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  اإلبداع اإلدارى وعالقته بالتوافق الزواجى

 نجالء عبد السالم محمود دسوقى

 جامعة االسكندرية -كلية الزراعة -قسم االقتصاد المنزلى -ادارة شئون األسرة والمؤسسات تخصص

 00/6/1016:تاريخ القبول                                1/6/1016 تاريخ التسليم:

 الملخص
وقتتد أجريتتت الدراستتة علتتى عينتتة . أزواج( –لتتدت عينتتة البحتتد  زوجتتات بحتتد دراستتة اعبتتدار اعدارت وعاقتتتف بتتالتوا   الزواجتتىاستتتفده اتتلا ال
زوج( من مختله منتاق  االستكندرية. حيتد تتم تجميتي البيانتات باستتخدام استتمارة استتبيان بالم ابلتة  002 –زوجة 002  042صد ية بلغ قوامفا 

سة على النسب المئوية والمدت واختبار"ت" ومعامل االرتباق البستيق ودالتف االنحتدار المتعتدد كيستاليب احصتائية لعتر  الشخصية. واعتمدت الدرا
 :ومناقشة النتائج البحثية وكانت اام النتائج مايلى

 من األزواج. %2490, من الزوجات %1.90ا   الزواجى لدت ارتفار مستوت التو   .0
 .من األزواج %199., من الزوجات %1298دت دار اعدارت لارتفار مستوت اعب  .0
بين الزوجات واألزواج  ى مستوت اعبدار اعدارت و  ا لكل من السن, المستوت التعليمى, الدخل األسرت  2920وجود  رو  معنوية عند   .9

 .الشفرت, مدة الحياة الزوجية, المستوت المعيشى, الحالة المفنية, ومستوت التوا   الزواجى
األزواج وبين كل من حجم األسرة, المستوت تائج وجود عاقة ارتباقية قردية معنوية بين مستوت اعبدار اعدارت للزوجات و أظفرت الن  .4

   22928والدخل األسرت الشفرت عند مستوت احتمالى  2920, ومستوت التوا   الزواجى عند مستوت احتمالى المعيشى
 لألزواج. %01, للزوجات %08بدار اعدارت بنسبة غيرات المؤثرة على مستوت اعوجد أن مستوت التوا   الزواجى من أكثر المت  .8

 .الزواجى التوافق، اإلبداع اإلدارى :الكلمات الدليلية

 المقدمة
يعتتتد اعبتتتدار أحتتتد عناصتتتر الملكتتتات التتتت  وجتتتب علتتتى 

وللت  بمتا يمكنتف متن  الفرد البحد عنفا وتنميتفا بالتدريب,
لتتتم يكتتتن يعر فتتتا متتتن قبتتتل  اكتشتتتاه وتنميتتتة مفتتتارات جديتتتدة

وربما كان بحاجة إليفا    وقت ساب  مثل اععتمتاد علتى 
 ال تتتتتدرة علتتتتتى حتتتتتل المشتتتتتاكل, التتتتتلات, تحمتتتتتل المستتتتتئولية,

وترتيب أولويات األدوار إلى غيتر للت  متن المفتارات التت  
 –تمكنتف متن التنستتي  الزمنت  لواجباتتتف وأدوار   زينتب حتتب 

ن الفتتتتتتتترد ( أ0222  (. وتضتتتتتتتيه و تتتتتتتتا  العستتتتتتتتاه0222
المبتتدر ثتتروة تفتتو  الثتتروة الماديتتة حيتتد يعتبتتر اعبتتدار متتن 
أاتتم المتقلبتتات الواجتتب توا راتتا  تت  األ تتراد التتلين يتحملتتوا 

 .مسئولية أي عمل إداري يستلزم صني ال رارات
( أن معظتتتتم البشتتتتر يميتتتتل 0228ويؤكتتتتد ستتتتكوت وات  

وللتت  رغتتم  أوأقتتل متتن قتتدراتفم الع ليتتة, %02إلتتى استتتخدام
لتتتتتتنفر البشتتتتتترية قاقتتتتتتات كامنتتتتتتة متتتتتتن الموااتتتتتتب امتتتتتتتا  ا

وال درات الت  تؤالفا عدارة حياتفا  ت  كا تة الجوانتب إدارة 
ناجحتتتة. كمتتتا يوضتتت  أن انتتتا  عتتتدد متتتن العوامتتتل تعتبتتتر 

اعحستتتار  بمثابتتتة م ومتتتات لوبتتتدار واتتتى مرونتتتة التفكيتتتر,
استتتتغال اعمكانتتتات  حتتتب التنظتتتيم, التجديتتتد, بالمشتتتكات,

يجتتتتاد عاقتتتتات المتاحتتتتة. وأن جتتتتوار ا عبتتتتدار اتتتتو إدرا  واق
جديتتدة بتتين مجموعتتة معلومتتات واتتو أيضتتا  جتتوار إستتلوب 
اتخال ال رار بشين حل المشكات واللي بدور  جوار ولتب 

 .العملية اعدارية
( أن التفكيتتتتر اعبتتتتداع  0229ويتتتترت جتتتتودت ستتتتعادة  

أصتتب  ضتترورة ملحتتة  تت  إدارة وتنميتتة المتتوارد البشتترية  تت  
الوضتتتتتتي اعقتصتتتتتتادي واعجتمتتتتتتاع   وقتنتتتتتتا الحاضتتتتتتر. وأن

والث تتتا   لألستتترة قتتتد يعيتتت  التفكيتتتر اعبتتتداع . اتتتلا ويمكتتتن 
تعلتتتتم واكتستتتتاب مفتتتتارات التفكيتتتتر اعبتتتتداع  والمتمثلتتتتة  تتتت  
القاقة  إنتاج أكبتر عتدد متن األ كتار اعبداعيتة  ت  وقتت 

المرونة  ال درة على تغييتر الحالتة اللانيتة واتجتا   ,(قصير
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الحساسية للمشكات  رؤيتة  تنوعة(,التفكير    مجاالت م
األصتتتتتالة  كثيتتتتتر متتتتتن المشتتتتتكات  تتتتت  الموقتتتتته الواحتتتتتد(,

 التفكير بقري تة  ريتدة  معظتم األ كتار خارجتة عتن كتل متا 
وأيضتتتا  المثتتتابرة واعستتتتمرارية اعرت ا  بتتتالنفر  اتتتو شتتتائي(,

دائمتتتا (. وتعمتتتل كتتتل اتتتل  المفتتتارات معتتتا  متتتن أجتتتل اتختتتال 
 –قري ة إبداعية مجدي حبيبال رارات أو حل المشكات ب

0229). 
 اعبتكتتتتتار  ويتتتتتداخل مصتتتتقل  اعبتتتتتدار متتتتي اعبتكتتتتار,

يتعلتت  بخلتت   كتترة جديتتدة مميتتزة أمتتا اعبتتدار يتعلتت  بوضتتي 
 اعبتكار يسب  اعبدار ويتوقه  .ال  الفكرة موضي التنفيل

. (0200 –أستامة خيتري عند مستتوت الوصتول إلتى الفكترة
يفتتتتتده إلتتتتتى إنتتتتتتاج يتستتتتتم ويضتتتتيه بتتتتتين اعبتتتتتدار اعداري 

مكانيتتتة التقتتتوير عتتتن قريتتت  إحتتتداد  بالجديتتتة والمائمتتتة واق
تغييتتتترات جلريتتتتة كتتتتالتغيير  تتتت  األدوار والمفتتتتام. ويوضتتتت  

( أن عمليتتتة اعبتتتدار اعداري تمتتتر 0220محمتتتود العميتتتان 
بعدد من مراحل واى اععداد  يحصل الفرد علتى معتاره 

تضتتتتان االح ومفتتتتارات تمكنتتتتف متتتتن اعحستتتتار بالمشتتتتكلة (,
اعشتتترا    يبتتتلل الفتتترد المبتتتدر جفتتتد شتتتديد لحتتتل المشتتتكلة(,

 لحظتتتة تولتتتد الفكتتترة الجديتتتدة التتتت  تتتتؤدي لحتتتل المشتتتكلة(, 
 .والتح    االختبار التجريبى للفكرة المبتكرة(

وممتا الشتت   يتتف أن إدارة األزمتتات األستترية تحتتتاج إلتتى 
توا ر م ومات اعبدار لدت الزوجتة والتزوج. بمتا يمكتن متن 

قتتر  ابتكاريتتة تستتاعد األستترة علتتى اجتيتتاز أزماتفتتا,  إتبتتار
( أن انتتتتتتتتا  عاقتتتتتتتتة 0209  حيتتتتتتتتد أكتتتتتتتتدت إيمتتتتتتتتان رز 

ارتباقيتتتة قرديتتتة معنويتتتة بتتتين ال وامتتتة الزوجيتتتة والمفتتتارات 
اعبتكاريتتتة لربتتتة األستتترة  تتت  إدارة األزمتتتات األستتترية ختتتال 

 .مراحلفا الثاثة
 وال يمكتتن إغفتتال اعبتتدار اعداري متتن منظتتور التفاعتتل
بين الفرد والبيئة المحيقة والت  تعد متغير أساس  لتف أثتر 

(. 0229 –حستن حتريم  عال على ال درات اعبداعية للفرد
( 0200حيتتدر نتتوري  و حيتتد أكتتدت دراستتة محمتتود جمعتتة

أن ال يتتادة اعداريتتة تتتؤثر علتتى اعبتتدار اعداري للمرؤوستتين 
وكانت انتا  عاقتة ارتباقيتة قرديتة معنويتة  %20بنسبة 

ن امتتتتا  رؤستتتا  العمتتتل لستتتمات ال يتتتادة اعداريتتتة وبتتتين بتتتي

امتتتا  مرؤوستتيفم ل تتدرات إبداعيتتة إداريتتة. كمتتا أوضتتحت 
( وجتتود عاقتتة لات داللتتة 0209دراستتة عتتاقه عتتو   

إحصتتتتتائية بتتتتتين مستتتتتتوت اعبتتتتتدار اعداري وبتتتتتين التقتتتتتوير 
( 0204التنظيمتتتتت  للمنظمتتتتتة. ودراستتتتتة محجتتتتتوبى أستتتتتامة 

قيتتتتتة قرديتتتتتة معنويتتتتتة بتتتتتين وجتتتتتدت أن انتتتتتا  عاقتتتتتة إرتبا
مستتتتتوت األدا  التتتتوظيف  للعتتتتاملين وبتتتتين مستتتتتوت اعبتتتتدار 

 .اعداري
والا ويعد الزواج األسار  ت  وجتود األسترة والتت  تعتد 
اللبنتتة األولتتى  تت  المجتمتتي, وحتتتى يح تت  التتزواج متتا شتترر 
 من ألجلف البد أن يتتوا ر التوا ت  بتين ققبتى اتل  العاقتة.

قتتته علتتتى مستتتتوت التوا تتت  بتتتين  نجتتتال الحيتتتاة الزوجيتتتة يتو 
التتزوجين والتتلي لتتف دور كبيتتر  تت  استتت رار الحيتتاة األستترية 
 –ومواجفتتتتتتة ضتتتتتتغوق  ومشتتتتتتكات الحيتتتتتتاة  ستتتتتتفير جتتتتتتودة

(. وقتتتد شتتتترر ال عتتتز وجتتتتل التتتزواج وحتتتتدد ونظمتتتتف .022
ب واعتتتد  رضتتتت علتتتى كتتتل متتتن التتتزوج والزوجتتتة نستتت ا  متتتن 

وضتمان الح و  والواجبات المتبادلة عستمرار حياة األسرة 
 .  (0200 –أدائفا لوظائففا  مينا حماد

( أن التو يتتتتتتت   تتتتتتت  0229ويؤكتتتتتتتد محمتتتتتتتد السفاستتتتتتتفة  
اختيار شري  الحياة بمثابتة حجتر األستار لتح يت  التوا ت  
الزواج  واللي يساعد بدور  علتى حتل المشتكات واجتيتاز 
األزمتتات التتت  تتعتتر  لفتتا اتتل  الشتتركة قبتتل وأثنتتا  وبعتتد 

ار اختيار شري  الحياة يعتبتر أحتد الزواج. ويضيه بين قر 
أاتتتم ال تتترارات األستتترية حيتتتد يترتتتتب عليتتتف استتتت رار الحيتتتاة 
الزوجية وبالتتال   فتو محت  نجتال التزواج وتح يت  التوا ت  

 . يف من عدمف
ومما الش   يف أن تعدد وتنتور أدوار الزوجتة قتد يخلت  
 لتتتديفا صتتترار بحكتتتم تعتتتار  متقلبتتتات أدواراتتتا المتعتتتددة,

يتتتتؤثر ستتتتلبيا  علتتتتى التوا تتتت  الزواجتتتت . حيتتتتد األمتتتتر التتتتلي 
( أن انتتتتا  عاقتتتتة ارتباقيتتتتة 0224وجتتتتدت منتتتتار محمتتتتد 

معنويتتتتة بتتتتين أبعتتتتاد مستتتتئوليات الزوجتتتتة األم تجتتتتا  أستتتترتفا 
وأبنائفتتتا وبتتتين أبعتتتاد التوا تتت  الزواجتتت . أيضتتتا   تتت ن النجتتتال 
والكفا ة    الدراستة والعمتل أحتد مظتاار التوا ت  الزواجت  

( أن انتتتتتا  عاقتتتتتة 0222م حيتتتتتد أوضتتتتتحت أمتتتتتل ستتتتتويل
إرتباقيتتتتة قرديتتتتة معنويتتتتة بتتتتين مستتتتتوت التوا تتتت  الزواجتتتت  
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 .ومستوت التحصيل الدراس  للقالبات المتزوجات
 تت  ضتتتو  متتتا ستتتب  يتضتتت  أن التو تتت  الزواجتتت  ركيتتتزة 
أساستتية  تتت  نمتتتا  األستتترة واستتتت راراا. كمتتتا أنتتتف يتتتؤدي إلتتتى 

زمتتتة خلتت  المنتتتاس المستتتاند لتقتتتوير المفتتتارات اعداريتتتة والا
كمتتتتتتتا أن  (.0228 –عدارة شتتتتتتتئون األسرة ستتتتتتتنا  ستتتتتتتليمان

اعبتتدار اعداري يحتترر الفتترد متتن التفكيتتر النمقتت  والنظتتر 
إلتتتى األمتتتور بشتتتمولية والحلتتتول الت ليديتتتة للمشتتتاكل. واكتتتلا 
تتعاظم حاجة األسرة إلى مفارات اعبدار اعداري. خاصتة 
 تتت  الظتتتروه الحاليتتتة للعصتتتر وللتتت  للتوصتتتل إلتتتى حلتتتول 

ية خاقة للمواقه أو المشاكل المختلفة الت  تتعر  إبداع
 (0220 –العتتدلون  لفتتا األستترة  قتتار  الستتويدان و محمتتد

 اعبتتتتتتتدار اعداري أداة اامتتتتتتتة  تتتتتتت  إدارة وتنميتتتتتتتة المتتتتتتتوارد 
البشتتتترية حيتتتتد أنتتتتف يمكتتتتن الفتتتترد متتتتن مواجفتتتتة المشتتتتكات 
واألزمات وتحويلفا إلى  ترص للتقتوير والتحستين وبالتتال  

ن استتتتتتغال متتتتتوارد األستتتتترة  عبتتتتتد الحميتتتتتد  فتتتتتو يعظتتتتتم متتتتت
 (. 0222 –المغرب 

ولكتتتن متتتا عاقتتتتة التوا تتت  الزواجتتت  باعبتتتدار اعداري  
 وال للتوا   الزواج  تيثير على اعبدار اعداري 

  تتد تناولتتت الدراستتات الستتاب ة للتوا تت  الزواجتت  أستتباب 
وم ومتتتتتتتات ومعوقتتتتتتتات التوا تتتتتتت   ستتتتتتتو  التوا تتتتتتت  الزواجتتتتتتت ,

قة التوا   الزواج  بمستئوليات الزوجتة األم وعا الزواج ,
وكتتلا التحصتتيل الدراستت  وأيضتتا  مفتتارات اعتصتتال الفعتتال 

كمتتتتتا تناولتتتتتت الدراستتتتتات الستتتتتاب ة اعبتتتتتدار  بتتتتتين التتتتتزوجين.
اعداري علتتتتتى مستتتتتتوت ال قاعتتتتتات المؤسستتتتتية متتتتتن حيتتتتتد 
العوامتتتتتل المتتتتتؤثرة علتتتتتى إبتتتتتدار العتتتتتاملين وعاقتتتتتة الستتتتتلو  

ومعوقاتتتتتتف وتتتتتتيثير  علتتتتتى األدا   ال يتتتتتادي باعبتتتتتدار اعداري
  .الوظيف  للعاملين بالمؤسسات

ولكن لم تحاول أي متن الدراستات الستاب ة التقتر  إلتى 
التتتتتتتربق بتتتتتتتين اعبتتتتتتتدار اعداري والتوا تتتتتتت  الزواجتتتتتتت  كيحتتتتتتتد 
الموضتتتتوعات لات األاميتتتتة  تتتت  مجتتتتال  الستتتتلو  اعداري 

 .واعنسان 
ومن انا جا ت  كرة البحد    تحديد مستوت كل من 
اعبتتتدار اعداري والتوا تتت  الزواجتتت  والعاقتتتة بينفمتتتا وللتتت  
لكل من الزوجة والزوج باعتباراما ققب  العاقة الزوجية. 

 نجال العاقة الزوجية وتح ي  التوا   الزواجت  متن شتينف 
تتتتتتتتتتتتتتو ير جتتتتتتتتتتتتتو مائتتتتتتتتتتتتتم لتنميتتتتتتتتتتتتتة وتقتتتتتتتتتتتتتوير المفتتتتتتتتتتتتتارات 

اعنسانية( بصفة عامتة ومفتارات  –الفنية –اعدارية الفكرية
بدار اعدارت بصفة خاصة  ولل  بما يمكن األسرة متن اع

 .إدارة شئونفا على أكمل وجف
 أهداف البحث

يستتتفده البحتتد بصتتفة رئيستتية دراستتة اعبتتدار اعداري 
 –وعاقتتتتف بتتتالتوا   الزواجتتت  لتتتدت عينتتتة البحتتتد  زوجتتتات

 -:أزواج( ولل  من خال األاداه الفرعية التالية
  تماعيتتتتتتتتتتة التعتتتتتتتتتتره علتتتتتتتتتتى بعتتتتتتتتتت  الخصتتتتتتتتتتائص اعج -0

 واعقتصادية لعينة البحد.
 قيار مستوت التوا   الزواج  لعينة البحد. -0
 تحديد مستوت اعبدار اعداري لعينة البحد. -9
دراستتتتتتة العاقتتتتتتات اعرتباقيتتتتتتة بتتتتتتين مستتتتتتتوت اعبتتتتتتدار  -4

الخصتتتتتتائص  كتتتتتتل متتتتتتن اعداري لعينتتتتتتة البحتتتتتتد وبتتتتتتين
 .والتوا   الزواجى اعجتماعية واعقتصادية

الخصتتتتائص اعجتماعيتتتتة  كتتتتل متتتتن تحديتتتتد نستتتتبة تتتتتيثير -8
لعينتتتتتة البحتتتتتد علتتتتتى  والتوا تتتتت  الزواجتتتتتى واعقتصتتتتتادية

 مستوت اعبدار اعداري.
 أهمية البحث

ترجتتتتي أاميتتتتة البحتتتتد إلتتتتى أن دراستتتتة اعبتتتتدار اعداري 
وعاقتتتف بتتالتوا   الزواجتت  ستتوه يثتتري الفكتتر اعداري  تت  
اتتتتلا المجتتتتال متتتتن ختتتتال التعتتتتره علتتتتى مستتتتتوت اعبتتتتدار 

للي يعتبر بدور  أحتد العوامتل المتؤثرة علتى إدارة اعداري وا
وتنمية الموارد البشرية, حيد أنف يفجر عديد متن القاقتات 
وال تتتتدرات اعبداعيتتتتة والتتتتت  تعتتتتد بمثابتتتتة  تتتترر أساستتتت   تتتت  

 .المفارات اعدارية
اتتتتتلا إضتتتتتا ة إلتتتتتى أن اعبتتتتتدار اعداري يعتبتتتتتر ستتتتتال 

التتلي األمتتر  للتغييتتر والتقتتوير ومواجفتتة وحتتل المشتتكات,
يمكتتن األستتترة متتن أدا  وظائففتتتا وتح يتت  أاتتتدا فا وبالتتتتال  
 فتتتتو لتتتتف أثتتتتر كبيتتتتر  تتتت  استتتتتمرارية حيتتتتاة األستتتترة وتح يتتتت  
ر اايتفا والت  اى اده أساس  لوقتصاد المنزل  بصتفة 

دارة شئون األسرة بصفة خاصة  .عامة واق
وممتتتتتا الشتتتتت   يتتتتتف أن التعتتتتتره علتتتتتى مستتتتتتوت التوا تتتتت  
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سيكون بمثابة قاعدة بيانتات تفيتد  الزواج  بيبعاد  المختلفة
 تت  تصتتميم بتترامج تدريبيتتة لمتتن يعتتانون متتن ستتو  التوا تت  
الزواجتتتت  و تتتت  ضتتتتو  للتتتت  تتوقتتتتي الباحثتتتتة أن تكتتتتون اتتتتل  
الدراستتتتتة إضتتتتتا ة جديتتتتتدة إلتتتتتى مجتتتتتال إدارة شتتتتتئون األستتتتترة 
لتناولفتتتا موضتتتتوعين علتتتى قتتتتدر متتتن األاميتتتتة  تتت  مجتتتتال  

 .السلو  اعنسان  و السلو  اعداري
سلوب البحثياإل  

اتبعتتتتت الدراستتتة المتتتنفج الوصتتتتف   مننننال الدراسنننة: .1
التحليل  حيد تم جمي البيانات عن الظاارة موضي 

تصتتتنيففا ثتتتم تحليلفتتا إحصتتتائيا  والوصتتتول  والدراستتة 
إلى نتائج خاصة بالظاارة موضتي الدراستة متي بيتان 

 - عبد المرض  عزامالعاقة بين المتغيرات البحثية 
0228). 

 :لعلمية والتعاريف اإلجرائيةالمصطلحات ا .1
درجة التزاحم الحجري: تشير    الا البحد إلى  -أ

 -خارج قسمة عدد أ راد أسر عينة البحد  زوجات
( على عدد غره المسكن معبرا  عن لل  أزواج

 ب يمة رقمية.
او الصورة اللانية التى يرسمفا  المعيش : المستوت-ب

تف الشخص لمجتمي ما لما يعت د أنف ضروري لحيا
 (.4..0-من سلي وخدمات سفير نور وآخرون

وي صد بالمستوت المعيش     الا البحد ال يم 
منق ة  الرقمية الدالة على الدخل األسري الشفري,

 عدد العاملين باألسرة, ملكية المسكن, السكن,
 السفر للخارج وأسبابف, اعشترا     أحد النوادي,

 األسرة.وكلل  نور وعدد الم تنيات التى تمتلكفا 
 
التوا   الزواج : او حالة وجدانية تشير إلى مدت  -ج

كما أنف محصلة تفاعات  ت بل العاقة الزوجية,
عدة جوانب بين الزوجين منفا اعحترام والث ة وال يم 
سلوب تنشئة األبنا  واعشبار  واأل كار والعادات واق

األسرة  الجنس  وأوجف إنفا  ميزانية
(Sinha&Mukerjee- 1990)  وGattis) و آخرون- 

0224). 

 ابتكتتتتتتار  اعبتتتتتتدار اعداري: اعبتتتتتتدار اتتتتتتو ال تتتتتتدرة علتتتتتتى -د
إيجتتتاد  الجديتتتد ستتتوا   كتتترة أو حتتتل مشتتتكلة أو منتتتتج أو

نجتت   عاقتتة بتتين أشتتيا  متنتتاثرة  محمتتد عبتتد المختتتار واق
واعبدار اعداري او عمليتة الختروج  .(0200 -عدوي

يتتتة حديثتتتة متتتن الوضتتتي الت ليتتتدي لتتتودارة إلتتتى رؤيتتتة إدار 
يستتتتثمر  يفتتتا الفتتترد مفاراتتتتف الشخصتتتية اعبداعيتتتة  تتت  
إستتنباق أستتاليب إداريتة تمكنتتف متن التوصتتل إلتى حلتتول 

 -محمتتتتتد العتتتتتازم   ابتكاريتتتتتة للمشتتتتتاكل التتتتتتى تواجفتتتتتف
وي صتتتتد  (.022 –عبتتتتد المعقتتتت  الخفتتتتاه( و 0222

لبحتتتتد استتتتتجابات بمستتتتتوت اعبتتتتدار اعداري  تتتت  اتتتتلا ا
ألبعتاد اعبتدار اعداري  (أزواج –عينة البحتد  زوجتات
 رقمية.معبرا  عن لل  ب يمة 

 :الشاملة والعينة .0
  Sample تتتم إجتترا  اتتلا البحتتد علتتى عينتتة صتتد ية

AccidentaL  002 –زوجتة 002  مفردة 042بلغ قوامفا 
متتتتتتن مجمتتتتتتور الزوجتتتتتتات واألزواج  تتتتتتى حتتتتتتى وستتتتتتق  (زوج

 .باالسكندرية
  :غيرات البحثيةتالم .4

 -:البحثية التالية اشتمل البحد على المتغيرات

 .بي: تضمن مستوت اعبدار اعداريالمتغير التا -أ
: اشتملت على مجموعة المتغيرات المست لة -ب

 الخصائص اعجتماعية واالقتصادية المميزة لعينة
المستوت -الحالة المفنية - السن البحد والممثلة   

درجة  -سرةحجم األ -مدة الحياة الزوجية -التعليم 
المستوت  -الشفرياألسري  الدخل -التزاحم الحجري

 .مستوت التوا   الزواج  ( وأيضاالمعيش 
  :الفروض البحثية .5

استتتتتنادا  ألاتتتتداه البحتتتتد تمثلتتتتت الفتتتترو  البحثيتتتتة  يمتتتتا 
 -يلى:
توجد  رو  معنوية بين مفردات عينة البحد   -0

(    مستوت اعبدار اعداري و  ا أزواج –زوجات 
التولف  و  للخصائص اعجتماعية واالقتصادية

 .كمتغيرات مست لة الزواجى
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ت اعبدار توجد عاقة ارتباقية معنوية بين مستو  -0
أزواج( كمتغير تابي  –اعداري لعينة البحد زوجات

الخصائص اعجتماعية واالقتصادية  كل من وبين
 .كمتغيرات مست لةوالتوا   الزواجى 

والتوا    تؤثر الخصائص اعجتماعية واالقتصادية -9
على مستوت ( أزواج –نة البحد زوجاتلعي الزواجى

 .اعبدار اعداري
 :إسلوب تجميع ومعالجة البيانات .6

تتتم تجميتتي البيانتتات البحثيتتة باستتتخدام استتتمارة استتتبيان 
. أزواج( –زوجتتتات  بالم ابلتتتة الشخصتتتية متتتي عينتتتة البحتتتد

وللتيكتتد متتن صتتاحية االستتتمارة علميتتا  ولغويتتا  تتتم عرضتتفا 
اعت  وتتم لمنزلت  واعرشتاد الزر على عدد أساتلة اعقتصتاد ا
كمتتتا تتتتم إجتتترا  اختبتتتار الثبتتتات  ,إجتتترا  التعتتتديات الازمتتتة

باستتتخدام معامتتل ألفاكرونبتتاس للتح تت  متتن ثبتتات االستتتمارة 
( لمحتتور اعبتتدار اعداري 2914-2910حيتد بلغتتت قيمتتف 

( لمحتتور 2910-2919  ,للزوجتتات واألزواج علتتى التتتوالى
زواج على التوالى.    حتين التوا   الزواج  للزوجات واأل

وللتتتت   (2919بلغتتتتت قيمتتتتتف عجمتتتتال  محتتتتاور االستتتتتمارة  
م بولتة تتدل  , واى قتيمكل من الزوجات واألزواج الستمارة
. وقتتد تضتتمنت بتتات االستتتمارة وصتتاحيتفا للتقبيتت علتتى ث

 -التالية: االستمارة المحاور
 الخصائص اإلجتماعية واالقتصادية: المحور األول

 –المستتوت التعليمت  –لتة المفنيتةالحا –تضمنت  الستن
التتتتتتتتزاحم درجتتتتتتة  –حجتتتتتتم األستتتتتتترة –متتتتتتدة الحيتتتتتتاة الزوجيتتتتتتتة

 (.مستتوت التوا تت  الزواجتت  –المستتتوت المعيشتت  -الحجتري
 -:وقد تم قيار المتغيرات كما يل 

د ستنة وقتت .8 –02ين الستن: تتراول ستن الزوجتات بت .0
وتتتتتتتم توزيتتتتتتي  (09بلتتتتتتغ قتتتتتتول الفئتتتتتتة و  تتتتتتا للمتتتتتتدت  

 –99ستتنة(,   90 –02اد  ئتتات  الزوجتتات  تت  ثتت
, كمتتتتتا تتتتتتراول ستتتتتن  (ستتتتتنة  تتتتتيكثر 42,  ستتتتتنة( 48

سنة وقد بلغ قول الفئتة و  تا  24 –08األزواج بين 
زواج  تتتتتتتتت  ثتتتتتتتتتاد ( وتتتتتتتتتتم توزيتتتتتتتتتي األ09  للمتتتتتتتتتدت
ستتتنة  80ستتتنة(,   82 –9,  ستتتنة( 92 –08 ئتتتات 
   .( يكثر

درجتتتة الحالتتتة المفنيتتتة: تعمتتتل  درجتتتتان(, ال تعمتتتل   .0
 (.واحدة

درجة واحدة(,  توت التعليم : أقل من المتوسق المس .9
درجتتتتتتات(,  تتتتتتو   9, جتتتتتتامع   متوستتتتتتق  درجتتتتتتتان(

 .(درجات 9جامع   
درجتتتة  ستتتنوات  02متتتدة الحيتتتاة الزوجيتتتة: أقتتتل متتتن  .4

ستتتتتتنة  02ستتتتتتنة(  درجتتتتتتتان(,   02 –02(,  واحتتتتتتدة
 .(درجات 9   يكثر(

أ تتراد وقتتد بلتتغ قتتول  2 –0حجتتم األستترة: تتتراول بتتين  .8
واألزواج وتتتم توزيتتي  ( للزوجتتات0ت الفئتتة و  تتا للمتتد
 –0أزواج(  ت  ثتاد  ئتات   –زوجتاتعينتة البحد 

 .(أ راد  يكثر 2,   رد( 8 –4 رد(,   9
وقتتد  9 –298التتتزاحم الحجتتري: تراوحتتت بتتين  درجتتة .2

( وتتتتتتم توزيتتتتتتي 291بلتتتتتغ قتتتتتول الفئتتتتتة و  تتتتتتا للمتتتتتدت  
 رد/ حجترة(,  090 –298الزوجات    ثاد  ئات  

 تترد/ حجتترة  تتيكثر(,  090,   تترد/ حجتترة( 0 –099 
لتتتألزواج بقتتتول  ئتتتتة  998 –292كمتتتا تراوحتتتت بتتتتين 

 092 –292ئتتتتات  ( وتتتتم تتتتوزيعفم  تتت  ثتتتاد  .29 
 ترد/  092,   ترد/ حجترة( 098 –092,   رد/ حجرة(
 .(حجرة  يكثر

التتتتتدخل  تتتتتتم قياستتتتتف  تتتتت  ضتتتتتو  لمستتتتتتوت المعيشتتتتت :ا .2
( جنيتف 0222األسري الشتفري ستوا  كتان  أقتل متن 

جنيف(  درجتتان(,  9222 –0222  (,درجة واحدة 
الستتتكن ومنق تتة  .درجتتات( 9(   تتيكثر جنيتتف9222 

, ستتتتوا  شتتتتعب   درجتتتتة واحتتتتدة(, متوستتتتق  درجتتتتتان(
  كتتان قتتانون وملكيتتة الستتكن ستتوا .درجتتات( 9راقت   

, تمليت  درجتتان( , إيجار قتديم  جديد  درجة واحدة(
رة سوا  كان واحد . وعدد العاملين باألس(درجات 9 

 9ثاثتتتة  تتتيكثر   ,واحتتتدة(, اثنتتتان  درجتتتتان( درجتتتة 
كتتان ال  واالشتتترا   تت  أحتتد النتتوادي ستتوا  .درجتتات(

والستفر للختارج ستوا   . درجة واحدة(, نعم  درجتان(
درجتتتتة واحتتتتدة(, نعتتتتم  درجتتتتتان( و أستتتتبابف  كتتتتان ال 

 .ستتوا  كتتان العمتتل  درجتتة واحتتدة(, التنتتز   درجتتتان(
 02 حتوال الا باعضا ة إلى امتتا  عينتة البحتد ل
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, نعتتتتم نتتتتور متتتتن الم تنيتتتتات ستتتتوا  ال  درجتتتتة واحتتتتدة(
 درجتتتان( وعتتدداا ستتوا  كتتان واحتتد  درجتتة واحتتدة(, 

وبلل  تعبر محصلة ال يم  أكثر من واحد  درجتان(.
البحتتتتتد عتتتتتن المستتتتتتوت  التتتتتت  تحصتتتتتل عليفتتتتتا عينتتتتتة

 –04يتد تراوحتت درجاتتف للزوجتات بتين المعيش  ح
تتتم توزيتتي ( و 04درجتتة بقتتول  ئتتة و  تتا للمتتدت   28

 92 –04ات متتتتتتنخف   الزوجتتتتتتات  تتتتتت  ثتتتتتتاد  ئتتتتتت
 80, مرتفتتتتتي  درجتتتتتة( 80 –91 , متوستتتتتق درجتتتتتة(

متتتا تراوحتتتتت درجاتتتتف لتتتألزواج بتتتتين ك .درجتتتة  تتتيكثر(
( وتتتتم 00درجتتتة بقتتتول  ئتتتة و  تتتا للمتتتدت   24 –.0

 42 –.0توزيتتي األزواج  تت  ثتتاد  ئتتات متتنخف   
 89, مرتفتتتتتي  درجتتتتتة( 80 –40(, متوستتتتتق  درجتتتتتة

 .درجة  يكثر(
 82مستتتوت التوا تتت  الزواجتت : تتتتم قياستتف  تتت  ضتتتو   .1

         عبتتتتتتارة موزعتتتتتتة علتتتتتتى ثمانيتتتتتتة أبعتتتتتتاد واتتتتتت  الرضتتتتتتا
, الخا تات (00 , االستت رار الزواجت  (4والسعادة  

, (00, النضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتج االنفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  (1الزوجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
(, التعامتتل متتي 9, تحمتتل المستتئولية  (1المعتتامات 

ابات عينتة وتم ت ييم استج .(2, العاقات (4األبنا  
            (  تتتتتتتتتتت  ضتتتتتتتتتتتو  دائمتتتتتتتتتتتاأزواج –زوجتتتتتتتتتتتات البحتتتتتتتتتتتد

( درجتتتات(, أحيانتتتتا  درجتتتتان(, ال  درجتتتتة واحتتتتدة 9 
عبتتتتتارة( و العكتتتتتر  40وللتتتتت  للعبتتتتتارات اعيجابيتتتتتة  

وتتتتتم ت يتتتتيم أبعتتتتاد التوا تتتت   .(04للعبتتتتارات الستتتتلبية  
 -:الزواج  كما يل 

درجة  02 –8والسعادة: تراوحت درجاتف بين  الرضا -أ
وزيي عينة البحد ( وتم ت0 ئة و  ا للمدت بقول 
 2 –8أزواج(    ثاد  ئات منخف    – زوجات

 02–., مرتفي  درجة( 1 –2درجة(, متوسق  
 .درجة(

 91 –.0ر الزواجتتتت : تراوحتتتتت درجاتتتتتف بتتتتين اعستتتتت را -ب
( وتتتم توزيتي الزوجتتات 2درجتة بقتتول  ئتة و  تتا للمتدت  

متوستتق  درجتتة(, 08 -.0 ئتتات متتنخف     تت  ثتتاد
كمتتا  كثر (.درجتتة  تتي 99مرتفتتي   ,درجتتة ( 90 –02 

درجتتة بقتتول  ئتتة و  تتا  42 –00تراوحتتت درجاتتتف بتتين 

( و تتتتتتتم توزيتتتتتتي األزواج  تتتتتت  ثتتتتتتاد  ئتتتتتتات 2للمتتتتتتدت  
 90 –02متوستتتتتتتتق    ,درجتتتتتتتتة( 02 –00 متتتتتتتتنخف  

 .درجة  يكثر( 99مرتفي   ,(درجة

 04 –00الخا تتتتات الزوجيتتتتة: تراوحتتتتت درجاتتتتتف بتتتتين  -ج
( وتتم توزيتتي الزوجتتات 4للمتتدت   درجتة بقتتول  ئتة و  تتا

متوستتق  ,(درجتتة 08 -00 تت  ثتتاد  ئتتات متتنخف   
كمتتتتا  .(درجتتتتة  تتتتيكثر 00مرتفتتتتي   ,درجتتتتة( 02 –02 

درجتتة بقتتول  ئتتة و  تتا  04 –09درجاتتتف بتتين  تراوحتتت
( وتتتتتتتتم توزيتتتتتتتي األزواج  تتتتتتت  ثتتتتتتتاد  ئتتتتتتتات 4للمتتتتتتتدت  

 02 –02متوستتتتتتتتتتق   درجتتتتتتتتتة(, 02 –09خف   متتتتتتتتتن
 .ثر(درجة  يك 00مرتفي   درجة(,

 98 –02اعنفعتتتتال : تراوحتتتتت درجاتتتتتف بتتتتين النضتتتتج   -د
( و تتم توزيتي الزوجتات 2درجة بقول  ئة و  ا للمدت  
متوستتق  ,(درجتتة 00 –02 تت  ثتتاد  ئتتات متتنخف   

كمتتتتا  .درجتتتتة  تتتتيكثر( .0مرتفتتتتي   ,درجتتتتة( 01 –09 
درجتتة بقتتول  ئتتة و  تتا  92 –.0تراوحتتت درجاتتتف بتتين 

د  ئتتتتتتتات ( وتتتتتتتتم توزيتتتتتتتي األزواج  تتتتتتت  ثتتتتتتتا2للمتتتتتتتدت  
 92 –08متوستتتتتتتتتتق   ,درجتتتتتتتتتة( 04 –.0متتتتتتتتتنخف   

 (.درجة  يكثر 90مرتفي   ,(درجة
درجتتتتة  .0 –04المعتتتتامات: تراوحتتتتت درجاتتتتتف بتتتتين   -ه

 ( و تتتم توزيتتي الزوجتتات  تت 8بقتتول  ئتتة و  تتا للمتتدت  
متوستتتتتتق  ,(درجتتتتتتة 01 –04ثتتتتتتاد  ئتتتتتتات متتتتتتنخف   

 كمتتتتا .(درجتتتتة  تتتتيكثر 04مرتفتتتتي   ,(درجتتتتة 09 –.0 
درجتتة بقتتول  ئتتة و  تتا  92 –02 درجاتتتف بتتينتراوحتتت 
تتتتتتتتم توزيتتتتتتتي األزواج  تتتتتتت  ثتتتتتتتاد  ئتتتتتتتات و ( 8للمتتتتتتتدت  

 08 –00متوستتتتتتتتتتق   ,درجتتتتتتتتتة( 02 –02 متتتتتتتتتنخف  
  (.درجة  يكثر 02مرتفي   (,درجة

درجتتات  2 –9المستتئولية: تراوحتتت درجاتتتف بتتين  تحمتتل -و
( وتتتتتم توزيتتتتي عينتتتتة البحتتتتد 0لمتتتتدت بقتتتتول  ئتتتتة و  تتتتا ل

 4 –9  (  تتت  ثتتتاد  ئتتتات متتتنخف أزواج – زوجتتتات
 2         مرتفتتتتتتي ,(درجتتتتتتة 2 –8متوستتتتتتق   ,درجتتتتتتة(

 .درجات  يكثر(
 00 –8متتتتي األبنتتتتا : تراوحتتتتت درجاتتتتتف بتتتتتين التعامتتتتل  -ز

( وتتم توزيتتي الزوجتتات 0درجتة بقتتول  ئتة و  تتا للمتتدت  
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 –2متوستق   ,درجتة( 2 –8   ثتاد  ئتات متنخف  
درجتتتتات  تتتتيكثر(. كمتتتتا تراوحتتتتت  .مرتفتتتتي   ,(درجتتتتة 1

( 0رجة بقتول  ئتة و  تا للمتدت  د 00 –2درجاتف بين 
 2 –2 وتتتتم توزيتتتي األزواج  تتت  ثتتتاد  ئتتتات متتتتنخف 

 00 –02 مرتفتتتتتي  ,(درجتتتتتة . –1متوستتتتتق   ,درجتتتتتة(
 .(درجة

درجتتة بقتتول  02 –8العاقتتات: تراوحتتت درجاتتتف بتتين  -ل
( وتتتتم توزيتتتي الزوجتتتات  تتت  ثتتتاد 4 ئتتتة و  تتتا للمتتتدت  
 00 –.متوستتتتتتتق   ,(درجتتتتتتتة 1 –8 ئتتتتتتتات متتتتتتتنخف   

كمتتتتتتا تراوحتتتتتتت  .درجتتتتتتة  تتتتتتيكثر( 09 مرتفتتتتتتي  ,درجتتتتتتة(
( 9درجة بقتول  ئتة و  تا للمتدت   08 –2درجاتف بين 

 1 –2وتتتتم توزيتتتي األزواج  تتت  ثتتتاد  ئتتتات متتتنخف   
درجتتتة  00مرتفتتتي   ,(درجتتتة 00 –.متوستتتق   ,(درجتتتة
 (. يكثر

وبلل  تعبر محصلة ال تيم الرقميتة لألبعتاد الستاب ة عتن 
 -.2تتف بتين مستوت التوا   الزواجت  والتلي تراوحتت درجا

( و تتتتتم توزيتتتتي 92درجتتتتة بقتتتتول  ئتتتتة و  تتتتا للمتتتتدت   .02
 رجتتة(,د 021 –.2الزوجتتات  تت  ثتتاد  ئتتات متتنخف   

درجتتتتتتتتتة  .09مرتفتتتتتتتتتي   ,درجتتتتتتتتتة( 091 –.02متوستتتتتتتتتق  
درجة بقول  029 –.1كما ترواحت درجاتف بين  . يكثر(

( وتتتم توزيتتي األزواج  تت  ثتتاد  ئتتات 01 ئتتة و  تتا للمتتدت  
 048 –002متوستتتتتتتق   ,(درجتتتتتتتة 002 –.1  متتتتتتتنخف 
 .(درجة  يكثر 042  مرتفي ,درجة(

 المحور الثاني: اإلبداع اإلداري 
عبتتارة موزعتتة  92تتتم قيتتار اعبتتدار اعداري  تت  ضتتو  

 (,2ساستتتتتتية للمشتتتتتتكات  علتتتتتتى خمستتتتتتة أبعتتتتتتاد واتتتتتتى الح
المثتتتتتتتتتتتتابرة  ,(2المرونتتتتتتتتتتتتة  ,(2األصتتتتتتتتتتتتالة  ,(2القاقتتتتتتتتتتتتة 

 البحتتتتتتدوتتتتتتتم ت يتتتتتتيم استتتتتتتجابات عينتتتتتتة  (.2واعستتتتتتتمرارية 
أحيانتتتتا  ,درجتتتتات( 9(  تتتت  ضتتتتو  دائمتتتتا  أزواج – زوجتتتتات
( وللتتتت  للعبتتتتارات اعيجابيتتتتة ال  درجتتتتة واحتتتتدة , درجتتتتتان(

( وتتتتم عبتتتارات 1( والعكتتتر للعبتتتارات الستتتلبية  عبتتتارة 00 
 -:ت ييم أبعاد اعبدار اعداري كما يل 

وحتتتتتت : ترااستتتتتية للمشتتتتتكات والقاقتتتتتة واألصتتتتتالةالحس -أ
درجتتة بقتتول  ئتتة  04 –1بتتين درجتتات األبعتتاد الثاثتتة 

( وتتتم توزيتتي الزوجتتات  تت  ثتتاد  ئتتات 0و  تتا للمتتدت  
 ,درجتتتة( 00 –02متوستتتق  ,درجتتتة( . –1متتتنخف   
كمتتا تراوحتتت درجتتاتفم بتتين  .درجتتة  تتيكثر( 00مرتفتتي  

( وتتتم توزيتتي 9درجتتة بقتتول  ئتتة و  تتا للمتتدت   08 –2
 ,(درجتتتتتة 1 –2األزواج  تتتتت  ثتتتتتاد  ئتتتتتات متتتتتنخف   

  .(درجة  يكثر 00مرتفي   ,ة(درج 00 –.متوسق  
درجتتة بقتتول  09 –1المرونتتة: تراوحتتت التتدرجات بتتين  -ب

( وتم توزيي الزوجات    ثاد  ئات 0 ئة و  ا للمدت 
 ,درجتتتتة( 00 –02متوستتتتق  ,(درجتتتتة . –1متتتتنخف  
( كمتتا تراوحتتت التتدرجات بتتين درجتتة  تتيكثر 00مرتفتتي  

( وتتتم توزيتتي 9درجتتة بقتتول  ئتتة و  تتا للمتتدت   04 –2
 ,درجتتتتتة( 1 –2 تتتتت  ثتتتتتاد  ئتتتتتات متتتتتنخف    األزواج
 (.درجة  يكثر 00مرتفي   ,درجة( 00 –.متوسق 

 00 –2المثتتتابرة واعستتتتمرارية: تراوحتتتت التتتدرجات بتتتين  -ج
توزيتتي الزوجتتات  ( وتتتم0درجتتة بقتتول  ئتتة و  تتا للمتتدت 
 –.متوستتق  ,درجتتة( 1 –2 تت  ثتتاد  ئتتات متتنخف  

كمتتتا تراوحتتتت  درجتتتة  تتتيكثر( 00مرتفتتتي   ,(درجتتتة 02
درجتتتة بقتتتول  ئتتتة و  تتتا للمتتتدت  00 –2جات بتتتين التتتدر 
 –2( وتتتم توزيتتي األزواج  تت  ثتتاد  ئتتات متتنخف  0 
درجتات  02مرتفتي  ,درجتة( . –1متوسق   ,درجة( 2

 . يكثر(
وبلل  تعبر محصلة ال تيم الرقميتة لألبعتاد الستاب ة عتن 

 –.9داري والتتلي تراوحتتت درجاتتتف بتتين مستتتوت اعبتتدار اع
( وتتتم توزيتتي الزوجتتات .لمتتدت درجتتة بقتتول  ئتتة و  تتا ل22

متوستتتتتق  ,(درجتتتتتة 42 –.9 تتتتت  ثتتتتتاد  ئتتتتتات متتتتتنخف   
كمتتتتتتتا  درجتتتتتتتة  تتتتتتتيكثر(. 82مرتفتتتتتتتي   ,(درجتتتتتتتة 82 –41 

درجتتتتة بقتتتتول  ئتتتتة و  تتتتا  20 –92تراوحتتتتت درجاتتتتتف بتتتتين 
 ئتتات متتنخف  ( وتتتم توزيتتي األزواج  تت  ثتتاد 04للمتتدت 

مرتفتتتتتي  ,(درجتتتتتة 82 –44متوستتتتتق   ,درجتتتتتة( 49 –92 
 .درجة  يكثر( 81 

واتتتتتتلا وقتتتتتتد تتتتتتتم اعستتتتتتتعانة بمجموعتتتتتتة متتتتتتن األستتتتتتاليب 
اعحصتتتتتتتائية لوصتتتتتتته عينتتتتتتتة البحتتتتتتتد وتحديتتتتتتتد العاقتتتتتتتات 
اعرتباقيتتتتتتتة بتتتتتتتين المتغيتتتتتتترات التابعتتتتتتتة والمستتتتتتتت لة للبحتتتتتتتد 

 ,المتتتتتتتدت ,ضتتتتتتتمنت اتتتتتتتل  األستتتتتتتاليب النستتتتتتتب المئويتتتتتتتة.وت
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, دالتتتتتتة اعنحتتتتتتدار االرتبتتتتتتاق البستتتتتتيق معامتتتتتتل ,اختبتتتتتتار"ت"
 .SPSSاآللى  ج الحاسبالمتعدد ولل  باعستعانة ببرنام

 عرض ومناقشة النتائل 

 أواًل: الخصائص اإلجتماعية واالقتصادية 
تختلتتتتته درجتتتتتة اعبتتتتتدار اعداري بتتتتتاختاه خصتتتتتائص 

 ,يةشخصتتتتية الفتتتترد والستتتتمات المميتتتتزة لبيئتتتتة حياتتتتتف األستتتتر 
علتتتى بعتتت  الخصتتتائص  ولتتتلل  عمتتتدت الدراستتتة للوقتتتوه

 .(أزواج –زوجات اعجتماعية واالقتصادية لعينة البحد 
( أن متتتا يزيتتتد 0وقتتتد أوضتتتحت النتتتتائج البحثيتتتة جتتتدول 

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

وعن الحالة المفنية تبين  .(سنة 82 –08أعمارام  بلغت 
متتتتن  %9298يعملتتتتوا م ابتتتتل  %298.أن غالبيتتتتة األزواج 

  .الزوجات

: توزيع عينة البحث وفقًا للخصائص االجتماعية واالقتصادية1جدول   
الخصائص اإلجتماعية 

 واالقتصادية
الخصائص اإلجتماعية  110زوجات ن = 

 واالقتصادية
 110أزواج ن = 

 % عدد % عدد
 السن -0 الستن -0
 9292 44 سنة 92-08 4929 80 سنة 02-90
8914 88 سنة 82-91 98 40 سنة99-48  
 0298 00 سنة  يكثر 80 0092  02 سنة  يكثر 42
 الحالة المفنية -0 الحالة المفنية -0

 298. 002 يعمل 9298 48 تعمل
 098 9 ال يعمل 2098 28 ال تعمل

 المستوت التعليمى -9 المستوت التعليمى -9
 9098 .9 أقل من المتوسق 0298 99 أقل من المتوسق

 0.90 98 متوسق 9999 42 متوسق
 9999 42 جامع  9490 40 جامع 

 8 2  و  جامع  8 2  و  جامع 
 مدة الحياة الزوجية -4 مدة الحياة الزوجية -4

 9199 42 سنوات 02أقل من  4098 80 سنوات 02أقل من 
 9292 44 سنة 02-02 0.90 98 سنة 02-02
 08 92 سنة  يكثر 02 0199 94 سنة  يكثر 02
 األسرة حجم -8 حجم األسرة -8
 9999 42  رد 9 - 0 0098 02  رد 9 - 0
 8098 29  رد 8 - 4 2291 18  رد 8 - 4
 0490 02 أ راد  يكثر 2 292 1 أ راد  يكثر 2
 درجة التزاحم الحجترت -2 درجة التزاحم الحجرت -2
 22 20  رد / حجرة 092 -. 2  0298 99  رد / حجرة 090 -. 8 

2982 21  رد / حجرة 0 - 099  9891 49  رد / حجرة 098 - 092 
 490 8  رد / حجرة  يكثر 092 0891 .0  رد / حجرة  يكثر 090

وبالنستتبة للمستتتوت التعليمتت  يوضتت  الجتتدول انخفتتا  
الجتامع  حيتد بلغتت  نسبة مستوت التعليم الجتامع  و تو 

 .لألزواج %9199 ,للزوجات 9.90%
لزوجيتتتة كمتتتا تشتتتير النتتتتائج أيضتتتا  إلتتتى أن متتتدة الحيتتتاة ا

ستتنوات  02لتدت متا يزيتد عتن نصته عينتة البحتد كانتت  
 %2092 للزوجتتتتتتتتتتات, %8298بة  تتتتتتتتتتيكثر( وللتتتتتتتتتت  بنستتتتتتتتتت

غالبيتتة عينتتة البحتتد  . وقتتد بلتتغ حجتتم األستترة لتتدتلتتألزواج
 %1891 للزوجتتتتات, %999. تتتترد( وللتتتت  بنستتتتبة  8 –0 

و يمتتتتا يختتتتتص بدرجتتتتة التتتتتزاحم الحجتتتتري بلغتتتتت  .لتتتتألزواج
 ,متتتتتتتتن الزوجتتتتتتتتات %8292  رد/حجتتتتتتتترة( لتتتتتتتتدت 0 –099 
  .من األزواج %22( لدت  رد/حجرة 092 –292 

وممتتتا الشتتت   يتتتف أن الت تتتارب النستتتب   تتت  الخصتتتائص 
( ستوا   ت  المستتوت أزواج –المميزة لعينة البحد  زوجتات

التعليمتت  أو متتدة الحيتتاة الزوجيتتة يستتم  بتتتو ير جتتو مائتتم 
لخلتتتت  التوا تتتت  الزواجتتتت  والتتتتلي يتتتتؤدي بتتتتدور  إلتتتتى تنميتتتتة 

ستتتتوا  الفكريتتتتة أو الفنيتتتتتة أو  المفتتتتارات اعداريتتتتة وتقتتتتوير 
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اعنستتتانية( بصتتتفة عامتتتة ومفتتتارات اعبتتتدار اعداري بصتتتفة 
تعتبر بتدوراا إحتدت الم ومتات األساستية  ت   خاصة والت 

دارة الموارد البشرية  .تنمية واق
 ثانيًا: المستوى المعيشي 

يعتتتد المستتتتوت المعيشتتت  المعيتتتار التتتلي ت تتتار بتتتف قيمتتتة 
نستتانية الفرديتتة أو المجتمعيتتة معبتترا  عنفتتا بتتينوار الحيتتاة اع

وكميات السلي  والخدمات الت  ينعم بفا  رد أو مجتمي متا 
 .(4..0- سفير نور وآخرون

وبسؤال المبحوثات عن بنود المستوت المعيش  يوضت  
غالبيتتتة عينتتتة  لتتتدت( أن التتتدخل األستتتري الشتتتفري 0جتتتدول 

 %12جنيتتتتف وللتتتت  بنستتتتبة  9222البحتتتتد كتتتتان أقتتتتل متتتتن 
وأن غالبيتتتتتة عينتتتتة البحتتتتتد  .لتتتتألزواج %1490 ,للزوجتتتتات

 ,للزوجتتات %291.بة بنستت ت قتتن أحيتتا  متوستتقة وشتتعبية
وكان ما يزيد عتن نصته عينتة البحتد  .لألزواج 999%.

 ,للزوجتتتتات %2298ستتتتكنية تمليتتتت  بنستتتتبة ت قتتتتن وحتتتتدات 
 العتتاملين بيستتروقتتد تتتراول عتتدد األ تتراد  .لتتألزواج 2098%

 %291.د إلتتتتى  تتتتردين بنستتتتبة عينتتتتة البحتتتتد متتتتا بتتتتين  تتتتر 
 .لألزواج %490. ,للزوجات
من الزوجتات لتديفن  %2298أن  الجدول كما يوض  

النتتوادي الرياضتتتية أو اعجتماعيتتتة م ابتتتل  اشتتترا   تتت  أحتتتد
كمتتا تبتتين انخفتتا  نستتبة الزوجتتات  .متتن األزواج 2298%

 %2891وللتتت  م ابتتتل %92الاتتتت  ستتتا رت إلتتتى الختتتارج 
السفر لدت ما ي رب من ثلثت   وقد كان سبب من األزواج,
 ,للزوجتتتتتتتات %2090د اتتتتتتتو التنتتتتتتتز  بنستتتتتتتبة عينتتتتتتتة البحتتتتتتت

 .لألزواج 2994%
و يمتتا يختتتص بالم تنيتتات التتتى تمتلكفتتا األستترة يوضتت  

( أزواج –( أن غالبيتتتتتة عينتتتتتة البحتتتتتد  زوجتتتتتات9جتتتتتدول  

لتتتتديفم الم تنيتتتتات موضتتتتي الدراستتتتة حيتتتتد احتلتتتتت الثاجتتتتة 
 %022 ,تللزوجتتتتتتتتتتا %90..رتبتتتتتتتتتة األولتتتتتتتتتتى بنستتتتتتتتتبة الم

 %292.للزوجتتتتات, %298.بنستتتبة ثتتتم المكتتتواة  .لتتتألزواج
 %891. ,للزوجتتتات %999.ستتتيفر بنستتتبة والري .لتتتألزواج
 %1092وتوماتيكيتتتتتتتتة بنستتتتتتتتبة ثتتتتتتتتم الغستتتتتتتتالة األ .لتتتتتتتتألزواج
 تتتتتتت  حتتتتتتتين أن المجفتتتتتتته  .لتتتتتتتألزواج %1999 ,للزوجتتتتتتتات

الكفربائ  وغسالة األقبتا  والتكييته والميكروويته احتلتت 
قائمتتتتتة الم تنيتتتتتات وللتتتتت  بنستتتتتب المراكتتتتتز األخيتتتتترة ضتتتتتمن 

 298%- 891%,)  292%- 199%,)  08%- 
 ( لكتتتتتتتتل متتتتتتتتن الزوجتتتتتتتتات0291% -0098%  (,0999%

 .واألزواج على التوال 
( أزواج –كمتتتا يتضتتت  أن غالبيتتتة عينتتتة البحد زوجتتتات

فم عتدد وحتدة واحتدة لمعظتتم الم تنيتات  يمتا عتدا بعتت  لتدي
 ,يتتتتتتد عتتتتتتدداا عتتتتتتن الواحتتتتتتدة واتتتتتتى التكييتتتتتتهالم تنيتتتتتتات يز 

 0290 ,%0292ولل  للزوجات بنسب  ,السيارة ,الريسيفر
 ,التاب تتوب ,وبقاقة األئتمتانعلى التوال   0999% ,%

 ,%0492 ,%0.98لتتتتتتتألزواج بنستتتتتتتب  وللتتتتتتت  ,الريستتتتتتتيفر
 التوالى. على 291%

م درجتتتتات المستتتتتوت المعيشتتتت   تتتت  ضتتتتو  البنتتتتود وبت يتتتي
( إلتتى أن المستتتوت 4الستتاب ة تشتتير األرقتتام التتواردة بجتتدول 
( كتان اجأزو  –زوجتات المعيش  لدت غالبيتة عينتة البحتد 

 %1298 ,للزوجتات %18  ومتوسق ولل  بنستبة منخف
تتتتتتدنت نستتتتتبة عينتتتتتة البحتتتتتد لو المستتتتتتوت  بينمتتتتتا .لتتتتتألزواج
 %0098 ,للزوجتتات %08شتت  المرتفتتي حيتتد بلغتتت المعي

 .لألزواج

: نوزيع عينة البحث وفقًا لبنود المستوى المعيشى1جدول   
110أزواج ن =  110ن =  زوجات   عدد % عدد % بنود المستوى المعيشى 

  
9999 
8291 
089. 

  
42 
20 
0. 

  
92 
82 
02 

  
92 
22 
04 

الدخل األسري الشفري -0  
جنيف 0222أقل من   
جنيف 9222 – 0222  
جنيف  يكثر 9222  

  
4291 
8098 

  
4. 
29 

  
9490 
8292 

  
40 
21 

منق ة السكن -0  
 شعب  
 متوسق
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 * تم حساب % على أسار عدد المسا رين للخارج
توزيع عينة البحث وفقا للمقتنيات التي تمتلكاا األسرة  :0جدول   

 زوجات أزواج
المقتنيات             نعم ال 

 نعم ال     
 عدد % عدد % عدد % عدد %
  رن كفربائ  -0 44 9292 22 2999 42 1999 24 2092
ميكروويه -0 02 0098 9. 2298 08 0291 8. 2.90  
محضرة قعام -9 44 9292 22 2999 92 08 2. 28  
ثاجة -4 .00 90.. 0 291 002 022 ت ت  

ديب  ريزر -8 42 9999 12 2292 98 0.90 18 2291  
غسالة أقبا  -2 1 292 000 999. 02 199 002 092.  
يةغسالة أوتوماتيك -2 1. 1092 00 0199 022 1999 02 0292  
مجفه كفربائ  -1 . 298 000 098. 2 891 009 490.  
مكواة -. 002 298. 9 098 002 292. 4 999  
مكنسة -02 1. 1092 00 0199 4. 2194 02 0092  
ريسسفر -00 000 999. 1 292 008 891. 8 490  
كمبيوتر -00 12 2092 94 0199 10 2199 91 9092  
الب توب -09 41 42 20 22 41 42 20 22  
تكييه -04 01 08 020 18 02 0999 024 1292  
سيارة -08 92 08 2. 28 92 92 14 22  
بقاقة ائتمان -02 90 0292 11 2999 40 9490 .2 2891  

 
أزواج( وفقا لفئات المستوى المعيشى -: توزيع عينة البحث)زوجات4جدول  

110زوجات ن= المستوى المعيشى  المستوى المعيشى 
 

110أزواج ن=  

 % عدد % عدد
 8092 20 مستوت منخف  0199 94 مستوت منخف 
 9891 49 مستوت متوسق 8292 21 مستوت متوسق
 0098 08 مستوت مرتفي  08 01 مستوت مرتفي 

للفترد  والجدير باللكر أن عتدم ارتفتار مستتوت المعيشت 
اعبتدار اعداري  أو أنخفاضف اليمكن اعتبار  أحتد معوقتات

و إلن ستال لو حتدين  فت. در ما يكون عامتل محفتز لتفب 
الفتتترد  تتت    تتتيمكن اعتبتتتار  أداة يستتتتثمراا , تتت  لات الوقتتتت

 راق  00 90. 1 292
  
298 
92 

  
. 
92 
28 

  
0098 
02 
2298 

  
08 
04 
10 

نكملكية المس -9  
 قانون جديد
 إيجار قديم

 2098 تملي 
  
22 
0490 

  
14 
0. 
2 

  
8292 
9490 
.90 

  
21 
40 
00 

عدد العاملين باألسترة -4  
 واحد
 اثنان

 891 ثاثة  يكثر
  

2298 
  
02 
.9 

  
2298 
9098 

  
9. 
10 

واديد الناعشترا     أحت -8   
 نعم
 0098 ال

  
2891 

  
40 
2. 

  
92 
22 

  
92 
14 

الستفر للخارج -2   
 نعم
 9490 ال

  
9292 

  
08 
02 

  
9.9. 
2090 

  
04 
00 

*سبب السفر  -2   
 العمل
 2994 التنزة
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تنميتتتتة قدراتتتتتف ومفاراتتتتتف اعبداعيتتتتة بصتتتتفة عامتتتتة ومفتتتتارات 
 .اعبدار اعداري بصفة خاصة

 ثالثًا: مستوى التوافق الزواجي 
يتتتتؤدي غيتتتتاب التوا تتتت  الزواجتتتت  إلتتتتى التفكتتتت  األستتتتري 

تتتؤثر  األمتترا  النفستتية والع ليتتة والعصتتبية والتتتى وانتشتتار
 تت  العصتتر  بتتدوراا علتتى تنميتتة المتتوارد البشتترية والتتتى تعتتد

 األسترة والمجتمتي الحال  أام الركائز األساسية لبنتا  وت تدم
(1993 Author& William) .كمتتتتا يؤكتتتتدWilliams  

أن التعتتتتاون  تتتت  أدا  األدوار والتتتتدعم والمستتتتاندة ( 0222 
اآلخر باألسرة والنجال    العمل وال تدرة علتى من القره 

 حتتتتتل المشتتتتتكات ومفتتتتتارات اعتصتتتتتال الناجحتتتتتة تعتتتتتد متتتتتن
والتتتلي متتتن شتتتينف أن يتتتو ر جتتتو  مظتتتاار التوا تتت  الزواجتتت 

 اعدارية. مائم لتنمية وتقوير المفارات
 

وبسؤال الزوجات عن األبعاد الثمانيتة للتوا ت  الزواجت  
غالبيتتتتتة الزوجتتتتتات  ( أن8توضتتتت  النتتتتتتائج البحثيتتتتتة جتتتتدول 

يتمتعن بمستتوت متوستق  ومرتفتي لستبعة أبعتاد متن التوا ت  
وال  التعامتتتتتتتتل متتتتتتتتي األبنتتتتتتتتا  الزواجتتتتتتتت  واتتتتتتتتى علتتتتتتتتى التتتتتتتتت

النضتتتتتتتتتتج  ,(%098.اعستتتتتتتتتتت رار الزواجتتتتتتتتتت    ,(999%. 
 ,( لكتتتتتتتتتل منفمتتتتتتتتتا%2.ة اعنفعتتتتتتتتتال  والمعتتتتتتتتتامات بنستتتتتتتتتب

الرضتتتتتتتتتتتتتتا والستتتتتتتتتتتتتتعادة  ,(%1.90الخا تتتتتتتتتتتتتتات الزوجيتتتتتتتتتتتتتتة 
.  تتتتتتتت  حتتتتتتتتين (%1891ة  تحمتتتتتتتتل المستتتتتتتتئولي ,(1199% 

الاتتت  يتمتتتعن بمستتتوت متتنخف   ارتفعتتت نستتبة الزوجتتات
 .(%8092لبعد العاقات حيد بلغت  

وبستتؤال األزواج عتتن األبعتتاد الثمانيتتة للتوا تت  الزواجتت  
( إلتتتتتى ارتفتتتتتار نستتتتتبة األزواج لو 2تشتتتتتير النتتتتتتائج جتتتتتدول 

متتتن التوا تتت   المستتتتوت المتوستتتق والمرتفتتتي لألبعتتتاد الثمانيتتتة
  الزواج 

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

 % عدد % عدد
 الرضا والسعادة
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
04 
88 
80 

 
0092 
4891 
4098 

 المعامالت
 مستوت منخف 

توسقمستوت م  
 مستوت مرتفي

 
00 
48 
29 

 
02 
9298 
8098 

 االستقرار الزواجى
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
. 
4. 
20 

 
298 
4291 
8092 

 تحمل المسئولية
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
11 
51 
51 

 
0490 
4098 
4999 

 الخالفات الزوجية
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
09 
.4  
81 

 
029. 
4291 
4199 

 التعامل مع األبناء
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
1 
42 
22 

 
292 
9199 
88 

 النضل االنفعالى
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
00 
42 
20 

 
02 
9.90 
8291 

 العالقات
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
20 
42 
01 

 
8092 
9999 
08 

التوافق الزوجي أبعاد( وفقا لفئات يع عينة البحث)أزواجتوز  :6جدول   
110أزواج ن= أبعادالتوافق الزواجى 110أزواج ن= أبعادالتوافق الزواجى   

 % عدد % عدد
 الرضا والسعادة
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
09 
42 
22 

 
0291 
9.90 
82 

 المعامالت
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
2 
98 
2. 

 
8 

0.90 
2891 

 االستقرار الزواجى
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
4 
99 
19 

 
999 
0298 
2.90 

 تحمل المسئولية
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
11 
01 
61 

 
0891 
0292 
8298 
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 الخالفات الزوجية
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
02 
98 
28 

 
199 
0.90 
2098 

 التعامل مع األبناء
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
4 
90 
14 

 
999 
0292 
22 

 النضل االنفعالى
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
2 
94 
2. 

 
89. 
0199 
2891 

 العالقات
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
42 
22 
2 

 
9199 
8891 
89. 

اجت  والتعامتل متي األبنتا  واى على التتوال  اعستت رار الزو 
 ,(%8.المعتتتتتتتتامات   ( لكتتتتتتتتل منفمتتتتتتتتا,%292.بنستتتتتتتتبة  

الخا تتتتتتتتتتتتات الزوجيتتتتتتتتتتتتة  (,%490.النضتتتتتتتتتتتتج اعنفعتتتتتتتتتتتتال  
المستتئولية  تحمتتل ,(%1.90والستتعادة  الرضتتا ,(092%. 
  .(%2092والعاقات  ,(1490% 

يتض  مما سب  أن ُبعدي اعست رار الزواج  والتعامل 
د التتتتتتتتت  أبتتتتتتتتدت عينتتتتتتتتة متتتتتتتتي األبنتتتتتتتتا  متتتتتتتتن أكثتتتتتتتتر األبعتتتتتتتتا

ستتتوت توا  فمتتا الزواجتت  ( ارتفتتار مأزواج –زوجتتات البحتتد
   حين احتل ُبعتد العاقتات المركتز األخيتر  ,الخاص بفا

أزواج( بشتين مستتوت التوا ت   –زوجتات لدت عينة البحد 
. وقتتتتد يرجتتتتي للتتتت  إلتتتتى اختتتتتاه وتقتتتتور أستتتتر الزواجتتتت 

حيتتتتد اختلتتتته مففتتتتوم  األختيتتتتار الزواجتتتت  عتتتتن لي قبتتتتل,
 وامتتتتة الزوجيتتتتة وأصتتتتب  اتختتتتال ال تتتترارات األستتتترية معتمتتتتد ال

تبتادل الترأي بتين التزوجين وستاعد علتى للت  الت تارب  على
الث تتتا   بينفمتتتا والتتتلي يتتتؤدي إلتتتى ت ليتتتل اعحتكاكتتتات بتتتين 

 .الزواجىالزوجين مما يؤثر إيجابيا  على توا  فما 
 وبت يتتتتيم درجتتتتات مستتتتتوت التوا تتتت  الزواجتتتت   تتتت  ضتتتتو 

( 2الستتاب ة توضتت  النتتتائج البحثيتتة جتتدول  ةاألبعتتاد الثمانيتت
عينتتتتتتة البحتتتتتتد  ارتفتتتتتتار مستتتتتتتوت التوا تتتتتت  الزواجتتتتتت  لتتتتتتدت

الزواجت   . حيد تبين أن مستوت التوا  أزواج( – زوجات
( متتتتتن األزواج %2490  ,( متتتتتن الزوجتتتتتات%1.90لتتتتتدت 

أمتتل . وتتفتت  اتتل  النتتتائج متتي دراستتة كتتان متوستتق ومرتفتتي

المبحوثات يتمتتعن  والت  وجدت أن غالبية (0222سويلم 
بمستوت مرتفي من التوا   الزواج  وللت  بمتا يمكتنفن متن 
توظيتتتتته قاقتتتتتتاتفن وقتتتتتدراتفن  تتتتتت  ال يتتتتتام بيعبتتتتتتا  األدوار 

نجتتتتتاز المفتتتتتام ال منوقتتتتتة بفتتتتتن ب تتتتتدر أكبتتتتتر متتتتتن األختتتتترت واق
والتتت  أوضتتحت  (0208شتتيما  النجتتار  . ودراستتة الفعاليتتة

زواج واأل ارتفتتتار مستتتتوت التوا تتت  الزواجتتت  لتتتدت الزوجتتتات
 .أ راد العينة

 رابعًا: اإلبداع اإلداري 
 يعتتتتتد اعبتتتتتدار اعداري متتتتتن الموضتتتتتوعات الفامتتتتتة  تتتتت 

علتتى  العمتل اعداري لمتا لتف متن نتتتائج إيجابيتة تعتود بتالنفي
. (0229 – حتتاتم رضتتاالمؤسستتات اعداريتتة والعتتاملين  يفا
تقتور أصتبحت التدول  ت   و   ضو  ما يشفد  العالم متن

ييتترات جلريتتة  تت  أستتاليبفا اعداريتتة تغ حاجتتة إلتتى إحتتداد
قتتر  إداريتتة إبداعيتتتة حديثتتة تعتمتتتد  الت ليديتتة والبحتتد عتتتن

علتتتتتتى العنصتتتتتتر البشتتتتتتري والتتتتتتلي يعتبتتتتتتر جتتتتتتوار العمليتتتتتتة 
 اعبداعيتتتتتتتة وللتتتتتتتت  عتتتتتتتن قريتتتتتتتت  تفيئتتتتتتتة البيئتتتتتتتتة اعداريتتتتتتتتة

 .(0222 –وخليل عبد الراز  اواري معراج المناسبة
   بعتتتتتاد األ ( عتتتتتنأزواج –ستتتتتؤال عينتتتتتة البحد زوجتتتتتاتوب

( إلى 1 لام الواردة بجدو الستة لوبدار اعداري تشير األرق
مستتتتتتوت  لو أزواج( –يتتتتتة عينتتتتتة البحتتتتتد  زوجتتتتتاتأن غالب
 ومرتفي من اعبدار اعداري متوسق

أزواج( وفقا لفئات مستوى التوافق الزوجي -توزيع عينة البحث )زوجات :1جدول   
ىمستوى التوافق   الزواج 110زوجات ن=  التوافق الزواجىمستوى   110أزواج ن=   

 % عدد % عدد

 0891 90 مستوت منخف  .029 94 مستوت منخف 
 0194 94 مستوت متوسق 4891 88 مستوت متوسق
 4891 88 مستوت مرتفي  4999 80 مستوت مرتفي 

أزواج( وفقا لفئات أبعاد اإلبداع اإلداري -توزيع عينة البحث )زوجات :8جدول   

إلدارىأبعاداإلبداع ا 110زوجات ن=  110أزواج ن= أبعاداإلبداع اإلدارى   

 % عدد % عدد
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 الحساسية للمشكالت
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
9 
91 
2. 

 
098 
9092 
2891 

 الحساسية للمشكالت
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
2 
0. 
.8 

 
8 

0891 
2.90 

 الطالقة
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق

ستوت مرتفيم  

 
4 
9. 
22 

 
999 
9098 
2490 

 الطالقة
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
1 
11 
11 

 
891 
0298 
2292 

 األصالة
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
8 
92 
21 

 
490 
9291 
28 

 األصالة
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
1 
02 
18 

 
292 
0098 
2291 

 المرونة
ف مستوت منخ  

 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
00 
28 
99 

 
0199 
8490 
0298 

 المرونة
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
09 
82 
80 

 
0291 
4292 
4098 

 المثابرة واالستمرارية
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق
 مستوت مرتفي

 
00 
28 
49 

 
02 
8490 
9891 

 المثابرة واالستمرارية
 مستوت منخف 
 مستوت متوسق

ت مرتفيمستو   

 
. 
82 
20 

 
298 
4092 
8291 

ية لألبعتتتتتتتاد الستتتتتتتتة واتتتتتتتى علتتتتتتتى التتتتتتتتوال  الحساستتتتتتت وللتتتتتتت 
 ,أزواج (%8.  ,( زوجتتتتتتتات%298.للمشتتتتتتتكات بنستتتتتتتبة 
 ( أزواج,%490.  زوجتتتتتتتات, (%292.القاقتتتتتتتة بنستتتتتتتبة 

 ,( أزواج%999.  زوجتتتتتتات, (%891. بنستتتتتتبة األصتتتتتتالة
( %098.  ,( زوجتتتات%2.بنستتتبة  واعستتتتمرارية المثتتتابرة

( %1.90  ,( زوجتتتتتتتتات%1092المرونتتتتتتتة بنستتتتتتتبة , اجو أز 
 .أزواج

يتضتتتتت  ممتتتتتا ستتتتتب  أن ُبعتتتتتدي الحساستتتتتية للمشتتتتتتكات 
والقاقتتتة  تتت  اعبتتتدار اعداري احتتتتا مكتتتان الصتتتدارة  تتت  

 –زوجتتتتتات ارتفتتتتتار مستتتتتتواام لتتتتتدت غالبيتتتتتة عينتتتتتة البحتتتتتد 
   حين أن ُبعد المرونة جتا   ت  المركتز األخيتر  ,أزواج(

ي لتتتتتدت غالبيتتتتتة عينتتتتتة البحتتتتتد متتتتتن حيتتتتتد اعبتتتتتدار اعدار 
 .(أزواج – زوجات

وقتتد يرجتتي للتت  إلتتى الظتتتروه الحاليتتة التتت  يتستتم بفتتتا 
العصتتر والتتت  تتعتتاظم معفتتا األزمتتات والمشتتكات األستترية 
وبالتال  تتعاظم حاجة األسرة إلى مفارات اعبتدار اعداري 
 للتوصتتل إلتتى حلتتول إبداعيتتة خاقتتة للمواقتته أو المشتتاكل

.  اعبتتدار اعداري أداة عتتر  لفتتا األستترةالمختلفتتة التتت  تت
تختتتال  اامتتتة تمكتتتن الفتتترد واألستتترة متتتن مواجفتتتة األزمتتتات واق

حيتد تحولفتا  ,ت أو حل المشتكات بقري تة إبداعيتةال رارا
إلتتتى  تتترص للتقتتتتوير والتحستتتين وبالتتتتال   فتتتتو يعظتتتم متتتتن 

 .استغال موارد األسرة
 (0222و ا  العساه  وتختله ال  النتائج مي دراسة 

تتتت  وجتتتدت أن المرونتتتة احتلتتتت المرتبتتتة األولتتتى ضتتتمن وال
ستتتتتتية عناصتتتتتتر اعبتتتتتتدار اعداري  تتتتتت  حتتتتتتين جتتتتتتا ت الحسا

عتتتاقه عتتتو  . ودراستتتة للمشتتتكات  تتت  المرتبتتتة األخيتتترة
والتتت  أوضتتحت أن المرونتتة جتتا ت  تت  المرتبتتة  (0209 

األولتتتى والمثتتتابرة واعستتتتمرارية  تتت  المرتبتتتة األخيتتترة ضتتتمن 
 .عناصر اعبدار اعداري

 
بت يتتتتتيم درجتتتتتات مستتتتتتوت اعبتتتتتدار اعداري  تتتتت  ضتتتتتو  و 

( إلتى .األبعاد الستتة الستاب ة أشتارت نتتائج البحتد جتدول 
ارتفتتتتتتتتار مستتتتتتتتتوت اعبتتتتتتتتدار اعداري لتتتتتتتتدت عينتتتتتتتتة البحتتتتتتتتد 

. حيتد وجتد أن مستتوت اعبتدار اعداري أزواج( –زوجتات 
( متتتتن األزواج %199.  ,الزوجتتتتات( متتتتن %1298لتتتتدت  

 .كان متوسق ومرتفي
 (0221  مفجتتتة مستتتلم  النتتتتائج متتتي دراستتتة وتتفتتت  اتتتل

من أ راد العينة لتديفم مستتوت  (%9.98والتى وجدت أن  
عتتتتتتاقه عتتتتتتو  جيتتتتتتد متتتتتتن التفكيتتتتتتر اعبتتتتتتداع  ودراستتتتتتة 

ناصتتتتر والتتتتلي أوضتتتت  ارتفتتتتار مستتتتتوت معظتتتتم ع (0209 
 اعبدار اعدارت لدت المبحوثين.

 خامسًا: نتائل الفروض البحثية 
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راستتة إلتتى الوقتتوه  تت  ضتتو  أاتتداه البحتتد عمتتدت الد
علتتتتتى قبيعتتتتتة ونتتتتتور العاقتتتتتات بتتتتتين المتغيتتتتترات المستتتتتت لة 

  -التالية:المدروسة والمتغير التابي و  ا  للفرو  البحثية 
توجنننند فننننروق معنويننننة بننننين مفننننردات عينننننة البحننننث  .1

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

 .غيرات مستقلةكمت الزواجى
بتتتين  ت( لدراستتتة معنويتتتة الفتتترو  م استتتتخدام اختبتتتارتتتت

. اتلا وتوضت  النتتائج البحثيتة جتدول مفردات عينتة البحتد
( أن انتتتا   تتترو  لات داللتتتة إحصتتتائية بتتتين متوستتتق  02 

لكتتتل متتتن  درجتتتات مستتتتوت اعبتتتدار اعداري للزوجتتتات و  تتتا  
متتتدة  ,التتتدخل األستتتري الشتتتفري المستتتتوت التعليمتتت , الستتتن,

والمستتتتتتتتوت  ,درجتتتتتتتة التتتتتتتتزاحم الحجتتتتتتتري لحيتتتتتتتاة الزوجيتتتتتتتة,ا
, 199 294 ت( المعبرة عتن للت  المعيش  حيد بلغت قيم

علتتتتى الترتيتتتتب واتتتتى قتتتتيم معنويتتتتة  292, 290, 190, 94.
. ويفيتتتد للتتت  بتتتين المتغيتتترات 2920عنتتتد مستتتتوت احتمتتتال  

الستتتتاب ة تستتتتاام  تتتت  تح يتتتت  التبتتتتاين  تتتت  مستتتتتوت اعبتتتتدار 
 .اعداري

زواج وجتتتتتد أن انتتتتتا   تتتتترو  لات داللتتتتتة وبالنستتتتتبة لتتتتتأل
بدار اعداري و  ا  إحصائية بين متوسق درجات مستوت اع

التتتتتتدخل األستتتتتتري  المستتتتتتتوت التعليمتتتتتت , لكتتتتتتل متتتتتتن الستتتتتتن,
 ,درجتتتتة التتتتتزاحم الحجتتتتري ,متتتتدة الحيتتتتاة الزوجيتتتتة الشتتتتفري,

 ت( المعبتترة عتتن للتت  والمستتتوت المعيشتت  حيتتد بلغتتت قتتيم
على الترتيب واى  190, 98., 0294,  299, 92., 199

. وتفيتتتتتد اتتتتتل  2920قتتتتتيم معنويتتتتتة عنتتتتتد مستتتتتتوت احتمتتتتتال  
العاقتتتة بتتتين المتغيتتترات المستتتت لة الستتتاب ة لفتتتا أثتتتر واضتتت  

 .على مستوت اعبدار اعداري
وبدراستتة معنويتتة الفتترو  بتتين متوستتق درجتتات مستتتتوت 
اعبدار اعداري لكل من الزوجات واألزواج و  ا  للمتغيرات 

ة أوضتتحت النتتائج أن انتا   تترو  لات المستت لة المدروست
داللتتتتتة إحصتتتتتائية بتتتتتين متوستتتتتق درجتتتتتات مستتتتتتوت اعبتتتتتدار 

المستتتوت  لكتتل متتن الستتن, اعداري للزوجتتات واألزواج و  تتا  
 الحيتتتاة الزوجيتتتة,متتتدة  ,التتتدخل األستتتري الشتتتفري ,التعليمتتت 

وت التوا تتتتتت  الحالتتتتتة المفنيتتتتتة ,ومستتتتتت ,المستتتتتتوت المعيشتتتتت 
, 990, 492, 490 ,994  ت(الزواجتتتتت  حيتتتتتد بلغتتتتتت قتتتتتيم

علتتتى الترتيتتتب واتتتى قتتتيم معنويتتتة عنتتتد  9988, 992, 092
  البحث  فر . واكلا يمكن قبول ال2920مستوت احتمال  

 .األول
 (0229حتتتاتم رضتتتا وتتفتتت  اتتتل  النتتتتائج متتتي دراستتتة 

والتتتت  أوضتتتحت وجتتتود  تتترو  دالتتتة إحصتتتائيا  بتتتين مستتتتوت 
راستتة . ودظيفيتتةاعبتدار اعداري للمبحتتوثين وبتتين الحالتة الو 

حيتتد وجتتدت  تترو  دالتتة إحصتتائيا   (0222و تتا  العستتاه 
ات وبتتتتتتين العمتتتتتتر بتتتتتتين مستتتتتتتوت اعبتتتتتتدار اعداري للمبحوثتتتتتت

 والتتتتت  (0209إيمتتتتان رز  . ودراستتتتة والمستتتتتوت التعليمتتتت 
معنويتتتتتتة دالتتتتتتة إحصتتتتتتائيا  بتتتتتتين المفتتتتتتارات   وجتتتتتتدت  تتتتتترو 

, تبعتتا  لكتتل متتن  المستتتوت التعليمتت  اعبتكاريتتة لربتتة األستترة
 .للزوج والزوجةنية( الحالة المف

أزواج( وفقا لفئات مستوى اإلبداع اإلداري -توزيع عينة البحث )زوجات :1جدول   

110زوجات ن= مستوى اإلبداع اإلدارى 110أزواج ن= مستوى اإلبداع اإلدارى   
 % عدد % عدد

 092 0 مستوت منخف  0098 08 مستوت منخف 
 98 40 مستوت متوسق 4292 82 مستوت متوسق
 2999 22 مستوت مرتفي  4291 .4 مستوت مرتفي 

الفروق في مستوى اإلبداع اإلداري تبعًا للمتغيرات المستقلة: 10جدول  
 متوسط الدرجات ت متوسط الدرجات ت متوسط الدرجات ت المتغيرات المستقلة زوجات أزواج زوجات وأزواج  

994**  9292 199**  9299 294**  الستن 9290 
490**  492 .92**  890 199**  المستوت التعليم  499 
492**  099 299**  090 .94**  الدخل األسري الشفري 0924 
990**  .920 0294**  0991 190**  مدة الحياة الزوجية 0990 
29. 0090 .98**  0299 290**  درجة التزاحم الحجري 0090 



Vol. 61, No. 3, pp. 371-388, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 133 

092**  0194 190**  4999 292**  المستوت المعيش  4090 
992**  090 192**  0 899**  الحالة المفنية 094 
9988**   مستوت التوا   الزوج - - - - 9490 

8292* معنوية عند            2920**معنوية عند   

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

الخصنننننائص اإلجتماعينننننة  كنننننل منننننن تنننننابع وبنننننين
 .كمتغيرات مستقلةوالتوافق الزواجى ية واالقتصاد

لدراستتة  تتتم اعستتتعانة ب ختبتتار معامتتل اعرتبتتاق البستتيق
تغيتتتترات المستتتتت لة والمتغيتتتتر العاقتتتتات اعرتباقيتتتتة بتتتتين الم

( أن انتتتتتا  عاقتتتتتة 00. وتوضتتتتت  النتتتتتتائج جتتتتتدول  التتتتتتابي
إرتباقيتتتتتة قرديتتتتتة معنويتتتتتة بتتتتتين مستتتتتتوت اعبتتتتتدار اعداري 

حجتتتتتتم األستتتتتترة ن كتتتتتتل متتتتتتن للزوجتتتتتتات كمتغيتتتتتتر تتتتتتتابي وبتتتتتتي
مستتتتوت التوا تتت   ,(29011المستتتتوت المعيشتتت   ,(29920 

 , والتتتدخل2920( عنتتتد مستتتتوت احتمتتتال  .2901الزواجتتت  
 .2928( عند مستوت احتمال 29004  األسري الشفري

أيضتتتتتتتتتتي  يتضتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتن الجتتتتتتتتتتدول أن انتتتتتتتتتتا  عاقتتتتتتتتتتة 
إرتباقيةقرديتتتتتتتة معنويتتتتتتتة بتتتتتتتين مستتتتتتتتوت اعبتتتتتتتدار اعداري 

بي وبتتتتتتتين كتتتتتتل متتتتتتتن حجتتتتتتتم األستتتتتتترة لتتتتتتألزواج كمتغيتتتتتتتر تتتتتتتتا
مستتتتوت التوا تتت   ,(29000المستتتتوت المعيشتتت   (,29080 

, والتتتتدخل 2920( عنتتتتد مستتتتتوت إحتمتتتتال .2990الزواجتتتت  
 2928( عنتتتتد مستتتتتوت إحتمتتتتال  29010األستتتتري الشتتتتفري 

البحثتتتتت   كمتغيتتتتترات مستتتتتت لة واكتتتتتلا يمكتتتتتن قبتتتتتول الفتتتتتر 
 .الثان 

 (0209إيمتتتتتان رز  وتتفتتتت  اتتتتتل  النتتتتتتائج متتتتي دراستتتتتة 

والت  وجدت عاقة إرتباقية قردية معنويتة بتين المفتارات 
وكتتتتل متتتتن حجتتتتم األستتتترة والتتتتدخل اعبتكاريتتتتة لربتتتتة األستتتترة 

 (0204محجتتتوبى أستتتامة  . وتختلتتته متتتي دراستتتة األستتتري
والتتت  أوضتتحت أن انتتا  عاقتتة إرتباقيتتة قرديتتة معنويتتة 

 بتتتتتتتتتين اعبتتتتتتتتتدار اعداري والحالتتتتتتتتتة الوظيفيتتتتتتتتتة 2928عنتتتتتتتتتد 
 .للمبحوثين

والتوافنق  لخصائص اإلجتماعينة واالقتصناديةتؤثر ا .0
أزواج( علننننننى  –لعينننننننة البحث)زوجننننننات الزواجننننننى

 .مستوى اإلبداع اإلداري
 تتتم استتتخدام دالتتة اعنحتتدار المتعتتدد لتحديتتد نستتبة تتتيثير
الخصتتتتائص اعجتماعيتتتتة واعقتصتتتتادية كمتغيتتتترات مستتتتت لة 

 .على مستوت اعبدار اعداري كمتغير تابي

 متغيتتتتترات 4( أن انتتتتتا  00وتوضتتتتت  النتتتتتتائج جتتتتتدول 
 ,التتتتتتدخل األستتتتتتري الشتتتتتتفري ,مستتتتتتت لة اتتتتتتى حجتتتتتتم األستتتتتترة

مستتتتوت التوا تتت  الزواجتتت  تتتتؤثر علتتتى  ,المستتتتوت المعيشتتت 
 %22وقتتتد بلغتتتت نستتتبة التتتتيثير . مستتتتوت اعبتتتدار اعداري

عند مستوت إحتمتال   0910ة ه=حيد قيم لدت الزوجات
لتتتتتتتدت األزواج حيتتتتتتتد قيمتتتتتتتة  %10بلغتتتتتتتت  , بينمتتتتتتتا2928
 .2928عند مستوت إحتمال  09.2ه=

العالقات االرتباطية بين مستوى اإلبداع اإلداري والمتغيرات المستقلة :11جدول    

 2928* معنوية عند            2920**معنوية عند 
تأثير المتغيرات المستقلة على مستوى اإلبداع اإلداري :11جدول   

ة التأثيرنسب ف المتغيرات المستقلة  زوجات أزواج  نسبة التأثير ف 
090*    00%  09.*   09% حجم األسرة    
098*    01% الدخل األسري الشفري   02%  *099   
09.**    04%  092**    00% المستوت المعيش     
9990**    01%  09.8**    08%  مستوت التوا   الزوج  

 أزواج
 قيم معامل اإلرتباط

 زوجات
 قيم معامل اإلرتباط

مستوى اإلبداع اإلداري                       
 المتغيرات المستقلة

حجم األسرة   ** 29920   **29080  
الدخل األسري الشفري   *29004   *29010  
لمستوت المعيش ا  **29011    **29000  
مستوت التوا   الزواج     **.2901   **.2990  
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 2928* معنوية عند            2920**معنوية عند 
أكثتتر  أن مستتتوت التوا تت  الزواجتت  كتتان متتن كمتتا تبتتين

بتتتتدار اعداري المتغيتتتترات المستتتتت لة تتتتتيثيرا  علتتتتى مستتتتتوت اع
.  تتتتت  حتتتتتين أن لتتتتتألزواج %01للزوجتتتتتات,  %08بنستتتتتبة 

حجتتم األستترة كتتان متتن أقتتل المتغيتترات المستتت لة تتتيثيرا  علتتى 
 %00 ,للزوجتتتتات %09اعداري بنستتتتبة  مستتتتتوت اعبتتتتدار

 .لألزواج

 التوصيات
بمنننا  أوضنننحته النتنننائل البحثينننة توصننني الدراسنننة إزاء منننا

 -يلى:
إعتداد بترامج تدريبيتتة يشتره عليفتتا أخصتائ  اعقتصتتاد  .0

المنزلتت  بشتتين تقتتوير المفتتارات اعداريتتة بصتتفة عامتتة 
. وكتتتتتتتلل  صتتتتتتتةومفتتتتتتارات اعبتتتتتتتدار اعداري بصتتتتتتتفة خا

إدارة شتتتتئون  إستتتتتثمار القاقتتتتات اعبداعيتتتتة  تتتت  تقتتتتوير
 .األسرة

بتتدار  تت  كتتل مؤسستتة تعليميتتة إنشتتا  إدارة حاضتتنة لو .0
تستتمى"بن  األ كتتار" تكتتون مستتئولة عتتن دعتتم وتشتتجيي 
القتتاب المتميتتزين متتي عمتتل جتتائزة تشتتجيعية أل ضتتل 

 إبداعى.  كرة أو عمل
ات إاتمتتتام البتتترامج التعليميتتتة  تتت  الجامعتتتة بتنميتتتة مفتتتار  .9

 للتدخول  تىبمتا يؤالتف  ,اعبتكار واعبدار لتدت القالتب
 العمل. سو بالمنا سة 

"للم بلتتتين علتتتى التتتزواج" يشتتتره  نشتتتا  مراكتتتز إرشتتتاديةإ .4
عليفتتتتتا أخصتتتتتائ  اعقتصتتتتتاد المنزلتتتتت  تفتتتتتتم ب كستتتتتابفم 

تحمتتتل  ,ومفتتتارات بشتتتين إختيتتتار شتتتري  الحيتتتاةمعتتتاره 
 األسرية. وكلل  إدارة األزمات ,المسئولية وت بل الغير

 
 

 المراجع 
دار  –إدارة اعبتتتدار واعبتكتتتارات :(1011)أستتتامة خيتتتري 

 .األردن –مانع –الراية

: التوا تتتتتت  (1001)أمتتتتتتل بنتتتتتتت مبتتتتتتار  ستتتتتتالم آل ستتتتتتويلم 
الزواجتتت  وعاقتتتتف بالتحصتتتيل األكتتتاديم  لتتتدت عينتتتة 

ة اعمتتتتتتتام محمتتتتتتتد بتتتتتتتن ستتتتتتتعود متتتتتتتن قالبتتتتتتتات جامعتتتتتتت

كليتة  –قسم علم النفر –تيررسالة ماجس –اعسامية
المملكتتتتتتتة العربيتتتتتتتة  –الريتتتتتتتا  –العلتتتتتتتوم اعجتماعيتتتتتتتة

 .السعودية
ال وامتتتتة الزوجيتتتتة  :(1010)ز  إيمتتتتان صتتتتال إبتتتتراايم ر 

األستترة  تت  إدارة وعاقتفتتا بالمشتتاعر اعبتكاريتتة لربتتة 
اعقتصتتتتتتتتتادية مجلتتتتتتتتتة العلتتتتتتتتتوم  –األزمتتتتتتتتتات األستتتتتتتتترية

جامعتتتتتتتة  –عتتتتتتتةكليتتتتتتتة الزرا –واعجتماعيتتتتتتتة الزراعيتتتتتتتة
 .0العدد  –4المجلد  –المنصورة

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

اعداري اعبتتتتتتتدار : (1000)حتتتتتتتاتم علتتتتتتت  حستتتتتتتن رضتتتتتتتا 
دراستتتتتة تقبي يتتتتتة علتتتتتى  –وعاقتتتتتتف بتتتتتاألدا  التتتتتوظيف 

ار الملتتت  عبتتتد العزيتتتز التتتدول  األجفتتتزة األمنيتتتة بمقتتت
كليتتة  –اعداريتةقستم العلتوم  –ستالة ماجستتيرر  –بجتدة

 –جامعتتتتتة نتتتتتايه للعلتتتتتوم األمنيتتتتتة –الدراستتتتتات العليتتتتتا
 .المملكة العربية السعودية

دار  –0ق –المنظمتتتتتتتتتتات : إدارة(1000)حستتتتتتتتتن حتتتتتتتتتتريم 
 .األردن –عمان –حامد

 مؤسستتتتتتتة –داع : التفكيتتتتتتتر اعبتتتتتتت(1006)زينتتتتتتتب حتتتتتتتب  
 .رام ال –العن ا 
ترجمتتتة  –كيتتته تضتتتاعه لكائتتت : (1005)ستتتكوت وات 

 .الريا  –رمكتبة جري –مكتبة جرير

ستت رار : التوا ت  الزوا(1005)سنا  محمد سليمان  جت  واق
 . اارةال –عالم الكتب –األسرة

برنتتتتامج إرشتتتتادي م تتتتترل  :(1001)ستتتتفير حستتتتين جتتتتودة 
 – تت  الزواجتت  عتتن قريتت   نيتتات الحتتوارلتعزيتتز التوا

ليتتتتتتة ك –قستتتتتتم الصتتتتتتحة النفستتتتتتية –رستتتتتتالة ماجستتتتتتتير
 .غزة –الجامعة اعسامية –التربية

 :(1114)ستتتتفير نتتتتور و إيتتتتزير عتتتتازر و منتتتتى بركتتتتات 
اعقتصتتتتتتاد قستتتتتتم  –اعقتصتتتتتتاد اعستتتتتتتفاك  األستتتتتتري

 .جامعة اعسكندرية –كلية الزراعة – المنزل
: وعتتتتت  الزوجتتتتتات (1015)شتتتتتيما  أحمتتتتتد علتتتتت  النجتتتتتار 

 –بمفارات االتصال الفعال وعاقتف بالتوا   الزواج 
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المتؤتمر التتدول  الثتتان  لكليتة التربيتتة النوعيتتة والتتدول  
األول ل ستتتم اعقتصتتتاد المنزلتتت   ت تتتدمنا  تتت  تعاوننتتتا: 

 –يشتتتة المستتتتدامة(مستتتار جديتتتد لر اايتتتة األستتترة والمع
 .أكتوبر 15/16

مبتتتتتاد  : (1001)قتتتتتار  الستتتتتويدان و محمتتتتتد العتتتتتدلون  
ار الخليجتتتتتتتتت  لوستتتتتتتتتتثمارات اعبتتتتتتتتتد –0ق –اعبتتتتتتتتدار
 .الكويت –والتدريب

: أثتتتر تقبيتتت  عناصتتتر اعبتتتدار (1010)عتتتاقه عتتتو  
اعدارت  تتتتتتتتتى التقتتتتتتتتتوير التنظيمى دراستتتتتتتتتة ميدانيتتتتتتتتتة 

 تتتى علىالعتتتاملين  تتتى مؤسستتتات االتصتتتاالت الخلويتتتة 
شتتتت  للعلتتتتوم االقتصتتتتادية مجلتتتتة جامعتتتتة دم  -لبنتتتتان(

 .الثالثالعدد  -11المجلد –وال انونية
: المفتتتتارات (1001)عبتتتتد الحميتتتتد عبتتتتد الفتتتتتال المغربتتتت  
 –0ق –المتتتوارد البشتتتريةالستتتلوكية والتنظيميتتتة لتنميتتتة 

 .ج.م.ر –المنصورة
: مبتتتتتتتتتاد  اعحصتتتتتتتتتا  (1005)عبتتتتتتتتتد المرضتتتتتتتتت  عتتتتتتتتتزام 

   .الجامعية دار المعر ة  -0ق –الوصف 
 –مبتاد  اعدارة الحديثتة: (1001)عبد المعقت  الخفتاه 

دار  –0ق –البشتتتترية منفجيتتتتة حديثتتتتة لتنميتتتتة المتتتتوارد
 .األردن –عمان –دجلة

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

 

  علتتتى أثتتتر اعبتتتدار التنظيمتتت :(1014)محجتتتوبى أستتتامة 
 تتتت  المؤسستتتتات الصتتتتغيرة والمتوستتتتقة أدا  العتتتتاملين 

تحويتتتتتتتل الباستتتتتتتتي  للجنتتتتتتتوب حالتتتتتتتة شتتتتتتتركة وحتتتتتتتدة  
كليتة  –قسم علوم التستيير –رسالة ماجستير –بورقلة(

جامعتة  –قتصتادية والتجاريتة وعلتوم التستييرالعلوم اع
 .الجزائر –ورقلة –قاصدي مربال

عرشتاد : أساستيات  ت  ا(1000)محمتد إبتراايم السفاستفة 
مكتبتتتتتتتة  –دار حنتتتتتتتين –والتوجيتتتتتتتف النفستتتتتتت  والتربتتتتتتتوي

 .جامعة مؤتة –الفال
: ال يتتتادة التحويليتتتة (1006)محمتتتد بزيتتتغ حامتتتد العتتتازم  

ة رستتال –اعداري  دراستتة مستتحية( وعاقتفتتا باعبتتدار

كليتتتتة الدراستتتتتات  –قستتتتم العلتتتتوم اعداريتتتتة –ماجستتتتتير
بيتة المملكتة العر  -جامعة نايه للعلوم األمنية –العليا

 .السعودية

, انجتتت  صتتتال  ريتتتد عتتتدوي ارمحمتتتد خضتتتر عبتتتد المختتتت
ز مركت –0ق –التفكير النمقت  واعبتداع  :(1011)

 –كليتتتة الفندستتتة –تقتتتوير الدراستتتات العليتتتا والبحتتتود
 .جامعة ال اارة

ستتتتتتتتلو  التنظيمتتتتتتتت   تتتتتتتت  ال :(1001)محمتتتتتتتتود العميتتتتتتتتان 
 –عمتتتتتتتتان –دار وائتتتتتتتتل –0ق  –منظمتتتتتتتتات األعمتتتتتتتتال

 .األردن
تتيثير : (1011)معف وحيدر شتاكر نتوري محمود حسن ج
دراستتتة اجحتتتة  تتت  تح يتتت  اعبتتتدار اعداري  ال يتتتادة الن

 -ت العليتتتتا  تتتت  جامعتتتتة ديتتتتال تقبي يتتتتة آلرا  ال يتتتتادا
 –10العتتتتتتتدد  –مجلتتتتتتتة اعدارة واعقتصتتتتتتتاد –العتتتتتتترا (
 .04السنة

: مستتتئولية األم تجتتتا  (1004)منتتتار عبتتتد التتترحمن محمتتتد 
مجلتتتتتة  –جتتتتت ا الزوارعايتتتتتة األبنتتتتتا  وعاقتتتتتتف بتوا  فتتتتت

مجلتتتد  –جامعتتتة المنو يتتتة –نزلتتت بحتتتود اعقتصتتتاد الم
 .(4-1)العدد  –14

 
 
 
 
 

:  اعليتتتتة برنتتتتامج (1008)مفجتتتتة محمتتتتد إستتتتماعيل مستتتتلم
لألنشقة الفنية    تنمية كل من المفارات و التفكير 

لفتن لتدت اعبداع  داختل ور  العمتل نحتو ممارستة ا
لثتتان  بتت  االمتتؤتمر العر  –قالبتتات اعقتصتتاد المنزلتت 
صتتاد المنزلتت  والتنميتتة اعقتعشتتر لوقتصتتاد المنزلتت   

 .أغسقر .01/0 –جامعة القائه –البشرية(
دت ال لتتت  وضتتتغوق الحيتتتاة لتتت :(1011)مينتتتا ستتتمي  حمتتتاد

رستتتتتتتتتتتالة  –الزوجتتتتتتتتتتتات لوات اعجفتتتتتتتتتتتا  المتكتتتتتتتتتتترر
الجامعتتة  –كليتتة التربيتة –قستم علتتم التنفر –ماجستتير
 .غزة –اعسامية

بتتتدار  تتت  اع :(1006)عبتتتد التتتراز اتتتواري معتتتراج وخليتتتل 
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عقتصادية مجلة العلوم ا –ال قار الحكوم  الجزائري
 .(6)العدد –جامعة سقيه –والتسيير

 
 
 

: واقتتي اعبتتدار (1006)و تتا  بنتتت عبتتد العزيتتز العستتاه 
 –دت متتتديرات المتتتدارر بمدينتتتة الريتتتا ومعوقاتتتتف لتتت

كليتتتتتتتتة  –يتتتتتتتتةالتربو  قستتتتتتتتم اعدارة –رستتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتير
المملكتتتتتتة العربيتتتتتتة  –معتتتتتتة الملتتتتتت  ستتتتتتعودجا –التربيتتتتتتة
 .السعودية
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Family affairs and institutes Management - Home Economics Department –  
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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. 


