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اإلبداع اإلدارى وعالقته بالتوافق الزواجى
نجالء عبد السالم محمود دسوقى

تخصص ادارة شئون األسرة والمؤسسات -قسم االقتصاد المنزلى -كلية الزراعة -جامعة االسكندرية
تاريخ التسليم1016/6/1 :

استتتفده اتتلا البحتتد د ارستتة اعبتتدار اعدارت وعاقتتتف بتتالتوا

تاريخ القبول1016/6/00:

الملخص

الزواجتتى لتتدت عينتتة البحتتد زوجتتات– أزواج) .وقتتد أجريتتت الد ارستتة علتتى عينتتة

صد ية بلغ قوامفا  002 042زوجة–  002زوج) من مختله منتاق االستكندرية .حيتد تتم تجميتي البيانتات باستتخدام استتمارة استتبيان بالم ابلتة
الشخصية .واعتمدت الد ارسة على النسب المئوية والمدت واختبار"ت" ومعامل االرتباق البستيق ودالتف االنحتدار المتعتدد كيستاليب احصتائية لعتر
ومناقشة النتائج البحثية وكانت اام النتائج مايلى:
 .0ارتفار مستوت التوا

الزواجى لدت  %1.90من الزوجات %2490 ,من األزواج.

 .0ارتفار مستوت اعبدار اعدارت لدت  %1298من الزوجات %.199 ,من األزواج.
 .9وجود رو معنوية عند  2920بين الزوجات واألزواج ى مستوت اعبدار اعدارت و ا لكل من السن ,المستوت التعليمى ,الدخل األسرت
الشفرت ,مدة الحياة الزوجية ,المستوت المعيشى ,الحالة المفنية ,ومستوت التوا

الزواجى.

 .4أظفرت الن تائج وجود عاقة ارتباقية قردية معنوية بين مستوت اعبدار اعدارت للزوجات واألزواج وبين كل من حجم األسرة ,المستوت
المعيشى ,ومستوت التوا
 .8وجد أن مستوت التوا

الزواجى عند مستوت احتمالى  2920والدخل األسرت الشفرت عند مستوت احتمالى 22928

الزواجى من أكثر المتغيرات المؤثرة على مستوت اعبدار اعدارت بنسبة  %08للزوجات %01 ,لألزواج.

الكلمات الدليلية :اإلبداع اإلدارى ،التوافق الزواجى.

المقدمة

يعتتد اعبتتدار أح تتد عناصتتر الملكتتات الت ت وجتتب عل تتى
الفرد البحد عنفا وتنميتفا بالتدريب ,وللت بمتا يمكنتف متن
اكتشتتاه وتنميتتة مفتتارات جديتتدة لتتم يكتتن يعر فتتا متتن قبتتل
وربما كان بحاجة إليفا

وقت ساب مثل اععتمتاد علتى

الت تتلات ,تحم ت تتل المس ت تتئولية ,ال ت تتدرة عل ت تتى ح ت تتل المش ت تتاكل,
وترتيب أولويات األدوار إلى غيتر للت متن المفتارات التت
تمكنتف متن التنستتي الزمنت لواجباتتتف وأدوار زينتب حتتب –

 .)0222وتض ت ت تتيه و ت ت تتا العس ت ت تتاه  )0222أن الف ت ت تترد
المبتتدر ثتتروة تفتتو الثتتروة الماديتتة حيتتد يعتبتتر اعبتتدار متتن
أاتتم المتقلبتتات الواجتتب توا راتتا ت األ تراد التتلين يتحمل توا
مسئولية أي عمل إداري يستلزم صني ال اررات.

ويؤك تتد س تتكوت وات  )0228أن معظ تتم البش تتر يمي تتل

وال درات الت تؤالفا عدارة حياتفا ت كا تة الجوانتب إدارة
ناجح تتة .كم تتا يوضت ت أن ان تتا ع تتدد م تتن العوام تتل تعتب تتر

بمثابتتة م وم تتات لوبتتدار وا تتى مرونتتة التفكي تتر ,اعحستتار
بالمشتتكات ,التجديتتد ,حتتب التنظتتيم ,استتتغال اعمكانتتات
المتاح تتة .وأن ج تتوار اعب تتدار ا تتو إد ار قوايج تتاد عاق تتات

جديتتدة بتتين مجموعتتة معلومتتات واتتو أيضتتا جتتوار إستتلوب

اتخال ال رار بشين حل المشكات واللي بدور جوار ولتب

العملية اعدارية.
وي تترت ج تتودت ستتتعادة  )0229أن التفكي تتر اعب تتداع
أصتتب ضتترورة ملحتتة ت إدارة وتنميتتة المتوارد البشترية ت

وقتن ت تتا الحاض ت تتر .وأن الوض ت تتي اعقتص ت تتادي واعجتم ت تتاع
والث تتا

لألس ترة قتتد يعي ت التفكيتتر اعبتتداع  .اتتلا ويمكتتن

تعل تتم واكتس تتاب مفت تتارات التفكي تتر اعب تتداع والمتمثل تتة ت ت

إلتتى استتتخدام %02أوأقتتل متتن قتتدراتفم الع ليتتة ,وللت رغتتم

القاقة إنتاج أكبتر عتدد متن األ كتار اعبداعيتة ت وقتت

امت ت تتتا الت ت تتنفر البش ت ت ترية قاقت ت تتات كامنت ت تتة مت ت تتن المواات ت تتب

قصير) ,المرونة ال درة على تغييتر الحالتة اللانيتة واتجتا
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مجاالت متنوعة) ,الحساسية للمشكات رؤيتة

امتتتا مرؤوستتيفم ل تتدرات إبداعيتتة إداريتتة .كمتتا أوضتتحت

كثي ت تتر م ت تتن المش ت تتكات ت ت ت الموق ت تته الواح ت تتد) ,األص ت تتالة

د ارستتة عتتاقه عتتو

 )0209وجتتود عاقتتة لات داللتتة

اتتو ش تتائي) ,وأيض تتا المث تتابرة واعس تتتم اررية اعرت ا ب تتالنفر

التنظيمت ت ت للمنظم ت تتة .ود ارس ت تتة محج ت تتوبى أس ت تتامة )0204

دائم تتا) .وتعم تتل ك تتل ا تتل المف تتارات مع تتا م تتن أج تتل اتخ تتال

وجت تتدت أن انت تتا عاقت تتة إرتباقيت تتة قرديت تتة معنويت تتة بت تتين

ال اررات أو حل المشكات بقري ة إبداعية مجدي حبيب–

مست تتتوت األدا الت تتوظيف للعت تتاملين وبت تتين مست تتتوت اعبت تتدار

.)0229

اعداري.

التفكير بقري تة ريتدة معظتم األ كتار خارجتة عتن كتل متا

إحص ت تتائية ب ت تتين مس ت تتتوت اعب ت تتدار اعداري وب ت تتين التق ت تتوير

ويتت تتداخل مصت تتقل اعبت تتدار مت تتي اعبتكت تتار ,اعبتكت تتار

والا ويعد الزواج األسار ت وجتود األسترة والتت تعتد

ك ترة جديتتدة ممي تزة أمتتا اعبتتدار يتعلت بوضتتي

اللبنتتة األولتتى ت المجتمتتي ,وحتتتى يح ت التتزواج متتا شتترر

ال الفكرة موضي التنفيل .اعبتكار يسب اعبدار ويتوقه

من ألجلف البد أن يتتوا ر التوا ت بتين ققبتى اتل العاقتة.

عند مستتوت الوصتول إلتى الفكترة أستامة خيتري– .)0200

نجتتال الحيتتاة الزوجيتتة يتوقتته علتتى مستتتوت التوا ت بتتين

يتعلت بخلت

ويضت تتيه بت تتين اعبت تتدار اعداري يفت تتده إلت تتى إنتت تتاج يتست تتم

التتزوجين والتتلي لتتف دور كبيتتر ت استتت رار الحيتتاة األس ترية

بالجدي تتة والمائم تتة قوامكاني تتة التق تتوير ع تتن قريت ت إح تتداد

ومواجف ت تتة ضت ت تتغوق ومشت ت تتكات الحي ت تتاة ست ت تتفير جت ت تتودة–

تغيي ت ترات جلريت تتة كت تتالتغيير ت ت األدوار والمفت تتام .ويوض ت ت

 .)022.وق تتد ش تترر ال ع تتز وج تتل ال تتزواج وح تتدد ونظم تتف

محمتتود العميتتان  )0220أن عمليتتة اعبتتدار اعداري تمتتر

ب واع تتد رض تتت عل تتى ك تتل م تتن ال تتزوج والزوج تتة نست ت ا م تتن

ومف تتارات تمكن تتف م تتن اعحس تتار بالمش تتكلة ) ,االحتض تتان

أدائفا لوظائففا مينا حماد– .)0200

بعدد من مراحل واى اععداد يحصل الفرد علتى معتاره

الح و والواجبات المتبادلة عستمرار حياة األسرة وضتمان

يبتتلل الفتترد المبتتدر جفتتد شتتديد لحتتل المشتتكلة) ,اعش ت ار

ويؤكت ت تتد محمت ت تتد السفاست ت تتفة  )0229أن التو ي ت ت ت

لحظتتة تول تتد الفكت ترة الجدي تتدة التت ت ت تتؤدي لح تتل المش تتكلة),

اختيار شري الحياة بمثابتة حجتر األستار لتح يت التوا ت

والتح

االختبار التجريبى للفكرة المبتكرة).

وممتا الشت

يتتف أن إدارة األزمتتات األسترية تحتتتاج إلتتى

تتت

الزواج واللي يساعد بدور علتى حتل المشتكات واجتيتاز

األزمتتات الت ت تتعتتر

لفتتا اتتل الشتتركة قبتتل وأثنتتا وبعتتد

توا ر م ومات اعبدار لدت الزوجتة والتزوج .بمتا يمكتن متن

الزواج .ويضيه بين قرار اختيار شري الحياة يعتبتر أحتد

إتبتتار قتتر ابتكاريتتة تستتاعد األس ترة علتتى اجتيتتاز أزماتفتتا,

أا تتم ال تت اررات األست ترية حيتتد يترتتتب عليتتف استتت رار الحي تتاة

حي ت ت تتد أك ت ت تتدت إيم ت ت تتان رز

 )0209أن ان ت ت تتا عاق ت ت تتة

ارتباقي تتة قردي تتة معنوي تتة ب تتين ال وام تتة الزوجي تتة والمف تتارات
اعبتكاريتتة لربتتة األست ترة ت ت إدارة األزم تتات األستترية خ تتال

مراحلفا الثاثة.

الزوجية وبالتتال
يف من عدمف.
ومما الش

فتو محت نجتال التزواج وتح يت التوا ت
يف أن تعدد وتنتور أدوار الزوجتة قتد يخلت

ل تتديفا صت ترار بحك تتم تع تتار

متقلب تتات أدوارا تتا المتع تتددة,

وال يمكتتن إغفتتال اعبتتدار اعداري متتن منظتتور التفاعتتل

األمت تتر الت تتلي يت تتؤثر ست تتلبيا علت تتى التوا ت ت الزواج ت ت  .حيت تتد

بين الفرد والبيئة المحيقة والت تعد متغير أساس لتف أثتر

وجت تتدت منت تتار محمت تتد  )0224أن انت تتا عاقت تتة ارتباقيت تتة

حيتتد أكتتدت د ارستتة محمتتود جمعتتة و حيتتدر نتتوري )0200

وأبنائفتتا وبتتين أبعتتاد التوا ت الزواج ت  .أيضتتا ت ن النجتتال

عال على ال درات اعبداعية للفرد حستن حتريم– .)0229

معنوي تتة بت تتين أبع تتاد مست تتئوليات الزوج تتة األم تجت تتا أس ت ترتفا

أن ال يتتادة اعداريتتة تتتؤثر علتتى اعبتتدار اعداري للمرؤوستتين

والكفا ة

بنسبة  %20وكانت انتا عاقتة ارتباقيتة قرديتة معنويتة

حي ت تتد أوض ت تتحت أم ت تتل س ت تتويلم  )0222أن ان ت تتا عاق ت تتة

بتتين امتتتا رؤستتا العمتتل لستتمات ال يتتادة اعداريتتة وبتتين
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نجال العاقة الزوجية وتح ي التوا

الزواجت متن شتينف

ت ضتتو متتا ستتب يتض ت أن التو ت الزواج ت ركي تزة

ت ت ت ت ت ت تتو ير ج ت ت ت ت ت تتو مائ ت ت ت ت ت تتم لتنمي ت ت ت ت ت تتة وتق ت ت ت ت ت تتوير المف ت ت ت ت ت تتارات

خل ت المنتتاس المستتاند لتقتتوير المفتتارات اعداريتتة والازمتتة

اعبدار اعدارت بصفة خاصة ولل بما يمكن األسرة متن

عدارة شت ت تتئون األسرة ست ت تتنا ست ت تتليمان–  .)0228كمت ت تتا أن

إدارة شئونفا على أكمل وجف.

أساستتية ت نمتتا األس ترة واستتت راراا .كمتتا أنتتف يتتؤدي إلتتى

اعدارية الفكرية– الفنية– اعنسانية) بصفة عامتة ومفتارات

اعبتتدار اعداري يحتترر الفتترد متتن التفكيتتر النمق ت والنظتتر
إل تتى األم تتور بش تتمولية والحل تتول الت ليدي تتة للمش تتاكل .واك تتلا

أهداف البحث

يستتتفده البحتتد بصتتفة رئيستتية د ارستتة اعبتتدار اعداري

تتعاظم حاجة األسرة إلى مفارات اعبدار اعداري .خاصتة

وعاقتتتف ب تتالتوا

إبداعية خاقة للمواقه أو المشاكل المختلفة الت تتعر

 -0التع ت ت ت تتره علت ت ت ت تتى بع ت ت ت ت ت

ت الظتتروه الحاليتتة للعص تتر ولل ت للتوصتتل إلتتى حلتتول
لفتتا األسترة قتتار الستتويدان و محمتتد العتتدلون – )0220

اعب ت ت تتدار اعداري أداة اام ت ت تتة ت ت ت ت إدارة وتنمي ت ت تتة المت ت ت توارد

البشت ترية حي تتد أن تتف يمك تتن الف تترد م تتن مواجف تتة المش تتكات
واألزمات وتحويلفا إلى ترص للتقتوير والتحستين وبالتتال
ف ت تتو يعظ ت تتم مت ت تن اس ت تتتغال مت ت توارد األست ت ترة عب ت تتد الحمي ت تتد

المغرب – .)0222

ولك تتن م تتا عاقت تتة التوا ت ت الزواجت ت باعب تتدار اعداري
وال للتوا

الزواج تيثير على اعبدار اعداري

تتد تناولتتت الد ارستتات الستتاب ة للتوا ت الزواجت أستتباب
ست ت تتو التوا ت ت ت الزواج ت ت ت  ,وم ومت ت تتات ومعوقت ت تتات التوا ت ت ت
الزواج  ,وعاقة التوا

الزواج بمستئوليات الزوجتة األم

وكتتلا التحصتتيل الد ارس ت وأيضتتا مفتتارات اعتصتتال الفعتتال

الزواجت ت ل تتدت عينتتة البح تتد زوج تتات–

أزواج) ولل من خال األاداه الفرعية التالية-:

الخصت ت ت ت تتائص اعجتماعيت ت ت ت تتة

واعقتصادية لعينة البحد.
 -0قيار مستوت التوا

الزواج لعينة البحد.

 -9تحديد مستوت اعبدار اعداري لعينة البحد.

 -4د ارست ت تتة العاقت ت تتات اعرتباقيت ت تتة بت ت تتين مست ت تتتوت اعبت ت تتدار
اعداري لعينت ت تتة البحت ت تتد وبت ت تتين كت ت تتل مت ت تتن الخصت ت تتائص
اعجتماعية واعقتصادية والتوا

الزواجى.

 -8تحدي تتد نس تتبة ت تتيثير ك تتل م تتن الخص تتائص اعجتماعي تتة
واعقتص ت تتادية والتوا ت ت ت الزواج ت تتى لعين ت تتة البح ت تتد عل ت تتى

مستوت اعبدار اعداري.

أهمية البحث

ترج تتي أامي تتة البح تتد إلت تتى أن د ارس تتة اعب تتدار اعداري
وعاقتتتف بتتالتوا

الزواج ت ستتوه يثتتري الفكتتر اعداري ت

بت تتين الت تتزوجين .كمت تتا تناولت تتت الد ارست تتات الست تتاب ة اعبت تتدار

ات تتلا المجت تتال مت تتن خت تتال التعت تتره علت تتى مست تتتوت اعبت تتدار

العوامت تتل المت تتؤثرة علت تتى إبت تتدار العت تتاملين وعاقت تتة الست تتلو

وتنمية الموارد البشرية ,حيد أنف يفجر عديد متن القاقتات

اعداري علت تتى مس ت تتتوت ال قاع ت تتات المؤسس ت تتية م ت تتن حي ت تتد
ال يت تتادي باعبت تتدار اعداري ومعوقاتت تتف وتت تتيثير علت تتى األدا
الوظيف للعاملين بالمؤسسات.
ولكن لم تحاول أي متن الد ارستات الستاب ة التقتر إلتى
ال ت ت تربق بت ت تتين اعبت ت تتدار اعداري والتوا ت ت ت الزواج ت ت ت كيحت ت تتد
الموضت تتوعات لات األاميت تتة ت ت مجت تتال الست تتلو اعداري

واعنسان .
ومن انا جا ت كرة البحد

تحديد مستوت كل من

اعب تتدار اعداري والتوا ت ت الزواجت ت والعاق تتة بينفم تتا وللت ت

لكل من الزوجة والزوج باعتباراما ققب العاقة الزوجية.

اعداري واللي يعتبر بدور أحتد العوامتل المتؤثرة علتى إدارة
وال ت تتدرات اعبداعيت تتة والت ت ت تعت تتد بمثابت تتة ت تترر أساس ت ت

تت

المفارات اعدارية.

ا ت تتلا إض ت تتا ة إل ت تتى أن اعب ت تتدار اعداري يعتب ت تتر س ت تتال

للتغييتتر والتقتتوير ومواجفتتة وحتتل المشتتكات ,األمتتر التتلي
يمكتتن األس ترة متتن أدا وظائففتتا وتح ي ت أاتتدا فا وبالتتتال
ف تتو ل تتف أثتتتر كبيتتتر ت ت اس تتتم اررية حي تتاة األست ترة وتح يت ت
ر اايتفا والت اى اده أساس لوقتصاد المنزل بصتفة

عامة قوادارة شئون األسرة بصفة خاصة.

وممت تتا الش ت ت

يت تتف أن التعت تتره علت تتى مست تتتوت التوا ت ت
171

)Vol. 61, No. 3, pp. 371-388, 2016(Arabic

Alex. J. Agric. Sci.

الزواج بيبعاد المختلفة سيكون بمثابة قاعدة بيانتات تفيتد
ت تصتتميم ب ترامج تدريبيتتة لمتتن يعتتانون متتن ستتو التوا ت

الزواجت ت و ت ت ض تتو للت ت تتوق تتي الباحث تتة أن تك تتون ا تتل

د -اعب ت تتدار اعداري :اعب ت تتدار ات ت تتو ال ت تتدرة عل ت تتى ابتكت ت تتار
الجدي تتد ست توا كت ترة أو ح تتل مش تتكلة أو من تتتج أو إيج تتاد

عاقتتة بتتين أشتتيا متنتتاثرة محمتتد عبتتد المختتتار قوانجت

الد ارست تتة إضت تتا ة جديت تتدة إلت تتى مجت تتال إدارة شت تتئون األس ت ترة
لتناولف تتا موض تتوعين عل تتى ق تتدر م تتن األامي تتة ت ت مج تتال

عدوي .)0200 -واعبدار اعداري او عمليتة الختروج
متتن الوضتتي الت ليتتدي لتتودارة إلتتى رؤيتتة إداريتتة حديثتتة

السلو اعنسان و السلو اعداري.

يس تتتثمر يف تتا الف تترد مفا ارت تتف الشخص تتية اعبداعي تتة ت ت
إستتنباق أستتاليب إداريتة تمكنتتف متن التوصتتل إلتى حلتتول

اإلسلوب البحثي

 .1مننننال الدراسنننة :اتبع تتت الد ارس تتة الم تتنفج الوص تتف

التحليل حيد تم جمي البيانات عن الظاارة موضي

الد ارستتة و تصتتنيففا ثتتم تحليلفتتا إحصتتائيا والوصتتول

إلى نتائج خاصة بالظاارة موضتي الد ارستة متي بيتان

العاقة بين المتغيرات البحثية عبد المرض عزام-
.)0228
الا البحد إلى

خارج قسمة عدد أ راد أسر عينة البحد زوجات-
أزواج) على عدد غره المسكن معب ار عن لل

ب يمة رقمية.

ب-المستوت المعيش  :او الصورة اللانية التى يرسمفا
الشخص لمجتمي ما لما يعت د أنف ضروري لحياتف
من سلي وخدمات سفير نور وآخرون.)0..4-
وي صد بالمستوت المعيش

الا البحد ال يم

الرقمية الدالة على الدخل األسري الشفري ,منق ة
السكن ,ملكية المسكن ,عدد العاملين باألسرة,
اعشت ار

أحد النوادي ,السفر للخارج وأسبابف,

وكلل نور وعدد الم تنيات التى تمتلكفا األسرة.
ج -التوا

الزواج  :او حالة وجدانية تشير إلى مدت

ت بل العاقة الزوجية ,كما أنف محصلة تفاعات
عدة جوانب بين الزوجين منفا اعحترام والث ة وال يم

واأل كار والعادات قواسلوب تنشئة األبنا واعشبار
الجنس

وأوجف

إنفا

ميزانية

األسرة

) (Sinha&Mukerjee- 1990و ) Gattisو آخرون-

.)0224
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 )0222و عبت تتد المعق ت ت الخفت تتاه–  )022.وي صت تتد
بمس تتتوت اعب تتدار اعداري ت ت ا تتلا البح تتد اس تتتجابات
عينة البحتد زوجتات– أزواج) ألبعتاد اعبتدار اعداري
معب ار عن لل ب يمة رقمية.
 .0الشاملة والعينة:

تتتم إج ت ار اتتلا البحتتد علتتى عينتتة صتتد ية

 .1المصطلحات العلمية والتعاريف اإلجرائية:

أ-درجة التزاحم الحجري :تشير

ابتكاري ت تتة للمش ت تتاكل الت ت تتى تواجف ت تتف محم ت تتد الع ت تتازم -

Sample

 AccidentaLبلغ قوامفا  042مفردة  002زوجتة– 002

زوج) مت ت تتن مجمت ت تتور الزوجت ت تتات واألزواج ت ت تتى حت ت تتى وست ت تتق

باالسكندرية.
 .4المتغيرات البحثية:

اشتمل البحد على المتغيرات البحثية التالية-:
أ -المتغير التابي :تضمن مستوت اعبدار اعداري.
ب -المتغيرات

المست لة:

اشتملت

على

مجموعة

الخصائص اعجتماعية واالقتصادية المميزة لعينة

البحد والممثلة

السن -الحالة المفنية-المستوت

التعليم  -مدة الحياة الزوجية -حجم األسرة -درجة
التزاحم الحجري -الدخل األسري الشفري -المستوت
المعيش ) وأيضا مستوت التوا
 .5الفروض البحثية:

الزواج .

است تتتنادا ألات تتداه البحت تتد تمثلت تتت الفت تترو

يلى-:

 -0توجد

رو

معنوية بين مفردات عينة البحد

زوجات– أزواج)
للخصائص

البحثيت تتة يمت تتا

مستوت اعبدار اعداري و ا

اعجتماعية

الزواجى كمتغيرات مست لة.

واالقتصادية

والتولف
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 -0توجد عاقة ارتباقية معنوية بين مستوت اعبدار
اعداري لعينة البحد زوجات– أزواج) كمتغير تابي

وبين كل من الخصائص اعجتماعية واالقتصادية
والتوا

 .0الحال تتة المفني تتة :تعم تتل درجت تتان) ,ال تعم تتل درج تتة
واحدة).

 .9المستوت التعليم  :أقل من المتوسق درجة واحدة),

الزواجى كمتغيرات مست لة.

متوست ت تتق درجتت ت تتان) ,جت ت تتامع

 -9تؤثر الخصائص اعجتماعية واالقتصادية والتوا

 9درجات).

الزواجى لعينة البحد زوجات– أزواج) على مستوت
اعبدار اعداري.

يكثر)  9درجات).

تتتم تجميتتي البيانتتات البحثيتتة باستتتخدام استتتمارة استتتبيان

بالم ابلتتة الشخصتتية متتي عينتتة البحتتد زوجتتات– أزواج).
وللتيكتتد متتن صتتاحية االستتتمارة علميتتا ولغويتتا تتتم عرضتتفا

الزرعت وتتم
على عدد أساتلة اعقتصتاد المنزلت واعرشتاد ا
إجتت ار التع تتديات الازم تتة ,كم تتا ت تتم إجت ت ار اختب تتار الثب تتات
باستتتخدام معامتتل ألفاكرونبتتاس للتح ت متتن ثبتتات االستتتمارة

حيتد بلغتتت قيمتتف  )2914-2910لمحتتور اعبتتدار اعداري
للزوجتتات واألزواج علتتى الت توالى )2910-2919 ,لمحتتور
التوا

 .4م تتدة الحي تتاة الزوجي تتة :أق تتل م تتن  02س تتنوات درج تتة
واح ت تتدة) 02 –02 ,س ت تتنة) درجت ت تتان) 02 ,س ت تتنة

 .6إسلوب تجميع ومعالجة البيانات:

الزواج للزوجات واألزواج على التوالى.

جامع

 9درجت ت تتات) ,ت ت تتو

حتين

بلغت تتت قيمتت تتف عجمت تتال محت تتاور االست تتتمارة  )2919ولل ت ت

 .8حجتتم األسترة :تتراول بتتين  2 –0أ تراد وقتتد بلتتغ قتتول
الفئتتة و تتا للمتتدت  )0للزوجتتات واألزواج وتتتم توزيتتي
عينتة البحد زوجتات– أزواج) ت ثتاد ئتات –0

 9رد) 8 –4 ,رد) 2 ,أ راد يكثر).

 .2درجتتة الت تزاحم الحجتتري :تراوحتتت بتتين  9 –298وقتتد
بل ت تتغ ق ت تتول الفئ ت تتة و ت تتا للم ت تتدت  )291وت ت تتم توزي ت تتي
الزوجات

ثاد ئات  090 –298رد /حجترة),

 0 –099تترد /حج ترة) 090 ,تترد /حج ترة تتيكثر),

كم تتا تراوح تتت ب تتين  998 –292ل تتألزواج بق تتول ئ تتة
 )29.وت تتم ت تتوزيعفم ت ت ث تتاد ئ تتات 092 –292

الستمارة كل من الزوجات واألزواج ,واى قتيم م بولتة تتدل

رد /حجرة) 098 –092 ,ترد /حجترة) 092 ,ترد/

علتتى ثبتتات االستتتمارة وصتتاحيتفا للتقبي ت  .وقتتد تضتتمنت

حجرة يكثر).

االستمارة المحاور التالية-:

المحور األول :الخصائص اإلجتماعية واالقتصادية

تضمنت الستن– الحالتة المفنيتة– المستتوت التعليمت –

مت ت تتدة الحيت ت تتاة الزوجيت ت تتة– حجت ت تتم األس ت ت ترة– درجت ت تتة الت ت ت تزاحم
الحجتري -المستتتوت المعيشت – مستتوت التوا ت الزواجت ).
وقد تم قيار المتغيرات كما يل -:

 .0الستن :تتراول ستن الزوجتات بتين  8. –02ستنة وقتد
بل ت تتغ قت ت تتول الفئت ت تتة و ت ت تتا للمت ت تتدت  )09وتت ت تتم توزيت ت تتي

الزوجتتات ت ثتاد ئتتات  90 –02ستتنة)–99 ,
 48س ت تتنة) 42 ,س ت تتنة ت تتيكثر)  ,كم ت تتا تت ت تراول س ت تتن
األزواج بين  24 –08سنة وقد بلغ قول الفئتة و تا
للم ت ت ت تتدت  )09وت ت ت ت تتم توزي ت ت ت تتي األزواج ت ت ت ت ت ث ت ت ت تتاد
ئتتات  92 –08ستتنة) 82 –9 ,ستتنة) 80 ,ستتنة
يكثر).

 .2المست تتتوت المعيش ت ت  :تت تتم قياست تتف ت ت ضت تتو الت تتدخل
األسري الشتفري ستوا كتان أقتل متن  0222جنيتف)
درجة واحدة) 9222 –0222 ,جنيف) درجتتان),
9222جنيتتف تتيكثر)  9درجتتات) .ومنق تتة الستتكن

س ت توا شت تتعب
ارقت

درجت تتة واحت تتدة) ,متوست تتق درجتت تتان),

 9درجتتات) .وملكيتتة الستتكن ستوا كتتان قتتانون

جديد درجة واحدة) ,إيجار قتديم درجتتان) ,تمليت
 9درجات) .وعدد العاملين باألسرة سوا كان واحد
درج تتة واح تتدة) ,اثن تتان درجت تتان) ,ثاث تتة تتيكثر 9

درجتتات) .واالشتتت ار

ت أحتتد النتوادي ستوا كتتان ال

درجة واحدة) ,نعم درجتان) .والستفر للختارج ستوا
كت تتان ال درجت تتة واحت تتدة) ,نعت تتم درجتت تتان) و أست تتبابف
س توا كتتان العمتتل درجتتة واحتتدة) ,التنتتز درجتتتان).
الا باعضا ة إلى امتتا عينتة البحتد لحتوال 02
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نت تتور مت تتن الم تنيت تتات س ت توا ال درجت تتة واحت تتدة) ,نعت تتم

للم ت تتدت  )2و تت ت تتم توزي ت تتي األزواج ت ت ت ثتت تتاد ئت ت تتات

درجتتتان) وعتتدداا س توا كتتان واحتتد درجتتة واحتتدة),

 02 –00درج ت ت تتة) ,متوست ت ت تتق 90 –02

أكثر من واحد درجتان) .وبلل تعبر محصلة ال يم

م ت ت تتنخف

درجة) ,مرتفي  99درجة يكثر).

الت ت ت تحصت تتل عليفت تتا عينت تتة البحت تتد عت تتن المست تتتوت

ج -الخا ت تتات الزوجيت تتة :تراوحت تتت درجاتت تتف بت تتين 04 –00

المعيش حيتد تراوحتت درجاتتف للزوجتات بتين –04

درجتة بقتتول ئتة و تتا للمتتدت  )4وتتم توزيتتي الزوجتتات

 28درجتتة بقتتول ئتتة و تتا للمتتدت  )04وتتتم توزيتتي

 08 -00درجتتة) ,متوستتق

الزوج ت تتات ت ت ت ث ت تتاد ئت ت تات مت ت تتنخف

ت ثتتاد ئتتات متتنخف

92 –04

 02 –02درجت تتة) ,مرتفت تتي  00درجت تتة ت تتيكثر) .كمت تتا

درج تتة تتيكثر) .كم تتا تراوح تتت درجات تتف ل تتألزواج ب تتين

للمت ت تتدت  )4وتت ت تتم توزيت ت تتي األزواج ت ت ت ثت ت تتاد ئ ت ت تتات

 24 –0.درجتتة بقتتول ئتتة و تتا للمتتدت  )00وتتتم

 02 –09درج ت ت ت تتة) ,متوس ت ت ت تتق 02 –02

درج ت تتة) ,متوس ت تتق  80 –91درج ت تتة) ,مرتف ت تتي 80

توزيتتي األزواج ت ثتتاد ئتتات متتنخف

42 –0.

درج ت تتة) ,متوس ت تتق  80 –40درج ت تتة) ,مرتف ت تتي 89
درجة يكثر).

تراوحتتت درجاتتتف بتتين  04 –09درجتتة بقتتول ئتتة و تتا
م ت ت ت تتنخف

درجة) ,مرتفي  00درجة يكثر).

د -النضت تتج اعنفعت تتال  :تراوحت تتت درجاتت تتف بت تتين 98 –02
درجة بقول ئة و ا للمدت  )2و تتم توزيتي الزوجتات

 .1مستتتوت التوا ت الزواج ت  :تتتم قياستتف ت ضتتو 82
عبت ت تتارة موزعت ت تتة علت ت تتى ثمانيت ت تتة أبعت ت تتاد وا ت ت ت الرضت ت تتا

والسعادة  ,)4االستت رار الزواجت

ت ثتتاد ئتتات متتنخف

 00 –02درجتتة) ,متوستتق

 01 –09درجت تتة) ,مرتفت تتي  0.درجت تتة ت تتيكثر) .كمت تتا

 ,)00الخا تات

تراوحتتت درجاتتتف بتتين  92 –0.درجتتة بقتتول ئتتة و تتا

الزوجيت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة  ,)1النضت ت ت ت ت ت ت ت ت تتج االنفعت ت ت ت ت ت ت ت ت تتال ,)00

للمت ت تتدت  )2وتت ت تتم توزيت ت تتي األزواج ت ت ت ثت ت تتاد ئ ت ت تتات

المعتتامات  ,)1تحمتتل المستتئولية  ,)9التعامتتل متتي

م ت ت ت تتنخف

 04 –0.درج ت ت ت تتة) ,متوس ت ت ت تتق 92 –08

األبنا  ,)4العاقات  .)2وتم ت ييم استجابات عينتة

درجة) ,مرتفي  90درجة يكثر).

البح ت ت ت ت تتد زوج ت ت ت ت تتات– أزواج) ت ت ت ت ت ت ض ت ت ت ت تتو دائم ت ت ت ت تتا

ه -المعت تتامات :تراوحت تتت درجاتت تتف بت تتين  0. –04درجت تتة

ولل ت ت للعب ت تتارات اعيجابيت تتة  40عب ت تتارة) و العك ت تتر

 01 –04درج ت تتة) ,متوس ت تتق

 9درج تتات) ,أحيان تتا درجت تتان) ,ال درج تتة واح تتدة)

للعبت تتارات الست تتلبية  .)04وتت تتم ت يت تتيم أبعت تتاد التوا ت ت
الزواج كما يل -:

بقتتول ئتتة و تتا للمتتدت  )8و تتتم توزيتتي الزوجتتات ت

ث ت تتاد ئ ت تتات م ت تتنخف

 09 –0.درجت تتة) ,مرتفت تتي  04درجت تتة ت تتيكثر) .كمت تتا
تراوحتتت درجاتتتف بتتين  92 –02درجتتة بقتتول ئتتة و تتا

أ -الرضا والسعادة :تراوحت درجاتف بين  02 –8درجة

للمت ت تتدت  )8وتت ت تتم توزيت ت تتي األزواج ت ت ت ثت ت تتاد ئ ت ت تتات

بقول ئة و ا للمدت  )0وتم توزيي عينة البحد

 02 –02درج ت ت ت تتة) ,متوس ت ت ت تتق 08 –00

زوجات– أزواج)
درجة) ,متوسق

ثاد ئات منخف

2 –8

 1 –2درجة) ,مرتفي

02–.

درجة).

م ت ت ت تتنخف

درجة) ,مرتفي  02درجة يكثر).
و -تحمتتل المستتئولية :تراوحتتت درجاتتتف بتتين  2 –9درجتتات
بق تتول ئ تتة و تتا للم تتدت  )0وت تتم توزي تتي عين تتة البح تتد

ب -اعس تتت ارر الزواجت ت  :تراوح تتت درجات تتف بت تتين 91 –0.

زوج تتات– أزواج) ت ت ث تتاد ئ تتات م تتنخف

4 –9

درجتة بقتتول ئتة و تتا للمتدت  )2وتتتم توزيتي الزوجتتات

درج ت تتة) ,متوس ت تتق  2 –8درج ت تتة) ,مرتف ت تتي

2

ت ثتتاد ئتتات متتنخف

 08 -0.درجتتة) ,متوستتق

 90 –02درجتتة ) ,مرتفتتي  99درجتتة تتيكثر ) .كمتتا

تراوحتتت درجاتتتف بتتين  42 –00درجتتة بقتتول ئتتة و تتا
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 2 –8درجتة) ,متوستق –2

و تتا للمتتدت  )0وتتتم توزيتتي الزوجتتات ت ثتتاد ئتتات

 1درج تتة) ,مرتف تتي  .درج تتات تتيكثر) .كم تتا تراوح تتت

 . –1درج تتة) ,متوس تتق  00 –02درج تتة),

درجاتف بين  00 –2درجة بقتول ئتة و تا للمتدت )0

وت تتم توزي تتي األزواج ت ت ث تتاد ئ تتات م تتنخف

م تتنخف

مرتفتتي  00درجتتة تتيكثر) .كمتتا تراوحتتت درجتتاتفم بتتين

2 –2

 08 –2درجتتة بقتتول ئتتة و تتا للمتتدت  )9وتتتم توزيتتي

درج ت تتة) ,متوس ت تتق  . –1درج ت تتة) ,مرتف ت تتي 00 –02

األزواج ت ت ت ث ت تتاد ئ ت تتات م ت تتنخف

 1 –2درج ت تتة),

درجة).

متوسق  00 –.درجة) ,مرتفي  00درجة يكثر).

ل -العاقتتات :تراوحتتت درجاتتتف بتتين  02 –8درجتتة بقتتول

ب -المرونتتة :تراوحتتت التتدرجات بتتين  09 –1درجتتة بقتتول

 1 –8درجت ت تتة) ,متوست ت تتق 00 –.

 . –1درجت تتة) ,متوست تتق  00 –02درجت تتة),

ئتتة و تتا للم تتدت  )4وت تتم توزي تتي الزوج تتات ت ت ث تتاد

ئت ت تتات مت ت تتنخف

ئة و ا للمدت  )0وتم توزيي الزوجات

مت تتنخف

ثاد ئات

درج ت تتة) ,مرتف ت تتي  09درجت ت تتة ت تتيكثر) .كم ت تتا تراوحت ت تتت

مرتفتتي  00درجتتة تتيكثر) كمتتا تراوحتتت التتدرجات بتتين

درجاتف بين  08 –2درجة بقتول ئتة و تا للمتدت )9

 04 –2درجتتة بقتتول ئتتة و تتا للمتتدت  )9وتتتم توزيتتي

درجتتة) ,متوستتق  00 –.درجتتة) ,مرتفتتي  00درجتتة

متوسق  00 –.درجة) ,مرتفي  00درجة يكثر).

وتتتم توزيتتي األزواج ت ثتتاد ئتتات متتنخف

1 –2

يكثر).

ج -المثتتابرة واعستتتم اررية :تراوحتتت التتدرجات بتتين 00 –2

وبلل تعبر محصلة ال تيم الرقميتة لألبعتاد الستاب ة عتن

مستوت التوا

األزواج ت ت ت ث ت تتاد ئ ت تتات م ت تتنخف

 1 –2درج ت تتة),

الزواجت والتلي تراوحتت درجاتتف بتين -2.

درجتتة بقتتول ئتتة و تتا للمتتدت  )0وتتتم توزيتتي الزوجتتات
ت ثتتاد ئتتات متتنخف

 1 –2درجتتة) ,متوستتق –.

 02.درجت تتة بقت تتول ئت تتة و ت تتا للمت تتدت  )92و تت تتم توزيت تتي

 02درج تتة) ,مرتف تتي  00درج تتة تتيكثر) كم تتا تراوح تتت

 021 –2.درجتتة),

ال تتدرجات ب تتين  00 –2درج تتة بق تتول ئ تتة و تتا للم تتدت

متوست ت ت تتق  091 –02.درجت ت ت تتة) ,مرتفت ت ت تتي  09.درجت ت ت تتة

–2

الزوجتتات ت ثتتاد ئتتات متتنخف

 )0وتتتم توزيتتي األزواج ت ثتتاد ئتتات متتنخف

يكثر) .كما ترواحت درجاتف بين  029 –1.درجة بقول

 2درجة) ,متوسق  . –1درجتة) ,مرتفتي  02درجتات

 002 –1.درج ت ت تتة) ,متوس ت ت تتق 048 –002

وبلل تعبر محصلة ال تيم الرقميتة لألبعتاد الستاب ة عتن

ئتتة و تتا للمتتدت  )01وتتتم توزيتتي األزواج ت ثتتاد ئتتات
م ت ت تتنخف

يكثر).

درجة) ,مرتفي  042درجة يكثر).

مستتتوت اعبتتدار اعداري والتتلي تراوحتتت درجاتتتف بتتين –9.

المحور الثاني :اإلبداع اإلداري

22درجتتة بقتتول ئتتة و تتا للمتتدت  ).وتتتم توزيتتي الزوجتتات

تتتم قيتتار اعبتتدار اعداري ت ضتتو  92عبتتارة موزعتتة

علت ت تتى خمست ت تتة أبعت ت تتاد وات ت تتى الحساست ت تتية للمشت ت تتكات ,)2

ت ت ثت تتاد ئت تتات مت تتنخف

 42 –9.درجت تتة) ,متوست تتق

 82 –41درج ت ت تتة) ,مرتف ت ت تتي  82درج ت ت تتة ت ت تتيكثر) .كم ت ت تتا

القاقت ت ت ت ت تتة  ,)2األصت ت ت ت ت تتالة  ,)2المرونت ت ت ت ت تتة  ,)2المثت ت ت ت ت تتابرة

تراوحت تتت درجاتت تتف بت تتين  20 –92درجت تتة بقت تتول ئت تتة و ت تتا

واعست ت تتتم اررية  .)2وتت ت تتم ت يت ت تتيم است ت تتتجابات عينت ت تتة البحت ت تتد

للمتتدت  )04وتتتم توزيتتي األزواج ت ثتتاد ئتتات متتنخف

زوج تتات– أزواج) ت ت ض تتو دائم تتا  9درج تتات) ,أحيان تتا
درجتت تتان) ,ال درجت تتة واحت تتدة) ولل ت ت للعبت تتارات اعيجابيت تتة
 00عب تتارة) والعك تتر للعب تتارات الس تتلبية  1عب تتارات) وت تتم

ت ييم أبعاد اعبدار اعداري كما يل -:

أ -الحساست تتية للمشت تتكات والقاقت تتة واألصت تتالة :ت اروحت تتت
درجتتات األبعتتاد الثاثتتة بتتين  04 –1درجتتة بقتتول ئتتة

 49 –92درج ت تتة) ,متوس ت تتق  82 –44درج ت تتة) ,مرتف ت تتي
 81درجة يكثر).

وا ت تتلا وقتت تتد ت ت تتم اعس ت تتتعانة بمجموع ت تتة م ت تتن األس ت تتاليب
اعحصت ت تتائية لوصت ت تته عينت ت تتة البحت ت تتد وتحديت ت تتد العاقت ت تتات
اعرتباقيت ت تتة بت ت تتين المتغي ت ت ترات التابعت ت تتة والمست ت تتت لة للبحت ت تتد

.وتض ت ت تتمنت ا ت ت تتل األس ت ت تتاليب النس ت ت تتب المئوي ت ت تتة ,الم ت ت تتدت,
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اختب ت تتار"ت" ,معامت ت تتل االرتب ت تتاق البست ت تتيق ,دال ت تتة اعنحت ت تتدار
المتعدد ولل باعستعانة ببرنامج الحاسب اآللى .SPSS

عرض ومناقشة النتائل

وق تتد أوض تتحت النت تتائج البحثي تتة ج تتدول  )0أن م تتا يزي تتد

عن ثاثة أربار الزوجتات ي عتن بالفئتة العمريتة 48 –02
سنة) ولل بنسبة  ,%2199وأن غالبيتة األزواج %1098

أوالً :الخصائص اإلجتماعية واالقتصادية

تختلت تته درجت تتة اعبت تتدار اعداري بت تتاختاه خصت تتائص

شخصت تتية الفت تترد والست تتمات الممي ت تزة لبيئت تتة حياتت تتف األست تترية,
ولتتلل عم تتدت الد ارس تتة للوق تتوه عل تتى بعت ت

اعجتماعية واالقتصادية لعينة البحد زوجات– أزواج).

الخص تتائص

بلغت أعمارام  82 –08سنة) .وعن الحالة المفنية تبين
أن غالبيت تتة األزواج  %.298يعمل ت توا م ابت تتل  %9298مت تتن
الزوجات.

جدول  :1توزيع عينة البحث وفقاً للخصائص االجتماعية واالقتصادية
الخصائص اإلجتماعية
واالقتصادية
 -0الستن
 90-02سنة
48-99سنة
 42سنة يكثر
 -0الحالة المفنية
تعمل
ال تعمل
 -9المستوت التعليمى
أقل من المتوسق
متوسق
جامع
و جامع
 -4مدة الحياة الزوجية
أقل من  02سنوات
 02-02سنة
 02سنة يكثر
 -8حجم األسرة
 9 - 0رد
 8 - 4رد
 2أ راد يكثر
 -2درجة التزاحم الحجرت
 090 - .8رد  /حجرة
 0 - 099رد  /حجرة
 090رد  /حجرة يكثر

زوجات ن = 110
%
عدد

80
40
02

4929
98
0092

48
28

9298
2098

99
42
40
2

0298
9999
9490
8

80
98
94

4098
0.90
0199

02
18
1

0098
2291
292

99
21
0.

0298
8292
0891

الخصائص اإلجتماعية
واالقتصادية
 -0السن
 92-08سنة
 82-91سنة
 80سنة يكثر
 -0الحالة المفنية
يعمل
ال يعمل
 -9المستوت التعليمى
أقل من المتوسق
متوسق
جامع
و جامع
 -4مدة الحياة الزوجية
أقل من  02سنوات
 02-02سنة
 02سنة يكثر
 -8حجم األسرة
 9 - 0رد
 8 - 4رد
 2أ راد يكثر
 -2درجة التزاحم الحجترت
 092 - .2رد  /حجرة
 098 - 092رد  /حجرة
 092رد  /حجرة يكثر

أزواج ن = 110
%
عدد
44
88
00

9292
4891
0298

002
9

.298
098

9.
98
42
2

9098
0.90
9999
8

42
44
92

9199
9292
08

42
29
02

9999
8098
0490

20
49
8

22
9891
490

وبالنستتبة للمستتتوت التعليم ت يوض ت الجتتدول انخفتتا

لت تتألزواج .و يمت تتا يخت تتتص بدرجت تتة الت ت تزاحم الحجت تتري بلغت تتت

نسبة مستوت التعليم الجتامع و تو الجتامع حيتد بلغتت

 0 –099رد/حج ت ت ت ترة) لت ت ت تتدت  %8292مت ت ت تتن الزوجت ت ت تتات,

 %9.90للزوجات %9199 ,لألزواج.

 092 –292رد/حجرة) لدت  %22من األزواج.

كمتتا تشتتير النتتتائج أيضتتا إلتتى أن متتدة الحيتتاة الزوجيتتة

وممتتا الش ت

يتتف أن الت تتارب النستتب

ت ت الخصتتائص

لتدت متا يزيتد عتن نصته عينتة البحتد كانتت  02ستتنوات

المميزة لعينة البحد زوجتات– أزواج) ستوا

ت ت ت ت تتيكثر) ولل ت ت ت ت ت بنس ت ت ت ت تبة  %8298للزوجت ت ت ت تتات%2092 ,

التعليم ت أو متتدة الحيتتاة الزوجيتتة يستتم بتتتو ير جتتو مائتتم

لتتألزواج .وقتتد بلتتغ حجتتم األس ترة لتتدت غالبيتتة عينتتة البحتتد

لخل ت ت التوا ت ت الزواج ت ت والت تتلي يت تتؤدي بت تتدور إلت تتى تنميت تتة

 8 –0تترد) وللت ت بنس تتبة  %.999للزوج تتات%1891 ,

وتقت تتوير المفت تتارات اعداريت تتة س ت توا الفكريت تتة أو الفنيت تتة أو
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اعنستتانية) بصتتفة عامتتة ومفتتارات اعبتتدار اعداري بصتتفة

لت تتديفم الم تنيت تتات موض تتي الد ارست تتة حي تتد احتلت تتت الثاجت تتة

خاصة والت تعتبر بتدوراا إحتدت الم ومتات األساستية ت

المرتب ت ت ت تتة األول ت ت ت تتى بنس ت ت ت تتبة  %..90للزوج ت ت ت تتات%022 ,

ثانياً :المستوى المعيشي

ل تتألزواج .والريس تتيفر بنس تتبة  %.999للزوج تتات%.891 ,

تنمية قوادارة الموارد البشرية.

ل تتألزواج .ث تتم المكت تواة بنس تتبة  %.298للزوج تتات%.292,

يعتتد المستتتوت المعيش ت المعيتتار التتلي ت تتار بتتف قيمتتة

ل ت ت تتألزواج .ث ت ت تتم الغس ت ت تتالة األوتوماتيكي ت ت تتة بنست ت ت تتبة %1092

الحيتتاة اعنستتانية الفرديتتة أو المجتمعيتتة معب ت ار عنفتتا بتتينوار

للزوجت ت تتات %1999 ,لت ت تتألزواج .ت ت ت ت حت ت تتين أن المجف ت ت تته

وكميات السلي والخدمات الت ينعم بفا رد أو مجتمي متا

الكفربائ وغسالة األقبتا والتكييته والميكروويته احتلتت

سفير نور وآخرون.)0..4-

وبسؤال المبحوثات عن بنود المستوت المعيش يوضت

جتتدول  )0أن التتدخل األستتري الشتتفري لتتدت غالبيتتة عينتتة
البح تتد ك تتان أق تتل م تتن  9222جني تتف وللت ت بنس تتبة %12

للزوجت تتات %1490 ,لت تتألزواج .وأن غالبيت تتة عينت تتة البحت تتد
ت قتتن أحيتتا متوستتقة وشتتعبية بنس تبة  %.291للزوجتتات,
 %.999لألزواج .وكان ما يزيد عتن نصته عينتة البحتد
ت ق تتن وح تتدات س تتكنية تمليت ت بنس تتبة  %2298للزوج تتات,
 %2098لتتألزواج .وقتتد ت تراول عتتدد األ تراد العتتاملين بيستتر
عينت تتة البحت تتد مت تتا بت تتين ت تترد إلت تتى ت تتردين بنست تتبة %.291
للزوجات %.490 ,لألزواج.
كما يوض الجدول أن  %2298من الزوجتات لتديفن
اشتتت ار

ت أحتتد الن توادي الرياضتتية أو اعجتماعيتتة م ابتتل

 %2298متتن األزواج .كمتتا تبتتين انخفتتا

نستتبة الزوجتتات

الاتت ت س تتا رت إل تتى الخ تتارج  %92وللت ت م اب تتل%2891

من األزواج ,وقد كان سبب السفر لدت ما ي رب من ثلثت

عين ت ت تتة البحت ت ت تد ا ت ت تتو التن ت ت تتز بنس ت ت تتبة  %2090للزوج ت ت تتات,
 %2994لألزواج.

الم ارك ت تتز األخيت ت ترة ض ت تتمن قائم ت تتة الم تني ت تتات وللت ت ت بنس ت تتب
-%08 ,)%199 -%292 ,)%891 -%298
 )%0291 -%0098 ,)%0999لكت ت ت تتل مت ت ت تتن الزوجت ت ت تتات
واألزواج على التوال .

كمتتا يتضتت أن غالبي تتة عينتتة البحد زوج تتات– أزواج)

لتديفم عتدد وحتدة واحتدة لمعظتتم الم تنيتات يمتا عتدا بعت
الم تنيت ت تتات يزيت ت تتد عت ت تتدداا عت ت تتن الواحت ت تتدة وات ت تتى التكييت ت تته,
الريسيفر ,السيارة ,ولل للزوجات بنسب 0290 ,%0292

 %0999 ,%على التوال وبقاقة األئتمتان ,التاب تتوب,
الريست ت تتيفر ,ولل ت ت ت لت ت تتألزواج بنست ت تتب ,%0492 ,%0.98
 %291على التوالى.
وبت ي تتيم درج تتات المس تتتوت المعيشت ت

ت ت ض تتو البن تتود

الستتاب ة تشتتير األرقتتام التواردة بجتتدول  )4إلتتى أن المستتتوت
المعيش لدت غالبيتة عينتة البحتد زوجتات– أزواج) كتان

منخف

ومتوسق ولل بنستبة  %18للزوجتات%1298 ,

لت تتألزواج .بينمت تتا تت تتدنت نست تتبة عينت تتة البحت تتد لو المست تتتوت
المعيش ت المرتفتتي حيتتد بلغتتت  %08للزوجتتات%0098 ,

لألزواج.

و يمتتا يختتتص بالم تنيتتات التتتى تمتلكفتتا األس ترة يوض ت

ج ت تتدول  )9أن غالبي ت تتة عين ت تتة البح ت تتد زوج ت تتات– أزواج)
جدول  :1نوزيع عينة البحث وفقاً لبنود المستوى المعيشى
بنود المستوى المعيشى
 -0الدخل األسري الشفري
أقل من  0222جنيف
 9222 – 0222جنيف
 9222جنيف يكثر
 -0منق ة السكن
شعب
متوسق
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زوجات ن = 110
%
عدد

أزواج ن = 110
%
عدد

92
22
04

92
82
02

42
20
0.

9999
8291
089.

40
21

9490
8292

4.
29

4291
8098
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راق
 -9ملكية المسكن
قانون جديد
إيجار قديم
تملي
 -4عدد العاملين باألسترة
واحد
اثنان
ثاثة يكثر
أحتد النوادي
 -8اعشت ار
نعم
ال
 -2الستفر للخارج
نعم
ال
 -2سبب السفر *
العمل
التنزة

00

.90

1

292

08
04
10

0098
02
2298

.
92
28

298
92
2098

21
40
00

8292
9490
.90

14
0.
2

22
0490
891

9.
10

2298
9098

02
.9

2298
0098

92
14

92
22

40
2.

2891
9490

04
00

9.9.
2090

08
02

9292
2994

* تم حساب  %على أسار عدد المسا رين للخارج

جدول  :0توزيع عينة البحث وفقا للمقتنيات التي تمتلكاا األسرة
زوجات

نعم

المقتنيات
 -0رن كفربائ
 -0ميكروويه
 -9محضرة قعام
 -4ثاجة
 -8ديب ريزر
 -2غسالة أقبا
 -2غسالة أوتوماتيكية
 -1مجفه كفربائ
 -.مكواة
 -02مكنسة
 -00ريسسفر
 -00كمبيوتر
 -09الب توب
 -04تكييه
 -08سيارة
 -02بقاقة ائتمان

عدد
44
02
44
00.
42
1
.1
.
002
.1
000
12
41
01
92
90

%
9292
0098
9292
..90
9999
292
1092
298
.298
1092
.999
2092
42
08
08
0292

عدد
22
.9
22
0
12
000
00
000
9
00
1
94
20
020
.2
11

أزواج
ال
%
2999
2298
2999
291
2292
.999
0199
.098
098
0199
292
0199
22
18
28
2999

جدول :4توزيع عينة البحث(زوجات -أزواج) وفقا لفئات المستوى المعيشى
المستوى المعيشى

مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي

زوجات ن=110
%
عدد
0199
94
8292
21
08
01

والجدير باللكر أن عتدم ارتفتار مستتوت المعيشت للفترد

أو أنخفاضف اليمكن اعتبار أحتد معوقتات اعبتدار اعداري

المستوى المعيشى

مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي

نعم
عدد
42
08
92
002
98
02
022
2
002
.4
008
10
41
02
92
40

ال
%
1999
0291
08
022
0.90
199
1999
891
.292
2194
.891
2199
42
0999
92
9490

عدد
24
.8
.2
ت
18
002
02
009
4
02
8
91
20
024
14
2.

%
2092
2.90
28
ت
2291
.092
0292
.490
999
0092
490
9092
22
1292
22
2891

أزواج ن=110
%
عدد
8092
20
9891
49
0098
08

ب در ما يكون عامتل محفتز لتف .فتو إلن ستال لو حتدين
ت ت لات الوق تتت ,تتيمكن اعتب تتار أداة يس تتتثمراا الف تترد ت ت
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تنمي تتة قد ارت تتف ومفا ارت تتف اعبداعي تتة بص تتفة عام تتة ومف تتارات
اعبدار اعداري بصفة خاصة.

توض ت ت النتت تتائج البحثيت تتة جت تتدول  )8أن غالبيت تتة الزوجت تتات
يتمتعن بمستتوت متوستق ومرتفتي لستبعة أبعتاد متن التوا ت

ثالثاً :مستوى التوافق الزواجي

يت تتؤدي غيت تتاب التوا ت ت الزواج ت ت إلت تتى التفك ت ت األست تتري

وانتشتتار األم ت ار

وبسؤال الزوجات عن األبعاد الثمانيتة للتوا ت الزواجت

النفستتية والع ليتتة والعصتتبية والتتتى تتتؤثر

الزواج ت ت ت ت وات ت ت تتى علت ت ت تتى الت ت ت ت توال التعامت ت ت تتل مت ت ت تتي األبنت ت ت تتا
 ,)%.098النض ت ت ت تتج

 ,)%.999اعس ت ت ت تتت رار الزواجت ت ت ت ت

بتتدوراا علتتى تنميتتة المتوارد البشترية والتتتى تعتتد ت العصتتر

اعنفع ت ت ت تتال والمع ت ت ت تتامات بنس ت ت ت تتبة  )%.2لك ت ت ت تتل منفم ت ت ت تتا,

الحال أام الركائز األساسية لبنتا وت تدم األسترة والمجتمتي

الخا ت ت ت ت ت تتات الزوجي ت ت ت ت ت تتة  ,)%1.90الرض ت ت ت ت ت تتا والس ت ت ت ت ت تتعادة

) .(1993 Author& Williamكمت تتا يؤكت تتد

Williams

 )0222أن التع تتاون ت ت أدا األدوار والت تتدعم والمست تتاندة

من القره اآلخر باألسرة والنجال

العمل وال تدرة علتى

ح ت تتل المش ت تتكات ومف ت تتارات اعتص ت تتال الناجح ت تتة تع ت تتد م ت تتن
مظ تتاار التوا ت ت الزواجت ت وال تتلي م تتن ش تتينف أن ي تتو ر ج تتو
مائم لتنمية وتقوير المفارات اعدارية.

 ,)%1199تحمت ت ت تتل المست ت ت تتئولية  .)%1891ت ت ت ت حت ت ت تتين

ارتفعتتت نستتبة الزوجتتات الات ت يتمتتتعن بمستتتوت متتنخف
لبعد العاقات حيد بلغت .)%8092

وبس تؤال األزواج عتتن األبعتتاد الثمانيتتة للتوا ت الزواج ت

تشت تتير النت ت تتائج ج ت تتدول  )2إلت تتى ارتف ت تتار نس ت تتبة األزواج لو
المس تتتوت المتوس تتق والمرتف تتي لألبع تتاد الثماني تتة م تتن التوا ت ت
الزواج

جدول  :5توزيع عينة البحث(زوجات) وفقا لفئات أبعاد التوافق الزواجي
زوجات ن=110
%
عدد

أبعادالتوافق الزواجى

الرضا والسعادة
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
االستقرار الزواجى
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
الخالفات الزوجية
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
النضل االنفعالى
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي

04
88
80

0092
4891
4098

.
4.
20

298
4291
8092

09
4.
81

029.
4291
4199

00
42
20

02
9.90
8291

أبعادالتوافق الزواجى

المعامالت
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
تحمل المسئولية
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
التعامل مع األبناء
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
العالقات
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي

جدول  :6توزيع عينة البحث(أزواج) وفقا لفئات أبعاد التوافق الزوجي
أبعادالتوافق الزواجى

الرضا والسعادة
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
االستقرار الزواجى
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
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أزواج ن=110
%
عدد
09
42
22

0291
9.90
82

4
99
19

999
0298
2.90

أبعادالتوافق الزواجى

المعامالت
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
تحمل المسئولية
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي

زوجات ن=110
%
عدد
00
48
29

02
9298
8098

11
51
51

0490
4098
4999

1
42
22

292
9199
88

20
42
01

8092
9999
08

أزواج ن=110
%
عدد
2
98
2.

8
0.90
2891

11
01
61

0891
0292
8298

Alex. J. Agric. Sci.
الخالفات الزوجية
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
النضل االنفعالى
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
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02
98
28

199
0.90
2098

2
94
2.

89.
0199
2891

واى على التتوال اعستت رار الزواجت والتعامتل متي األبنتا

التعامل مع األبناء
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
العالقات
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي

4
90
14

999
0292
22

42
22
2

9199
8891
89.

سويلم  )0222والت وجدت أن غالبية المبحوثات يتمتتعن

بنس ت ت تتبة  )%.292لك ت ت تتل منفم ت ت تتا ,المعت ت ت تتامات ,)%.8

بمستوت مرتفي من التوا

النضت ت ت ت ت تتج اعنفعت ت ت ت ت تتال  ,)%.490الخا ت ت ت ت ت تتات الزوجيت ت ت ت ت تتة

توظي ت تته قاق ت تتاتفن وق ت تتدراتفن ت ت ت ال ي ت تتام بيعب ت تتا األدوار

 ,)%.092الرضتتا والستتعادة  ,)%1.90تحمتتل المستتئولية

األخت تترت قوانجت تتاز المفت تتام المنوقت تتة بفت تتن ب ت تتدر أكبت تتر مت تتن

يتض مما سب أن ُبعدي اعست رار الزواج والتعامل
مت ت ت تتي األبنت ت ت تتا مت ت ت تتن أكثت ت ت تتر األبعت ت ت تتاد الت ت ت ت ت أبت ت ت تتدت عينت ت ت تتة

ارتف تتار مس تتتوت التوا ت ت الزواجت ت ل تتدت الزوج تتات واألزواج

أ راد العينة.

البحتتد زوجتتات– أزواج) ارتفتتار مستتتوت توا فمتتا الزواج ت

رابعاً :اإلبداع اإلداري

 ,)%1490والعاقات .)%2092

حين احتل ُبعتد العاقتات المركتز األخيتر
الخاص بفا,
لدت عينة البحد زوجتات– أزواج) بشتين مستتوت التوا ت

الزواج وللت بمتا يمكتنفن متن

الفعاليتتة .ود ارستتة شتتيما النجتتار  )0208والتت أوضتتحت

يع ت تتد اعب ت تتدار اعداري م ت تتن الموض ت تتوعات الفام ت تتة ت ت ت

العمتل اعداري لمتا لتف متن نتتتائج إيجابيتة تعتود بتالنفي علتتى

الزواج ت ت  .وقت تتد يرجت تتي لل ت ت إلت تتى اخت تتتاه وتقت تتور أست تتر
األختيت تتار الزواج ت ت عت تتن لي قبت تتل ,حيت تتد اختلت تته مففت تتوم

المؤسستتات اعداريتتة والعتتاملين يفا حتتاتم رضتتا– .)0229

و

ال وام تتة الزوجي تتة وأص تتب اتخ تتال ال ت ت اررات األست ترية معتم تتد

حاجتتة إلتتى إحتتداد تغييترات جلريتتة ت أستتاليبفا اعداريتتة

على تبتادل الترأي بتين التزوجين وستاعد علتى للت الت تارب
الث تتا

بينفم تتا وال تتلي ي تتؤدي إل تتى ت لي تتل اعحتكاك تتات ب تتين

الزوجين مما يؤثر إيجابيا على توا فما الزواجى.

وبت ي تتيم درج تتات مس تتتوت التوا ت ت الزواجت ت

الت ليديتتة والبحتتد عتتن قتتر إداريتتة إبداعيتتة حديثتتة تعتمتتد
علت ت تتى العنصت ت تتر البشت ت تتري والت ت تتلي يعتبت ت تتر جت ت تتوار العمليت ت تتة

اعبداعي ت ت تتة وللت ت ت ت ع ت ت تتن قريت ت ت ت تفيئ ت ت تتة البيئ ت ت تتة اعداري ت ت تتة

ت ت ض تتو

األبعتتاد الثمانيتة الستتاب ة توضت النتتتائج البحثيتتة جتتدول )2

ارتفت ت تتار مست ت تتتوت التوا ت ت ت الزواج ت ت ت لت ت تتدت عينت ت تتة البحت ت تتد
زوجات– أزواج) .حيد تبين أن مستوت التوا

ضو ما يشفد العالم متن تقتور أصتبحت التدول ت

الزواجت

ل ت تتدت  )%1.90م ت تتن الزوج ت تتات )%2490 ,م ت تتن األزواج

المناسبة اواري معراج وخليل عبد الراز – .)0222
وبس ت تؤال عينت تتة البحد زوجت تتات– أزواج) عت تتن األبعت تتاد
الستة لوبدار اعداري تشير األرقام الواردة بجدول  )1إلى
أن غالبي ت تتة عين ت تتة البح ت تتد زوج ت تتات– أزواج) لو مس ت تتتوت

متوسق ومرتفي من اعبدار اعداري

كتتان متوستتق ومرتفتتي .وتتف ت اتتل النتتتائج متتي د ارستتة أمتتل
جدول  :1توزيع عينة البحث (زوجات -أزواج) وفقا لفئات مستوى التوافق الزوجي
زوجات ن=110
%
عدد
029.
94
4891
88
4999
80

مستوى التوافق الزواجى

مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي

مستوى التوافق الزواجى

مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي

جدول  :8توزيع عينة البحث (زوجات -أزواج) وفقا لفئات أبعاد اإلبداع اإلداري
أبعاداإلبداع اإلدارى
زوجات ن=110
أبعاداإلبداع اإلدارى
عدد
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أزواج ن=110
%
عدد
0891
90
0194
94
4891
88
أزواج ن=110
%
عدد
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الحساسية للمشكالت
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
الطالقة
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
األصالة
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
المرونة
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
المثابرة واالستمرارية
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
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9
91
2.

098
9092
2891

4
9.
22

999
9098
2490

8
92
21

490
9291
28

00
28
99

0199
8490
0298

00
28
49

02
8490
9891

ولل ت ت ت لألبعت ت تتاد الست ت تتتة وات ت تتى علت ت تتى الت ت ت توال الحساس ت ت تية

الحساسية للمشكالت
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
الطالقة
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
األصالة
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
المرونة
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي
المثابرة واالستمرارية
مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي

استغال موارد

األسرة.

2
0.
.8

8
0891
2.90

1
11
11

891
0298
2292

1
02
18

292
0098
2291

09
82
80

0291
4292
4098

.
82
20

298
4092
8291

للمش ت ت تتكات بنس ت ت تتبة  )%.298زوج ت ت تتات )%.8 ,أزواج,

وتختله ال النتائج مي دراسة و ا العساه )0222

األصت ت تتالة بنست ت تتبة  )%.891زوجت ت تتات )%.999 ,أزواج,

عناص ت تتر اعب ت تتدار اعداري ت ت ت ح ت تتين ج ت تتا ت الحساس ت تتية

المث تتابرة واعس تتتم اررية بنس تتبة  )%.2زوج تتات)%.098 ,

للمشتتكات ت ت المرتب تتة األخيت ترة .ود ارس تتة ع تتاقه ع تتو

القاق ت ت تتة بنس ت ت تتبة  )%.292زوج ت ت تتات )%.490 ,أزواج,

أزواج ,المرون ت ت تتة بنس ت ت تتبة  )%1092زوج ت ت تتات)%1.90 ,
أزواج.

يتضت ت ت مم ت تتا س ت تتب أن ُبع ت تتدي الحساس ت تتية للمش ت تتكات
والقاق تتة ت ت اعب تتدار اعداري اح تتتا مك تتان الص تتدارة ت ت

والتت ت وج تتدت أن المرون تتة احتل تتت المرتب تتة األول تتى ض تتمن

 )0209والت ت أوضتتحت أن المرونتتة جتتا ت ت المرتبتتة
األولتتى والمث تتابرة واعستتتم اررية ت ت المرتبتتة األخيتترة ض تتمن

عناصر اعبدار اعداري.

ارتفت تتار مست تتتواام لت تتدت غالبيت تتة عينت تتة البحت تتد زوجت تتات–

وبت يت تتيم درجت تتات مست تتتوت اعبت تتدار اعداري ت ت ضت تتو

حين أن ُبعد المرونة جتا ت المركتز األخيتر
أزواج),
م ت تتن حي ت تتد اعب ت تتدار اعداري ل ت تتدت غالبي ت تتة عين ت تتة البح ت تتد

األبعاد الستتة الستاب ة أشتارت نتتائج البحتد جتدول  ).إلتى

زوجات– أزواج).

ارتف ت ت تتار مس ت ت تتتوت اعب ت ت تتدار اعداري ل ت ت تتدت عين ت ت تتة البح ت ت تتد
زوجتات– أزواج) .حيتد وجتد أن مستتوت اعبتدار اعداري

وقتتد يرجتتي لل ت إلتتى الظتتروه الحاليتتة الت ت يتستتم بفتتا

ل تتدت  )%1298مت تتن الزوجت تتات )%.199 ,مت تتن األزواج

العصتتر والتت تتعتتاظم معفتتا األزمتتات والمشتتكات األس ترية

كان متوسق ومرتفي.

للتوصتتل إلتتى حلتتول إبداعيتتة خاقتتة للمواقتته أو المشتتاكل

والتى وجدت أن  )%9.98من أ راد العينة لتديفم مستتوت

وبالتال تتعاظم حاجة األسرة إلى مفارات اعبتدار اعداري
المختلفتتة الت ت تتعتتر

لفتتا األس ترة .اعبتتدار اعداري أداة

اام تتة تمك تتن الف تترد واألست ترة م تتن مواجف تتة األزم تتات قواتخ تتال

ال ار ارت أو حل المشتكات بقري تة إبداعيتة ,حيتد تحولفتا
إل تتى تترص للتق تتوير والتحس تتين وبالت تتال

133

ف تتو يعظ تتم م تتن

وتتف ت اتتل النتتتائج متتي د ارستتة مفجتتة مستتلم )0221

جيت ت تتد مت ت تتن التفكيت ت تتر اعبت ت تتداع ود ارست ت تتة عت ت تتاقه عت ت تتو
 )0209وال تتلي أوضت ت ارتفتتتار مس تتتوت معظتتتم عناصتتتر
اعبدار اعدارت لدت المبحوثين.
خامساً :نتائل الفروض البحثية
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ت ضتتو أاتتداه البحتتد عمتتدت الد ارستتة إلتتى الوقتتوه

ق ت تتيم معنوي ت تتة عن ت تتد مس ت تتتوت احتم ت تتال  .2920وتفي ت تتد ا ت تتل

عل ت تتى قبيع ت تتة ون ت تتور العاق ت تتات ب ت تتين المتغيت ت ترات المس ت تتت لة

العاقتتة ب تتين المتغيت ترات المستتت لة الستتاب ة لفتتا أث تتر واضتت

المدروسة والمتغير التابي و ا للفرو

البحثية التالية-:

 .1توجنننند فننننروق معنويننننة بننننين مفننننردات عينننننة البحننننث

(زوجننات– أزواج) فنني مسننتوى اإلبننداع اإلداري وفق ناً
للخصنننننننائص اإلجتماعينننننننة واإلقتصنننننننادية والتوافنننننننق

الزواجى كمتغيرات مستقلة.

تت تم اس تتتخدام اختب تتار ت) لد ارس تتة معنوي تتة الف تترو ب تتين
مفردات عينتة البحتد .اتلا وتوضت النتتائج البحثيتة جتدول
 )02أن انتتا

تترو لات داللتتة إحصتتائية بتتين متوستتق

درجتتات مستتتوت اعبتتدار اعداري للزوجتتات و تتا لكتتل م تتن

الستتن ,المستتتوت التعليم ت  ,التتدخل األستتري الشتتفري ,متتدة
الحيت ت تتاة الزوجي ت ت تتة ,درج ت ت تتة الت ت ت تزاحم الحج ت ت تتري ,والمس ت ت تتتوت
المعيش حيد بلغت قيم ت) المعبرة عتن للت ,199 294
 292 ,290 ,190 ,.94عل تتى الترتي تتب واتتتى ق تتيم معنوي تتة
عن تتد مستتتوت احتم تتال  .2920ويفي تتد للت ت بتتين المتغيت ترات
الس تتاب ة تس تتاام ت ت تح يت ت التب تتاين ت ت مس تتتوت اعبت تتدار
اعداري.
وبالنست تتبة لت تتألزواج وجت تتد أن انت تتا

ت تترو لات داللت تتة

إحصائية بين متوسق درجات مستوت اعبدار اعداري و ا

لك ت تتل م ت تتن الس ت تتن ,المس ت تتتوت التعليمت ت ت  ,ال ت تتدخل األس ت تتري
الش تتفري ,م تتدة الحي تتاة الزوجي تتة ,درج تتة التت تزاحم الحج تتري,
والمستتتوت المعيشت حيتتد بلغتتت قتتيم ت) المعبترة عتتن للت

على مستوت اعبدار اعداري.

وبد ارستتة معنويتتة الفتترو بتتين متوستتق درجتتات مستتتوت
اعبدار اعداري لكل من الزوجات واألزواج و ا للمتغيرات
المستت لة المدروستة أوضتتحت النتتائج أن انتا

تترو لات

داللت تتة إحص ت تتائية بت تتين متوس ت تتق درجت تتات مس ت تتتوت اعب ت تتدار

اعداري للزوجتتات واألزواج و تتا لكتتل متتن الستتن ,المستتتوت
التعليم ت  ,التتدخل األستتري الشتتفري ,متتدة الحيتتاة الزوجيتتة,
المس ت تتتوت المعيشت ت ت  ,الحال ت تتة المفني ت تتة ,ومس ت تتتوت التوا ت ت ت
الزواج ت ت حيت تتد بلغت تتت قت تتيم ت) ,990 ,492 ,490 ,994

 9988 ,992 ,092عل تتى الترتي تتب وا تتى ق تتيم معنوي تتة عن تتد
مستوت احتمال  .2920واكلا يمكن قبول الفر

البحث

األول.

وتتف ت اتتل النتتتائج متتي د ارستتة حتتاتم رض تتا )0229

والت ت أوضتتحت وجتتود تترو دالتتة إحصتتائيا بتتين مستتتوت
اعبتدار اعداري للمبحتتوثين وبتتين الحالتة الوظيفيتتة .ود ارستتة
و تتا العستتاه  )0222حيتتد وجتتدت تترو دالتتة إحصتتائيا
ب ت تتين مس ت تتتوت اعب ت تتدار اعداري للمبحوثت ت تات وب ت تتين العم ت تتر
والمس تتتوت التعليم ت ت  .ود ارس تتة إيمتتتان رز  )0209والت ت ت

وجت ت تتدت ت ت تترو معنويت ت تتة دالت ت تتة إحصت ت تتائيا بت ت تتين المفت ت تتارات
اعبتكاريتتة لربتتة األس ترة تبعتتا لكتتل متتن المستتتوت التعليم ت ,
الحالة المفنية) للزوج والزوجة.

 190 ,.98 ,0294 , 299 ,.92 ,199على الترتيب واى
جدول  :1توزيع عينة البحث (زوجات -أزواج) وفقا لفئات مستوى اإلبداع اإلداري
مستوى اإلبداع اإلدارى

مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي

زوجات ن=110
%
عدد
0098
08
4292
82
4291
4.

مستوى اإلبداع اإلدارى

مستوت منخف
مستوت متوسق
مستوت مرتفي

جدول :10الفروق في مستوى اإلبداع اإلداري تبعاً للمتغيرات المستقلة
المتغيرات المستقلة

الستن
المستوت التعليم
الدخل األسري الشفري
مدة الحياة الزوجية
درجة التزاحم الحجري
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زوجات
متوسط الدرجات
9290
499
0924
0990
0090

ت
**294
**199
**.94
**190
**290

أزواج
ت
متوسط الدرجات
**199
9299
**.92
890
**299
090
**0294
0991
**.98
0299

أزواج ن=110
%
عدد
092
0
98
40
2999
22

زوجات وأزواج
ت
متوسط الدرجات
**994
9292
**490
492
**492
099
**990
.920
29.
0090
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المستوت المعيش
الحالة المفنية
مستوت التوا الزوج
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094
-

* معنوية عند 2928

**معنوية عند 2920

4999
0
-

**292
**899
-

 .1توجد عالقة ارتباطية معنوينة بنين مسنتوى اإلبنداع
اإلداري لعينننننة البحننننث (زوجننننات– أزواج) كمتغيننننر

تنننننابع وبنننننين كنننننل منننننن الخصنننننائص اإلجتماعينننننة
واالقتصادية والتوافق الزواجى كمتغيرات مستقلة.

تتتم اعستتتعانة ب ختبتتار معامتتل اعرتبتتاق البستتيق لد ارستتة
العاقت تتات اعرتباقيت تتة بت تتين المتغي ت ترات المست تتت لة والمتغيت تتر

التت تتابي .وتوض ت ت النتت تتائج جت تتدول  )00أن انت تتا عاقت تتة

 ,)29920المستتتوت المعيش ت  ,)29011مستتتوت التوا ت

0194
090
9490

والت وجدت عاقة إرتباقية قردية معنويتة بتين المفتارات
اعبتكاريت تتة لربت تتة األس ت ترة وكت تتل مت تتن حجت تتم األس ت ترة والت تتدخل

األس تتري .وتختل تته م تتي د ارس تتة محج تتوبى أس تتامة )0204

والت ت أوضتتحت أن انتتا عاقتتة إرتباقيتتة قرديتتة معنويتتة
عنت ت ت تتد  2928بت ت ت تتين اعبت ت ت تتدار اعداري والحالت ت ت تتة الوظيفيت ت ت تتة
للمبحوثين.
 .0تؤثر الخصائص اإلجتماعينة واالقتصنادية والتوافنق

إرتباقي ت تتة قردي ت تتة معنوي ت تتة ب ت تتين مس ت تتتوت اعب ت تتدار اعداري
للزوج ت تتات كمتغيت ت تتر ت ت تتابي وبت ت تتين ك ت تتل مت ت تتن حج ت تتم األس ت ت ترة

**190
**192
-

**092
**992
**9988

الزواجننننننى لعينننننننة البحث(زوجننننننات– أزواج) علننننننى
مستوى اإلبداع اإلداري.

تتتم استتتخدام دالتتة اعنحتتدار المتعتتدد لتحديتتد نستتبة تتتيثير

الزواج ت  )2901.عنتتد مستتتوت احتمتتال  ,2920والتتدخل

الخصت تتائص اعجتماعيت تتة واعقتصت تتادية كمتغي ت ترات مست تتت لة

األسري الشفري  )29004عند مستوت احتمال .2928

على مستوت اعبدار اعداري كمتغير تابي.

أيضت ت ت ت تتي يتض ت ت ت ت ت مت ت ت ت تتن الجت ت ت ت تتدول أن انت ت ت ت تتا عاقت ت ت ت تتة

وتوضت ت ت النت ت تتائج ج ت تتدول  )00أن ان ت تتا  4متغيت ت ترات

إرتباقيةقردي ت ت تتة معنوي ت ت تتة ب ت ت تتين مس ت ت تتتوت اعب ت ت تتدار اعداري

مس ت تتت لة ا ت تتى حج ت تتم األست ت ترة ,ال ت تتدخل األس ت تتري الش ت تتفري,

لت ت تتألزواج كمتغيت ت تتر تت ت تتابي وبت ت تتين كت ت تتل مت ت تتن حجت ت تتم األس ت ت ترة

المستتتوت المعيشت ت  ,مستتتوت التوا ت ت الزواجت ت تتتؤثر عل تتى

 ,)29080المستتتوت المعيش ت  ,)29000مستتتوت التوا ت
الزواجت ت  )2990.عن تتد مس تتتوت إحتم تتال  ,2920وال تتدخل
األس تتري الش تتفري  )29010عنت تتد مس تتتوت إحتم تتال 2928
كمتغي ت ترات مست تتت لة واكت تتلا يمكت تتن قبت تتول الفت تتر

البحث ت ت

مس تتتوت اعب تتدار اعداري .وق تتد بلغ تتت نس تتبة الت تتيثير %22
لدت الزوجات حيد قيمة ه= 0910عند مستوت إحتمتال

 ,2928بينم ت ت تتا بلغ ت ت تتت  %10ل ت ت تتدت األزواج حي ت ت تتد قيم ت ت تتة
ه= 09.2عند مستوت إحتمال .2928

الثان .

وتتف ت ت ات تتل النتت تتائج مت تتي د ارست تتة إيمت تتان رز )0209

جدول  :11العالقات االرتباطية بين مستوى اإلبداع اإلداري والمتغيرات المستقلة
مستوى اإلبداع اإلداري

المتغيرات المستقلة
حجم األسرة
الدخل األسري الشفري
المستوت المعيش
مستوت التوا الزواج

**معنوية عند 2920

* معنوية عند 2928

أزواج
قيم معامل اإلرتباط
**29080
*29010
**29000
**2990.

زوجات
قيم معامل اإلرتباط
** 29920
*29004
**29011
**2901.

جدول  :11تأثير المتغيرات المستقلة على مستوى اإلبداع اإلداري
المتغيرات المستقلة
حجم األسرة
الدخل األسري الشفري
المستوت المعيش
مستوت التوا الزوج
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نسبة التأثير
%09
%02
%00
%08

زوجات

ف
*09.
*099
**092
**09.8

نسبة التأثير
%00
%01
%04
%01

أزواج

ف
*090
*098
**09.
**9990
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كمتتا تبتتين أن مستتتوت التوا ت الزواج ت كتتان متتن أكثتتر

اعسامية– رسالة ماجستير– قسم علم النفر– كليتة

المتغيت ترات المس تتت لة ت تتيثي ار عل تتى مس تتتوت اعب تتدار اعداري

العلت ت تتوم اعجتماعيت ت تتة– الريت ت تتا

– المملكت ت تتة العربيت ت تتة

بنس ت تتبة  %08للزوج ت تتات %01 ,ل ت تتألزواج .ت ت ت ح ت تتين أن

السعودية.

حجتتم األسترة كتتان متتن أقتتل المتغيترات المستتت لة تتتيثي ار علتتى

إيمت تتان صت تتال إب ت تراايم رز ( :)1010ال وامت تتة الزوجيت تتة

مست تتتوت اعبت تتدار اعداري بنست تتبة  %09للزوجت تتات%00 ,

وعاقتفتتا بالمشتتاعر اعبتكاريتتة لربتتة األس ترة ت إدارة

لألزواج.

األزم ت ت ت تتات األست ت ت ت ترية– مجل ت ت ت تتة العل ت ت ت تتوم اعقتص ت ت ت تتادية

التوصيات

إزاء منننا أوضنننحته النتنننائل البحثينننة توصننني الدراسنننة بمنننا

يلى-:

 .0إعتداد بترامج تدريبيتتة يشتره عليفتتا أخصتائ اعقتصتتاد
المنزل ت بشتتين تقتتوير المفتتارات اعداريتتة بصتتفة عامتتة
ومفت ت تتارات اعبت ت تتدار اعداري بصت ت تتفة خاصت ت تتة .وكت ت تتلل

واعجتماعي ت ت تتة الزراعي ت ت تتة– كلي ت ت تتة الز ارع ت ت تتة– جامع ت ت تتة
المنصورة– المجلد  –4العدد .0

جتودت أحمتتد ستتعادة ( :)1000تتتدرير مفتتارات التفكيتتر–
دار الشرو – رام

ال.

ح ت ت تتاتم علت ت ت ت حس ت ت تتن رض ت ت تتا ( :)1000اعب ت ت تتدار اعداري
وعاقتت تتف ب ت تتاألدا ال ت تتوظيف – د ارس ت تتة تقبي ي ت تتة عل ت تتى

إس تتتثمار القاق تتات اعبداعي تتة ت ت تق تتوير إدارة ش تتئون

األجفت تزة األمني تتة بمقت تار الملت ت عب تتد العزي تتز ال تتدول

األسرة.

بجتدة– رستالة ماجستتير– قستم العلتوم اعداريتة– كليتتة

 .0إنشتتا إدارة حاضتتنة لوبتتدار ت كتتل مؤسستتة تعليميتتة
تستتمى"بن األ كتتار" تكتتون مستتئولة عتتن دعتتم وتشتتجيي

الد ارس ت تتات العلي ت تتا– جامع ت تتة ن ت تتايه للعل ت تتوم األمني ت تتة–
المملكة العربية السعودية.

القتتاب المتمي تزين متتي عمتتل جتتائزة تشتتجيعية أل ضتتل

حس ت ت ت تتن حت ت ت ت تريم ( :)1000إدارة المنظم ت ت ت تتات– ق –0دار

 .9إاتمتتام الب ترامج التعليميتتة ت الجامعتتة بتنميتتة مفتتارات

( :)1006التفكيت ت تتر اعب ت ت تداع – مؤسست ت تتة

كرة أو عمل إبداعى.
اعبتكار واعبدار لتدت القالتب ,بمتا يؤالتف للتدخول تى

المنا سة بسو العمل.
 .4إنشتتا م اركتتز إرشتتادية "للم بلتتين عل تتى التتزواج" يشتتره

حامد– عمان–

زينت ت تتب حت ت تتب

األردن.

العن ا – رام ال.

س تتكوت وات ( :)1005كي تته تض تتاعه لكائت ت – ترجم تتة
مكتبة جرير– مكتبة جرير– الريا

عليف ت تتا أخص ت تتائ اعقتص ت تتاد المنزلت ت ت تف ت تتتم ب كس ت تتابفم

سنا محمد سليمان ( :)1005التوا ت الزواجت قواستت رار

المسئولية وت بل الغير ,وكلل إدارة األزمات األسرية.

س تتفير حس تتين جتتتودة ( :)1001برنتتتامج إرشتتتادي م تتتترل

معتتاره ومفتتارات بشتتين إختيتتار ش تري الحيتتاة ,تحمتتل

األسرة– عالم الكتب– ال

اارة.

لتعزيتتز التوا ت الزواج ت عتتن قري ت

المراجع
أستتامة خي تتري ( :)1011إدارة اعب تتدار واعبتك تتارات– دار
الراية– عمان–

األردن.

أم ت تتل بن ت تتت مب ت تتار س ت تتالم آل س ت تتويلم ( :)1001التوا ت ت ت

الزواج ت وعاقت تتف بالتحص تتيل األكتتاديم ل تتدت عين تتة

م ت ت تتن قالب ت ت تتات جامعت ت ت تة اعم ت ت تتام محم ت ت تتد ب ت ت تتن س ت ت تتعود
173

.

نيتتات الح توار–

رست ت تتالة ماجست ت تتتير– قست ت تتم الصت ت تتحة النفست ت تتية– كليت ت تتة
التربية– الجامعة اعسامية–

غزة.

ست تتفير نت تتور و إي ت تزير عت تتازر و منت تتى بركت تتات (:)1114

اعقتصت ت تتاد اعست ت تتتفاك األست ت تتري– قست ت تتم اعقتصت ت تتاد

المنزل – كلية الزراعة– جامعة اعسكندرية.

شت تتيما أحمت تتد علتت ت النجت تتار ( :)1015وع ت ت الزوجت تتات
بمفارات االتصال الفعال وعاقتف بالتوا

الزواج –
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المتؤتمر التتدول الثتتان لكليتة التربيتتة النوعيتتة والتتدول
األول ل س تتم اعقتص تتاد المنزلت ت

ت تتدمنا ت ت تعاونن تتا:

مستتار جدي تتد لر اايتتة األس ترة والمعيشتتة المستتتدامة)–

ماجست تتتير– قست تتم العلت تتوم اعداريت تتة– كليت تتة الد ارست تتات
العليا– جامعة نايه للعلوم األمنية -المملكتة العربيتة
السعودية.

محم تتد خض تتر عب تتد المختت تار ,انجت ت ص تتال ري تتد ع تتدوي

 16/15أكتوبر.

قت تتار الست تتويدان و محمت تتد العت تتدلون ( :)1001مبت تتاد

اعبت ت ت تتدار– ق –0اعبت ت ت تتدار الخليج ت ت ت ت لوست ت ت تتتثمارات

والتدريب– الكويت.
عتتاقه عتتو
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( :)1010أثتتر تقبي ت عناصتتر اعبتتدار

اعدارت ت ت ت تتى التق ت ت ت تتوير التنظيمى د ارس ت ت ت تتة ميداني ت ت ت تتة
علىالعتتاملين تتى مؤسستتات االتصتتاالت الخلويتتة تتى

( :)1011التفكير النمقت واعبتداع – ق –0مركتز

تق تتوير الد ارس تتات العلي تتا والبح تتود– كلي تتة الفندس تتة–
جامعة ال

اارة.

محمت ت ت تتود العميت ت ت تتان ( :)1001الست ت ت تتلو التنظيم ت ت ت ت

تتتت

منظم ت ت تتات األعم ت ت تتال– ق –0دار وائ ت ت تتل– عم ت ت تتان–
األردن.

لبن تتان) -مجل تتة جامع تتة دمشت ت للعل تتوم االقتص تتادية

محمود حسن جمعف وحيدر شتاكر نتوري ( :)1011تتيثير

عبت تتد الحميت تتد عبت تتد الفتت تتال المغرب ت ت ( :)1001المفت تتارات

تقبي يت تتة آل ار ال يت تتادات العليت تتا ت ت جامعت تتة ديت تتال -

ال يتتادة الناجحتتة ت تح ي ت اعبتتدار اعداري د ارستتة

وال انونية– المجلد -11العدد الثالث.

الس تتلوكية والتنظيمي تتة لتنمي تتة المت توارد البشت ترية– ق–0

المنصورة– ج.م.ر.
عب ت ت ت تتد المرضت ت ت ت ت عت ت ت ت تزام ( :)1005مب ت ت ت تتاد اعحص ت ت ت تتا
الوصف – ق -0دار المعر ة الجامعية.

عبد المعقت الخفتاه ( :)1001مبتاد اعدارة الحديثتة–
منفجي تتة حديث تتة لتنمي تتة المت توارد البشت ترية– ق –0دار
دجلة– عمان– األردن.

الع ت ت ت ار )– مجلت ت تتة اعدارة واعقتصت ت تتاد– العت ت تتدد –10
السنة.04

من تتار عب تتد ال تترحمن محم تتد ( :)1004مستتئولية األم تجتتا

رعاي ت تتة األبن ت تتا وعاقت ت تتف بتوا فت ت تا الزواجت ت ت – مجل ت تتة

بحتتود اعقتصتتاد المنزل ت – جامعتتة المنو يتتة– مجل تتد
 –14العدد (.)4-1

مجدي عبد الكتريم حبيتب ( :)1000إتجااتات حديثتة ت
تعليم التفكير– دار الفكر العرب – ال

اارة.

محجتتوبى أستتامة ( :)1014أثتتر اعبتتدار التنظيم ت علتتى
أدا الع تتاملين ت ت المؤسس تتات الص تتغيرة والمتوس تتقة
حالت ت تتة شت ت تتركة وحت ت تتدة تحويت ت تتل الباست ت تتتي للجنت ت تتوب

بورقلة)– رسالة ماجستير– قسم علوم التستيير– كليتة
العلوم اعقتصتادية والتجاريتة وعلتوم التستيير– جامعتة
قاصدي مربال– ورقلة– الجزائر.
محمتد إبتراايم السفاستفة ( :)1000أساستيات ت اعرشتاد
والتوجي ت ت تتف النفست ت ت ت والترب ت ت تتوي– دار حن ت ت تتين– مكتب ت ت تتة
الفال– جامعة مؤتة.

محم تتد بزي تتغ حام تتد الع تتازم ( :)1006ال ي تتادة التحويلي تتة
وعاقتفتتا باعبتتدار اعداري د ارستتة مستتحية)– رستتالة

مفج تتة محم تتد إس تتماعيل مس تتلم( :)1008اعلي تتة برنتتتامج
لألنشقة الفنية

تنمية كل من المفارات و التفكير

اعبداع داختل ور العمتل نحتو ممارستة الفتن لتدت

قالبتتات اعقتصتتاد المنزل ت – المتتؤتمر العرب ت الثتتان
عشتتر لوقتصتتاد المنزلت

اعقتصتتاد المنزلت والتنميتتة

البشرية)– جامعة القائه–  0./01أغسقر.
مينتتا ستتمي حمتتاد( :)1011ال ل ت وضتتغوق الحيتتاة لتتدت
الزوج ت ت ت ت تتات لوات اعجف ت ت ت ت تتا

المتك ت ت ت ت تترر– رس ت ت ت ت تتالة

ماجستتير– قستم علتتم التنفر– كليتتة التربيتة– الجامعتتة
اعسامية– غزة.

ا تواري معت تراج وخليتتل عب تتد ال تراز ( :)1006اعبتتدار ت ت
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ال قار الحكوم الجزائري– مجلة العلوم اعقتصادية
.)6(العدد

–والتسيير– جامعة سقيه

 واقتتي اعبتتدار:)1006( و تتا بنتتت عبتتد العزيتتز العستتاه

–

ومعوقات تتف لت تدت م تتديرات الم تتدارر بمدين تتة الري تتا

رس ت ت تتالة ماجست ت ت تتتير– قست ت ت تتم اعدارة التربويت ت ت تتة– كليت ت ت تتة
التربي ت تتة– جامع ت تتة الملت ت ت س ت تتعود– المملك ت تتة العربي ت تتة

.السعودية

Managemental Innovation and its relationship with Marital
Adjustment
Naglaa Abd El-salam Mahmoud Desoky1
Family affairs and institutes Management - Home Economics Department –
Faculty of Agriculture –Alexandria University

ABSTRACT
The study aims to identify Managemental Innovation and its relationship with Marital Adjustment among
wifes and husbands. This study was conducted on a accidental sample of 240 (120 wife, 120 husband) from
differences areas in Alexandria. The data were collected by using a questionnaire through personal interview.
The data were analyzed statistically using SPSS were percentages, median,T test, simple correlation
coefficient and multiple regression function.
1. Marital Adjustment level was high among 89,1% from wifes and 74,2% from husbands.
2. Managemental Innovation level was high among 87,5% from wifes and 98,3% from husbands.
3. There were statistically differences significant between Managemental Innovation level among wifes and
husbands and age, educational level, family income, years number of marriage, living level, work status,
and Marital Adjustment level at probability of 0.01.
4. There were statistically a positive significant correlation between Managemental Innovation level among
wifes and husbands and family size, living level, Marital Adjustment level at probability of 0.01 and
family income at probability of 0.05.
5. The Results show that Marital Adjustment level was the most variables Affecting Managemental
Innovation level reaching 25% from wifes and 28% from husbands.
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