشاد ب
 

 المصطمحات الدراسية : 

 األسرة : 

تيدف الى المحافظة عمى النوع االنساني وتقوم عمى المقتضيات التي  تيالالوحدة االجتماعية األولى       
 (  51:  2013) أحمد ، أحمد واخرون  تقررىا المجتمعات المختمفة . التييرتضييا العقل الجمعي والقواعد 

 األرشاد األسري : 

تل مكانة عالية منذ في عمم النفس االرشادي وقد احيعتبر االرشاد االسري من التخصصات الدقيقة        
منتصف القرن الماضي ويمثل االرشاد االسري حركة ونقمة واسعة في العالج النفسي وتقدم وتوفر ىذه 



                                                     

الحركة أمرا مفاىيمو لفيم وتفسير المجاالت المعقدة من المشكالت االسرية ويتضمن مناىج مع الممارسة 
 ( 9:  2010عالء الدين ، )  كالتيا المعقدة.مشاالسرة عمى حل  االكمينكية لمساعدة

 

 المهارة : 

( تعريفتتتا لمميتتتارة بأنيتتتتا " شتتتيء يمكتتتن تعممتتتتو أو  213: 1997رحتتتتاب ) ، ويستتتتخمص عبتتتد الشتتتافى         
اكتستتابو أو تكوينتتو لتتدى المتتتعمم ، عتتن طريتتق المحاكتتاة والتتتدريب، وأن متتا يتعممتتو يختمتتف بتتاختالف نتتوع المتتادة 

 ا".تيا وخصائصيا واليدف من تعمميوطبيع
 
 القيادة : 

فن معاممة الطبيعة ، او فن التأثير في السموك ( القيادة بأنيا  30،  2008عرف العجمي )          
 . البشري ،  لتوجو جماعة من الناس نحو ىدف معين بطريقة تضمن طاعتيم وثقتيم واحتراميم وتعاونيم 

 المهارات القيادية : 

التي يتبناىا القادة العاممون في المنظمات االدارية من اجل تحقيق مجموعة من الميارات والسموكيات      
 (  60:  2006االىداف الموضوعية بكفاءة وفاعمية ) الخميفات ، 

 النزاعات االسرية :    

كمما حدث االختالل واالضطراب الزواجي بينيما نتيجة عدم الفيم والتواصل فيما بينيما كان زواجيما        
عالقات  بين الناس واالزواج ال تخمو من النزاعات ، كون النزاعات ظاىرة اجتماعية شائعة تحدث فاشاًل ، وال

في حياة جميع المجتمعات وبين جميع الشعوب والدول واالفراد ، الن االنسان كائن اجتماعي بطبيعتو حتى 
لزوجين ، حيث ان الناس يشيع حاجاتو واثناء ذلك تحدث نتيجة لذلك نزاعات أيضا ، كما في العالقة بين ا
ت والنزاعات بينيم وأسباب ذو طبائع ورؤى وحاجات ومصالح وأىداف مختمفة فمن الممكن أن تحدث الخالفا

وسموكية وصحية وقد تكون مالية او اقتصادية أو تكون ثقافية  طبيعةالنزاعات بين الزوجين مختمفة وقد تكون 
 (  216:  2017) جمبي ، فييل ،  .اجتماعية  

 



                                                     

 الدراسات السابقة :
  الدراسات الفمسطينية :
( : "  دور المهارات القيادية في تطوير البناء التنظيمي لـوزارة التربيـة والتعمـيم  2118دراسة ورشة أغا ) 

 العالي"
 ىدفت الدراسة الى التالي : 

 الكشف عن واقع الميارات القيادية في وزارة التربية التعميم العالي . -1
 قع البناء التنظيمي لوزارة التربية والتعميم العالي.الكشف عن وا  -2
 تحديد طبيعة العالقة بين الميارات القيادية وتطوير البناء التنظيمي لوزارة التربية والتعميم العالي. -3
 تحديد اثر ميارات القيادات اإلدارية في تطوير البناء التنظيمي لوزارة التربية والتعميم العالي. -4

 
 الدراسة :   اوصمت اليي يالتأىم النتائج 
وجتتتود عالقتتتة ذات داللتتتة إحصتتتائية بتتتين جميتتتع مجتتتاالت التطتتتوير التنظيمتتتي وفاعميتتتة القتتترارات  -1

 اإلدارية في المؤسسات األىمية في قطاع غزة.
يوجد اثر لألىداف واالستراتيجيات، والييكل التنظيمي، واألستاليب واإلدارات عمتى تمتك القترارات  -2

 ومدى فاعميتيا.
لدراستتتة وجتتتود بعتتتض الفتتتروق فتتتي إجابتتتات المبحتتتوثين فتتتي بعتتتض مجتتتاالت التطتتتوير أظيتتترت ا -3

 (. التنظيمي تعود لمتغيرات) الشخصية ، والعمر، والمؤىل العممي ، وسنوات الخبرة
 

 أىم التوصيات: 
ضرورة تطوير اليياكل التنظيمية لممؤسسات الغير حكوميتة بشتكل مستتمر ممتا يجعميتا قتادرة  -1

 الحادثة في بيئة العمل . عمى مواكبة التغيرات
 إجراء تعديالت في أنظمة وسياسيات المؤسسات بما يضمن زيادة فاعمية اتخاذ القرارات. -2
 رارات السممية من خالل المشاركة العمل عمى تنمية وتطوير العالمين وتدريبيم عمى اتخاذ الق -3
 العمل عمى إيجاد مبدأ التخصص  مجاالت العمل األىمي.  -4

 
فــي  واإلدارة( " واقــع المهــارات القياديــة لــدب  ريجــي برنــامج القيــادة  2118يــل ) دراســة الشــي   م

 مؤسسات التعميم العالي وسبل تطويرها" 
 



                                                     

 ىدفت الدراسة : 
التعرف واقع الميارات القيادية لدى خرجي برنامج القيادة واإلدارة في  أكاديمية اإلدارة والسياسة  -1

  لمدراسات العميا من جية نظر خرجييا .
والسياستتتتة لمدراستتتتات لتنميتتتتة  اإلدارةاقتتتتتراح ستتتتبل لتطتتتتوير برنتتتتامج القيتتتتادة واإلدارة فتتتتي أكاديميتتتتة  -2

 . الميارات القيادية لخريجي
  

 أىم النتائج الدراسة :   
إن برنتتامج القيتتادة واإلدارة ستتاىم فتتي تطتتوير الميتتارات الفنيتتة المستتتيدفة بدرجتتة كبيتترة والتتتي جتتاءت بتتوزن  

 %(. 78.66 نسبي )
إن البرنامج القيادة واإلدارة ساىم فتي تطتوير الميتارات اإلنستانية لمعينتة المستتيدفة بدرجتة كبيترة والتتي  -2

 %(.81.31جاءت بوزن نسبي ) 
إن برنامج القيادة واإلدارة ستاىم فتي تطتوير الميتارات المفاىيميتة لمعينتة المستتيدفة بدرجتة كبيترة والتتي  -3

 (. 78.65%جاءت بوزن نسبي )
برنتتامج القيتتادة واإلدارة ستتاىم فتتي تطتتوير الميتتارات التنافستتية لمعينتتة المستتتيدفة بدرجتتة كبيتترة والتتتي  إن -4

 %(.75.76جاءت بوزن نسبي )
 أوصت الدراسة بما يمي :      

والسياستتتة متتتن ختتتالل إيفتتتاد الطمبتتتة ببتتترامج  اإلدارةجتتتي أكاديميتتتة يتعزيتتتز القتتتدرات القياديتتتة لتتتدى خر  -1
  منيجية تدعم ىذه الميارات.تدريبية مينية وأنشطة ال

تعزيز الجوانب العممية في المسافات الدراسية وميتارات البحتث اإلجرائتي .لتطتوير أفكتار تستيم فتي  -2
معتايير الجتودة  –لممؤسستات  يالتخطيط االستتراتيج–حل مشكالت مجتمعية مثل مشكمة )البطالة 

 الخ(.–العالمية 
عداد حاضنات -3 قيادية ليم، ينتج عنيا فرق عمل متخصصتة فتي  استمرار التواصل مع الخريجين وا 

 الخ (. -إدارة  األزمات -حل المشكالت -مجاالت القيادة مثل )التخطيط االستراتيجي
االستتتتفادة متتتن التجتتتارب الخارجيتتتة والدوليتتتة متتتن ختتتالل استضتتتافة شخصتتتيات بتتتارزة صتتتاحبة فكتتتر  -4

 ،ومؤثرة في البرنامج القيادية خالل المحاضرات. 
 



                                                     

دور دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري التابعة لممحاكم الشرعية في الضفة ( : "   2117)دراسة صوالحة 
الغربية في الحفاظ عمى األسرة الفمسطيني من التفكك ومنح المرأة حقوقها القانونية من جهة نظر العاممين 

 "  في الدائرة 

 اىم أىداف الدراسة : 

سري التابعة لممحاكم الشرعية في الضفة الغربية في الحفاظ التعرف إلى الدور دائرة اإلرشاد واإلصالح األ -1
عمى األسرة الفمسطينية من التفكك ومنح المرأة الفمسطينية حقوقيا القانونية من وجية نظر العاممين في 

 الدائرة.
قات في دور دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري التابعة لممحاكم الشرعية في الضفة التعرف عمى الفرو   -2

الغربية في الحفاظ عمى األسرة الفمسطينية من التفكك ومنح المرأة حقوقيا القانونية من جية نظر العاممين 
، المسمى في الدائرة تبعا لمتغيرات )النوع االجتماعي، المؤىل العممي، التخصص ، عدد سنوات الخبرة

 الوظيفي، مكان القسم التابع لمدائرة(.
التعرف إلى درجة تقييم العاممين في  دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري التابعة لممحاكم الشرعية في الضفة  -3

 الغربية لطبيعة الدور الذي يقومون بو .
لممحاكم الشرعية في  التعرف عمى المعيقات التي تحد من قيام دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري التابعة -4

 الضفة الغربية عن القيام بواجباتيا بكفاءة وفاعمية.
 

 نتائج الدراسة :

إن الدور األبرز لدائرة اإلرشاد واإلصالح األسري يتمثل في األدوار العالجية، وبدرجة اقل في  -1
 األدوار الوقائية والتوجييية ، ثم في الدوار التنموية.

ألسري دورا ميما في الحد من النزعات األسرية والتوافيق بين إن لدائرة اإلرشاد واإلصالح ا -2
 المتخاصمين بشكل ينعكس إيجابا عمى خفض نسبة الطالق في المجتمع الفمسطيني .

إن دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري تيدف بشكل عام إلى تحقيق الرؤية الوطنية لحماية األسرة  -3
عالقة بين إفرادىا واالرتقاء بيا من خالل إيجاد وضمان استقرارىا وديمومتيا وتحسين نوعية ال

حموال رضائية مبتكرة لمناي باألسرة عن المجوء إلى القضاء ما أمكن ،بحيث يتوصل إطراف النزاع 
 من خالل التوعية واإلرشاد إلى حمول ودية وفق شعار التراضي بدل والوفاق بدل الشقاق.

د واإلصالح األسري التابعة لممحاكم الشرعية في جاءت درجة تقييم العاممين في دائرة اإلرشا   -4
 الضفة الغربية لمدور الذي يقومون بو مرتفعة. 



                                                     

 توصيات الدراسة : 

 ضرورة العمل عمى إيجاد قانون أحوال شخصية عصري يقنن عمل الدائرة . -1
  .ضرورة تعزيز الدور التكاممي بين القضاء الشرعي ودائرة اإلرشاد واإلصالح األسري -2
 ذل المزيد من االىتمام باألدوار الوقائية والتوجييية والتنموية التي ضرورة ب -3

 تضطمع بيا الدائرة . 

ضرورة قيام صناع القرار المختصين، بالعمل عمى  توفير استقاللية تامة لدائرة اإلرشاد واإلصالح  -4
 األسري عن التدخل بخصوصياتيا.

 
 الدراسات العربية :

مية مهارات وأساليب حل النزعات األسرية لدب العاممين في المحاكم ( " تن 2116دراسة أبو ال ير ) 
 الشرعية كمد ل لتحسين التوافق النفسي ألبناء األسر"

 ىدفت الدراسة : 

معرفتتة متتدى فاعميتتة برنتتامج تنميتتة ميتتارات وأستتاليب حتتل النزعتتات األستترية تتتوفير قتتدرات العتتاممين فتتي  -1
 المحاكم الشرعية .

 لتوافق النفسي األبناء األسر المنازعة .معرفة اثر تطبيق عمى ا  -2
 نتائج الدراسة : 

 ىناك ضرورة لتدريب العاممين في المحكم الشرعية عمى ميارات حل النزاعات األسرية.  -1

 برامج اإلرشاد األسري ليا دور ليا دور في عقوبة وتغرير التوافق النفسي اآلباد   -2 

 تقميل في حاالت النزاع األسر برامج اإلرشاد واألسري ليا أىمية في  -3

العاممين في مجال حل النزاعات األسرية من إحصتائية  حاجتة  إلتى تطتوير قتدرات وتتوفير إمكانيتات ليتم  -4
 لمقيام بعمميم بكفاءة ومينية عالية .



                                                     

 توصيات الدراسة : 

 .زيادة توعية األسر المتنازعة في المجوء إلى برامج اإلرشاد األسري لحل مشاكميم -1  

 التوسع والتنوع في تصميم برامج اإلرشاد األسري لزيادة كفاءة العاممين في حل النزعات األسرية  -2

تييئة أماكن حل النزعات األسري بمتا يناستب متع الخصوصتية األسترية ويعنتي راحتة نفستية اآلخترين   -3
 النزاع .

 زيادة رعي  حديثة عيد الزواج بالمشاكل األسرية وطريقة حميا. -4

توفير تعزيز مادي واسري ومعنتوي لمعتاممين فتي حتل النزعتات األسترية لتدى المحتاكم الشترعية ألىميتة  -5
 ذلك في زيادة الكفاءة واالنتماء لمعمل 

 
( : " تعدد الزوجات وأثره عمى التماسك األسري دراسة ميدانية عمى عينة   2115دراسة فيروز ) 

 من االزواج والزوجات بوالية وهران .
 لدراسة الى : ىدفت ا

 محاولة تناول ظاىرة التعدد الزواجي من الناحية النفسية واالجتماعية . -1
محاولة معرفة مدى تقبل الزوجة األولى لمزوجة الثانية )لمضرة( وذلك من خالل قياس مستوى  -2

 التماسك األسري لدييا .
 لزوجات.معرفة مستوى التماسك األسري لدى الزوج والزوجة األولى في األسر متعددة ا -3
 معرفة مدى انتشار الزواج المتعدد في المجتمع الوىراني .   -4
 

 **النتائج **
الزوجات واألزواج الذين يتعايشون مع ظاىرة تعدد الزوجات لدييم مستوى تماسك اسري متوسط  -1

 وىي نتيجة تعكس استجابة العينة حسب ما يرغبو ويحبذه المجتمع.
يس لو اثر عمى مستويات التماسك األسري ، ذلك إن أي كما دلت النتائج عمى إن متغير الجنس ل -2

 طرف يتعامل مع تمك الظاىرة حسب طبيعة الظروف واألسباب المؤدية إلى ذلك .
يوجد فروق بين األزواج والزوجات في متوسطات بعد العالقات بين الزوجين وبعد المشاركة بين  -3

 الزوجين وبعد البيئة األسرية .
 اج والزوجات في متوسطات بعد األدوار بين الزوجين.ال يوجد فروق بين األزو  -4



                                                     

 **التوصيات **
إعداد برامج إرشادية من طرف متخصصين تتعمق باألسرة  التي تتعايش مع ظاىرة التعدد الزوجي  -1

 وذلك بيدف تحقيق مستوى مرتفع من التماسك األسرى .
 ضايا تتعمق بيذه األخيرة .دعوة الطمبة والباحثين المتخصصين في مجال األسرة باالىتمام بق  -2
حث األزواج الذين ليم نية التعدد بفيم ىذه المسالة وفيم األسباب والدوافع الموضوعية قبل اإلقدام  -3

 عمييا لتجنب كل ما لم يكن في الحسبان  
 

( : " تنمية المهارات القيادية لمعاممين وعالقتها باألداء الوظيفي في  2111دراسة الصامل ) 
 السعودي"  مجمس الشورب

 ىدفت الدراسة : 
التعتتترف عمتتتى دور تنميتتتة الميتتتارات القياديتتتة لمعتتتاممين فتتتي مجمتتتس الشتتتورى الستتتعودية األداء التتتوظيفي  -1

 لدييم .
 التعرف عمى أىمية الميارات القيادية المطموبة توفرىا لمعاممين في مجمس الشورى السعودي. -2
 ممين في مجمس الشورى السعودية. التعرف عمى مدى توفر ىذه الميارات القيادية لدى العا -3
 التعرف   دور التدريب في تنمية الميارات القيادية لدى العاممين في مجمس الشورى السعودية.  -4
التعتترف عمتتى دور تنميتتة الميتتارات القياديتتة فتتي تحستتين مستتتوى األداء التتوظيفي فتتي مجمتتس الشتتورى  -5

 السعودية .
 نتائج الدراسة : 

 .مجمس الشورىبلمعاممين  ىى ميارة التخطيط واتخاذ القرار لدىالمطموبة القيادية  مياراتأكثر الإن  -1
 لدى العاممين في مجمس الشوري ىى ميارات حل المشكالت والتواصل . المتوفرة ان ميارات القيادية -2
 أسيمت تنمية الميارات القيادية في تحسين مستويات االداء الوظيفي . -3

 ة :أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراس
 ضرورة تنمية ميارات التخطيط  االستراتيجي لدى العاممين في مجمس الشورى. -1
 ضرورة االىتمام بتنمية  ميارة إدارة الوقت لدى العاممين في مجمس الشوى   -2
العمل عمى تأىيل العاممين في التعامل مع إدارة األزمات وتنميتة ميتاراتيم عمتى الكيفيتة التتي متن  -3

 ت والتصرف في الموافق الطارئة .خالليا يمكن إدارة األزما
 تنمية ميارات العاممين عمى عمميات االتصال الفعال. -4

 



                                                     

 الدراسات االجنبية : 
 بعنوان :" تطوير القيادة وتمكين الموظفين"El  Ra was and El  Saddawy  (2115دراسة ) -1

 "Leadership Dave Lopment and EmpLoyees Empowerment "  

إلى  إظيار اثأر تعزيز أساليب القيادة عمى المستويات اإلدارية المختمفة، وىو يتضمن  : ىدفت الدراسة 
(، بمدان نامية ، واعتمدت الدراسة مقياس 5بمدان متقدمة و) (5) ) ( دول10المعمومات التي أجريت في )

 التغير االجتماعي لتطوير القيادة.

 ابرز نتائج الدراسة : 

يتجزأ من نجاح المنظمة كما ويؤثر أسموب القيادة الفعال بشكل كبير  تشكل تنمية القيادة جزءا ال -1
 عمى االلتزام والتفاني في العمل.

يعتمد نجاح الشركات أالن بشكل كبير عمى قدرة المؤسسة عمى تأسيس قواعد المعرفة، إضافة إلى   -2
 مى العمالء.استخدام الميارات الشخصية، مما يسيل أداء الموظفين لميامو وبالتالي الحفاظ ع

الميارات اإلدارية التي عمى القادة االستمرار في تطويرىا ىي: اإلبداع، وقيادة فرق العمل، وميارات  -3
 االستماع، وتقدير الموظفين.

 أىم توصيات الدراسة : 

توصي ىذه الدراسة باستخدام النموذج االجتماعي لمتغيير، والذي يتيح الفرصة لمقادة الذي ال يحممون  -1
 قميدية لمقيادة، بل يتوقون إلى إجراء تغييرات ايجابية.أدوارا ت

اعتماد أساليب القيادية األخرى مثل التوجيو والتمكين والمعامالت واالنتقال من اجل تحقيق أىداف   -2
 المنظمة.

 بعنوان: حاجات الطمبة والمهنيين لمتدريب عمى المهارات الناعمة. Seethe(2013)دراسة        
Necessity Of Soft Skills Training For Students And professionals lndia 

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التأكيد عمى ضرورة دمج برامج التدريب عمى الميارات الناعمة مع المناىج الدراسية 
إلبراز األىداف المرجوة من تمك الميارات مع أساليب التدريس المختمفة لتطبيقيا حيث تطرقت الدراسة إلى 

ف البرنامج التدريبي لمميارات الناعمة والتي تتمثل في تطوير ميارات االتصال الفعالة وميارات العرض أىدا
دارة الفريق وميارات القيادة والتركيز عمى الميارات الشخصية كالعمل ضمن فريق وتحسين الميارات  وا 



                                                     

البرنامج التدريبي المتعمق السموكية، وقد حصمت الدراسة عمى تغذية راجعة من الطمبة المستفيدين   من 
 بالميارات الناعمة والذين تفاعموا فيو وقدموا االقتراحات الالزمة لتطوير البرنامج مستقبال. 

 
 أىم النتائج : 

أىمية االتصال الفعال والميارات الشخصية في زيادة فرص التوظيف والمنافسة بشكل قوي في بيئة العمل، 
تنمي وتحسن ذلك، وان ىذه الميارات تتميز باالنتقال السمس لدى الطالب من كما إنا برامج الميارات الناعمة 

 طموحة وتوجياتو إلى النجاح كريادي إعمال.
 

 توصية ميمة لمدراسة : 
بمجموعة من االقتراحات متعمقة بصنع مبادرات أكثر فعالية لتطوير الطالب ومجيزة تجييزا كامال مع 

 الميارات ذات الصمة.
 
 



                                                     

 البحثية الفجوة 
 الدراسة الحالية الفجوة الدراسات السابقة

  دور  اولتتت الدراستتات الستتابقة نت
المهـــارات القياديـــة فـــي تطـــوير 

ــــــاء التنظيمــــــي لممؤسستتتتتتات  البن
 الفمسطينية .

  تنميتتتة  تناولتتتت الدراستتتات الستتتابقة
الميتتتتتتارات المينيتتتتتتة لألخصتتتتتتائين 
االجتمتتتتتتتاعيين فتتتتتتتي العمتتتتتتتل متتتتتتتع 

 . حاالت العنف االسري
   دور الدراستتتتات الستتتتابقة تناولتتتتت

دائتتترة اإلرشتتتاد فتتتي الحفتتتاظ عمتتتى 
األستتتتترة الفمستتتتتطيني متتتتتن التفكتتتتتك 

   .واالىتمام بدور المرأة

   الدراستتتتتتات الستتتتتتابقة ركتتتتتتزت
عمتتتتى الميتتتتارات القياديتتتتة فتتتتي 
المؤسستتتتات دون النظتتتتر التتتتى 
االىتمتتتتتام بالعنصتتتتتر البشتتتتترى 
 كعامل في التطوير واالنماء 

  الدراستتتتتتتتات الستتتتتتتتابقة ركتتتتتتتتزت
ارات القياديتتتة عمتتتى أحتتتد الميتتت

دون النظتتتتتتر التتتتتتى الميتتتتتتارات 
 االخرى 

  اىتمتتتتتتتت الدراستتتتتتتات الستتتتتتتابقة
عمتتتتتتتتتى دور دائتتتتتتتتترة االرشتتتتتتتتتاد 
االستتتتترى دون التركيتتتتتز عمتتتتتى 
االقستتتتتتتتتام الرئيستتتتتتتتتية لمتتتتتتتتتدائرة 

ىمتتتتتتال الميتتتتتتارات القياديتتتتتتتة  وا 
 لممرشد االسري .

  اختمفتت الدراستة الحاليتة عتن الدراستتات
السابقة حيث سيتم التركيز عمى جميتع 

 القيادية لممرشد االسري . لمياراتا
   وايضتتتتتتا عمتتتتتتى التعتتتتتترف عمتتتتتتى انتتتتتتواع

النزاعتتتتتتتتات االستتتتتتتترية لتتتتتتتتدى المجتمتتتتتتتتع 
الفمستتتتتتتتطيني متتتتتتتتن طتتتتتتتتالق ونزاعتتتتتتتتتات 
وخالفتتتتتتات استتتتتترية وطتتتتتترق حتتتتتتل ىتتتتتتذه 
النزاعتتات باستتتخدام ميتتارات المرشتتدين 
االستتتتتتتتريين ، وستتتتتتتتنقوم بعتتتتتتتترض اىتتتتتتتتم 
انجتتازات المحتتاكم الشتترعية بقطتتاع غتتزة 

 في ىذا المجال .
 ارات القياديتتتتتتتتة لممرشتتتتتتتتد أىميتتتتتتتتة الميتتتتتتتت

االستتتري فتتتي حتتتل المشتتتكالت االستتترية 
 والتخفيف من حدة الطالق .

 
 هيكمية الدراسة:

 :ستتكون الدراسة من خمسة فصول رئيسية 
 اإلطار العام لمدراسة الفصل األول : .  
  يادية: الميارات القمباحث، المبحث األول  أربع: اإلطار النظري لمدراسة ويتكون من  الفصل الثاني ،

الثالتث ستيتحدث عتن النزاعتات االسترية والمبحتث االرشتاد االستري ، تعريفاتتو وادواره ، والمبحث الثاني 
   . المحاكم الشرعية ودور

   لدراسات السابقة والتعقيب عميياا  : الثالثالفصل. 
  سيتناول المنيجية واإلجراءات الرابع الفصل :. 
 صة بالدراسة، ثم قائمة المصادر والمراجعالفصل الخامس: النتائج والتوصيات الخا. 



                                                     

 :  المراجع
 

 الكتب والمجالت العممية : 
  ( التربية االسرية ومؤسسات التنشئة االجتماعية " دار صفاء  2013أحمد ، احمد وأخرون " ، )

 ، عمان  1لمنشر والتوزيع ، ط
  نظتر األبنتاء ، مجمتة  ( : " استباب النزاعتات االسترية متن وجيتة 2013 0العواودة ،أمل واخترون

، ينتتتاير ،  1الجامعتتتة االستتتالمية لمدراستتتات النفستتتية واالجتماعيتتتة ، العتتتدد الحتتتادي والعشتتترين ، ع
 جامعة البمقاء التطبيقية .

 ايتتتتراك لمطباعتتتتة  ، " تنميتتتة الميتتتارات القياديتتتتة لممتتتديرين الجتتتدد " ( :  م2001)    ، الستتتيد عميتتتوة
 .القاىرة ،  1 والنشر والتوزيع ، ط

 عّمتان: دار 7م(، البحث العممي مفيومو وأدواتو، وأستاليبو، ط2001بيدات، ذوقان، وآخرون )ع ،
 الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.

  ( نحو برنامج مقترح لتنمية الميارات المينية لألخصائين االجتماعيين 2009قاسم ،  أماني  " )
جامعة جتماعية والعموم االنسانية في العمل مع حاالت العنف االسري ، مجمة كمية الخدمة اال

 ، العدد السادس والعشرين ابريل ،.حموان 

  ( نظريتتات وفنيتتات االرشتتاد االستتري ، االىميتتة لمنشتتر والتوزيتتع ،  2010عتتالء التتدين ، جيتتاد : )
 ، عمان ، االردن . 1ط

  الالزمتتة م(: فعاليتتة برنتتامج مقتتترح لتنميتتة الميتتارات اإلمالئيتتة 7991)الستتيد  رحتتاب، عبتتد الشتتافي
المجمـة لتالميذ الحمقة الثانية متن التعمتيم األساستي لتدى طتالب كميتة التربيتة )قستم المغتة العربيتة(. 

 ، العدد الثاني عشر، الجزء األول، ينايرالتربوية، كمية التربية بسوهاج، جامعة جنوب الوادي
  ( االتجاىتتتات الحديثتتتة فتتتي القيتتتادة اإلداريتتتة والتنم 2008العجمتتتي ، محمتتتد " ) يتتتة البشتتترية ، دار

 .،  عمان ، االردن 1المسيرة لمنشر ، ط
  ( الصتتتمح وستتتيمة لحتتتل النزاعتتتات بتتتين التتتزوجين . مجمتتتة دىتتتوك ، كميتتتة  2017جمبتتتي ، فييتتتل : )

 ، اقميم كردستان ، العراق . 1، ع  20العموم االنسانية واالجتماعية ، المجمد 
 الرسائل العممية : 

  تنميتتتتة الميتتتتارات القياديتتتتتة لمعتتتتاممين وعالقتيتتتتا بتتتتتاألداء ( : م 2011) ، ناصتتتتر عمتتتتتي الصتتتتامل "
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الرياض ، السعودية الوظيفي في مجمس الشورى السعودي" 



                                                     

 ( : "  دور الميتتارات القياديتتة فتتي تطتتوير البنتتاء التنظيمتتي  م2018)  ورشتتا أغتتا ، محمتتد عبتتداه
ة ماجستير غير منشورة ، اكاديمية االدارة والسياسة لمدراستات ، رسال لوزارة التربية والتعميم العالي"

 العميا ، غزة ، فمسطين
  واإلدارة( " واقع الميارات القيادية لدى خريجي برنامج القيتادة م 2018) ، ىمام رزقالشيخ خميل 

، رستتالة ماجستتتير غيتتر منشتتورة ، اكاديميتتة االدارة  فتتي مؤسستتات التعمتتيم العتتالي وستتبل تطويرىتتا" 
 والسياسة لمدراسات العميا ، غزة ، فمسطين

  ، دور دائتترة اإلرشتتاد واإلصتتالح األستتري التابعتتة لممحتتاكم ( : "  م 2017)ستتالفة أحمتتد صتتوالحة
الشتترعية فتتي الضتتفة الغربيتتة فتتي الحفتتاظ عمتتى األستترة الفمستتطيني متتن التفكتتك ومتتنح المتترأة حقوقيتتا 

ستتالة ماجستتتير غيتتر منشتتورة ، جامعتتة النجتتاح ، ر "  القانونيتتة متتن جيتتة نظتتر العتتاممين فتتي التتدائرة 
 الوطنية ، نابمس ، فمسطين.

  تنمية ميارات وأساليب حل النزعات األسرية لدى  :( 2016) الحافظ  ، محمد عبدأبو الخير "
غير  دكتوراهرسالة  العاممين في المحاكم الشرعية كمدخل لتحسين التوافق النفسي ألبناء األسر"

 شمس ، القاىرة ، جميورية مصر العربية منشورة ، جامعة عين 

 ( : " تعدد الزوجات وأثره عمى التماسك األسري دراسة ميدانية عمى  م 2015) ، بن عمو فيروز
 " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، وىران ، الجزائر عينة من االزواج والزوجات بوالية وىران 

  ( أثر الميارات القيادي 2006الخميفات ، ميا " : ) ة عمى بمورة التماثل التنظيمي في المؤسسات
 ير منشورة ، جامعة مؤتة ، االردنالعامة  األردنية "  رسالة ماجستير غ

*El   Rawas ASE  El  Saddawy AIB (2015) "Leadership Dave Lopment 
and EmpLoyees Empowerment" Inter. J . Econ . Bus. Manage . 3 ( 4 ) 
: 39 -44 .  
* Seethe , S. (2013 ). Necessity Of Soft Skills Training For Students 
And professionals  4 (2) March ,2013, PP. 171 -174 . India : 
International  Journal Of  Engineering  Business and  Enterprise  
Applications .                              

 ة :المواقع االلكتروني 
م 26/6/2018موقع ديوان القضاء الشرعي غزة تم االسترجاع عمى الرابط التالي بتاريخ 

http://www.ljc.gov.ps/ 
 


