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  ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى إدارة الذات كمتغير وسيط بين التوافق 

قر وزارة التربية والتعليم لدى الزوجات العامالت في ماألسري واإلبداع الوظيفي 
لدى  والكشف عن الفروق في درجة إدارة الذاتالفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة، 

الزوجات العامالت التي تعزي لمتغيرات المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى 
مقر وزارة التربية ( من زوجة عاملة في 56تكّونت عينة الدراسة من )الوظيفي، و 

، واستخدمت الدراسة ثالثة مقاييس، هي: ليم الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرةوالتع
إدارة الذات، والتوافق األسري، واإلبداع الوظيفي. وأظهرت النتائج وجود عالقة 
ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين الدرجة الكلية لمقياس إدارة الذات وأبعاده المختلفة، 

س التوافق األسري وأبعاده المختلفة باستثناء مجالّي إدارة الوقت والدرجة الكلية لمقيا
دارة االنفعاالت والضغوط، ووجود ارتباط موجب دال إحصائيًا بين الدرجة الكلية  وا 
وأبعاد مقياس إدارة الذات والدرجة الكلية لمقياس اإلبداع الوظيفي، ووجود ارتباط 

س التوافق األسري وأبعاده، والدرجة الكلية موجب دال إحصائيًا بين الدرجة الكلية لمقيا
لمقياس اإلبداع الوظيفي، كما كشفت النتائج أن إدارة الذات لها دور كمتغير وسيط 
بين التوافق األسري واإلبداع الوظيفي. وتوصلت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات 

ة العاملة تعزى داللة إحصائية في الدرجة الكلية وأبعاد مقياس إدارة الذات لدى الزوج
لمتغير المؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد 

سنوات( وبين  5إدارة الوقت لمقياس إدارة الذات بين الزوجات العامالت )اقل من 
سنوات(. واوصت الدراسة  10سنوات( ولصالح )أكثر من  10العامالت )أكثر من 

ريبية لتعزيز قدرات الموظفات المتزوجات على أساليب القيادة االهتمام بالبرامج التدب
 اإلدارية لتعزيز قدرتهن على إدارة الذات.

 إدارة الذات، التوافق االسري، اإلبداع الوظيفي.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 
The study aimed to identify the level of self-management as an 
intermediate variable in the relationship between family 
compatibility and job creativity among married women 
employees in the headquarters of the Palestinian Ministry of 
Education in Ramallah and Al-Bireh Governorate, and to 
discover the differences in the degree of self-management of 
married women employees that attribute to the variables of the 
educational qualification, years of experience, job title. The 
sample of the study consisted of (56) married women employees 
in the headquarters of the Palestinian Ministry of Education in 
Ramallah and Al-Bireh Governorate and the study used three 
measures: the self-management, the family compatibility, and the 
job creativity. The results showed that there is a positive 
correlation statistically significant between the total score of the 
scale of self-management and its various dimensions, the total 
degree of the family compatibility scale and its various 
dimensions except for the fields of time management, emotions 
and stress management, and the presence of a statistically 
significant correlation between the total score And the 
dimensions of the self-management scale and the total degree of 
the functional creativity scale, and the presence of a statistically 
positive correlation between the total degree of the family 
compatibility scale and its dimensions, and the overall degree of 
the functional creativity scale, and the results also revealed that 
self-management has a role as a variable and distinguish between 
family compatibility and job creativity. The results concluded 
that there were no statistically significant differences in the 
overall degree and the dimensions of the self-management scale 
of the woman working due to the variable of the educational 
qualification and job title, and the presence of statistically 
significant differences in the time management domain of the 
self-management scale between women employee’s workers (less 
than 5 years) and between women employees (more than 10 
years) and in favor of (more than 10 years).The study 
recommended that attention be paid to training programs to 
enhance the capabilities of married women employees in 
administrative leadership styles to enhance their ability to self-
manage. 
Key words: self-management, family compatibility, job 
creativity 
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 مقدمة:
د، تعد إدارة الذات من الموضوعات الهامة التي يجب أن تستحوذ على اهتمام األفرا

كونها أحد أهم المهارات الشخصية والحياتية التي يستخدمهاالفرد لتحسين سلوكه 
والسيطرة عليه، وتحديد احتياجاته وخططه التي تقود لتحقيق أهدافه، وتحسين 
شخصيته ووقته، وتحسين إنجازه، وتحسين جودة حياته، وتنمية قدرته على إدارة 

 اآلخرين بفاعلية.
من المفاهيم العصرية التي تلعب دورًا حيويًا في تنظيم حياة  ويعّد مفهوم إدارةالذات

عانته على التعامل مع المجتمع الذي يعيش فيه، وهي عامل مهم  الفرد بشكل سليم، وا 
 .(Minzer, 2008)يساعد على النجاح، وتعزيز الذات وتقويتها 

ة وتعتمد إدارة الذات على المقومات العلمية والشخصية والنفسية والسلوكي
، وتتمثل في القدرة الشخصية للفرد على التعامل ( Chih&Chai, 2017)واالجتماعية

مع اآلخرين، ومعرفته بقدراته، ومهاراته، واستغاللها بفعالية، وبناء شخصيته من خالل 
 . (Ercoskun, 2016)السيطرة التامة على عواطفه ومشاعره الذاتية
درة الفرد على إدارة توتره الداخلي وضبطه، ويشير )كولمان( إلى أن إدارة الذات تمثل ق

، أي تحكم الفرد االنفعالي في (Golman, 1995)وضبط  االندفاع ومصادره 
المواقف االنفعالية المؤلمة والعدائية مع اآلخرين، وهذا يتطلب التعامل بهدوء مع 

ذي يتفق االنفعاالت العنيفة ممن يتعاملون معهم، والثقة بالنفس في اتخاذ رد الفعل ال
مع مشاعر اآلخرين ومبادئهم، والتبرير لآلخرين والمرونة االنفعالية، والقدرة على 
التوافق مع مواقف القلق، وتطبيق األفكار الجديدة للوصول ألفضل النتائج 

(Golman, 2001)( إلى أن إدارة الذات هي قدرة الفرد على 2006، وتشير خليفة )م
مكانيات ه نحو تحقيق أهدافه التي يصبو إليها، كما يشير توجيه مشاعره وأفكاره وا 

م( إلى أن إدارة الذات هي أحد أبعاد الذكاء االنفعالي التي 2000األعسر وكفافي )
تتمثل بالقدرة على تنظيم المؤثرات المزعجة، وهي تشعر الفرد بأنه سيد نفسه، وبقدرته 

 على تحمل االنفعاالت العاصفة.
م( بأنها مجموعة من المهارات واآلليات التي 2012وتعرف محمودإدارة الذات )

يستخدمها الفرد في مواقف متعددة لتحسين سلوكه وتحديد احتياجاته، وتحقيق أهدافه 
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دارة العالقات  دارة االنفعاالت، وا  التي يسعى لتلبيتها وتتضمن إدارة الوقت، وا 
 االجتماعية، والثقة بالنفس، والدافعية الذاتية.

ات آلية إدارة الفرد لشعوره ودوافعه وردود أفعاله، ما يمكنه من وتتضمن إدارة الذ
، وتحديد (Chih&Chai, 2017)التكيف والتغيير بالبيئة المحيطة به حسب الضرورة 

أهدافه، واحتياجاته، والتحكم الذاتي الفعال في عناصر الوقت والبيئة والمشكالت، 
عادة صياغة العناصر  وتقييم ذاته من خالل قياس مستوى النجاح في تنفيذ الخطط وا 

دارتها وتنميتها لصالح نجاحه في مختلف نواحي  المؤثرة وتطويرها، وا 
 .(Ercoskun, 2016)الحياة

دارة 2012وتشير حنفي ) م( إلى خمسة أبعاد إلدارة الذات، هي: إدارة الوقت، وا 
دارة العالقات االجتماعية، والثقة بالنفس، والدافعية الذا تية، كما يشير االنفعاالت، وا 

م( إلى أن إدارة الذات تتضمن مجموعة من 2015منصور، عبد المنعم، وريان )
دارة  اآلليات التي يستخدمها الفرد في المواقف المختلفة، ومنها: التنظيم الذاتي، وا 
دارة العالقات االجتماعية، والثقة بالنفس،  دارة الضغوط واالنفعاالت، وا  الوقت، وا 

 والضبط الذاتي، والتفاؤل، والتخطيط الجيد. والدافعية الذاتية،
 ,Golman)وتنعكس مهارة إدارة الذات على من يمتلكها بشكل إيجابي، حيث يرى 

أن إدارة الذات تحول معاناة الشخص بشكل بناء، وتسهم في تهذيب نفسه،  (1995
التي  واحترام اآلخرين في مواقف الغضب، وال يتميز بالتشاؤم والكآبة، ويكبح األفكار

تستثير غضبه، ويستخدم األساليب لتهدئة غضبه كالرياضة، أو القراءة، ويسعى 
للتكيف مع نفسه من خالل وضع خطط جديدة تتسح له مواصلة الحياة، ويكبح 
األفكار المثيرة للقلق، وال يشعر بالقلق والخوف دون سبب منطقى، ويستخدم أساليب 

 كاالسترخاء، وال يبقى حزينا لفترة طويلة. تنقل الجسم إلى حالة االستثارة الحقيقية
م( إلى أن إدارة الذات تؤدي إلى خلق رؤية واضحة لألهداف 2006كما أشار الثقفي )

المرجوة، لتكون واضحة قابلة للتحقق، وتعمل على التقييم المستمر لالستراتيجيات 
ارات عديدة، والمهارات، والمواد الالزمة لتحقيق األهداف، كما تؤدي إلى اكتساب مه

مثل: القدرة على التخطيط، وترتيب المهام حسب األولوية واألهمية، والتعلم الذاتي، 
وزيادة المعارف،والتطوير الذاتي، واستغالل الوقت، واكتساب الثقة بالنفس، والقدرة على 
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يجاد حلول  االتصال، واكتساب فن التعامل مع الشخصيات المختلفة، وتطوير وا 
 ول دون النجاح.للعقبات التي تح

ومنذ خروج المرأة للعمل، تعددت األدوار المهنية واألسرية لها، وبالتالي تعددت 
المسؤوليات وااللتزامات عليها، فهي أم وزوجة وربة بيت وعاملة، ولكل دور مسؤولياته 
والتزاماته ومطالبه التي قد ال تستطيع المرأة القيام بها في آن واحد على الوجه األكمل، 

تحاول جاهدة حل الصراعات الناتجة عن تعدد أدوارها، وتعديل أنماط سلوكها بما  فهي
يتماشى مع توقعات ومطالب األدوار، وقد تؤثر هذه الصراعات التي تعانيها المرأة 

م(؛ مما يجعلها 2006العاملة على توافقها الزواجي نتيجة الضطرابها وتوترها )الكبير، 
 وفيق بين توافقها األسري وعملها الوظيفي.بحاجة لمهارات تمكنها من الت

ويشير التوافق األسري إلى قدرة األسرة وسعيها إلشباع حاجاتها على أساس من 
الشعور بالمسؤولية والقدرة على تحقيق الموازنة السليمة بين المتطلبات وااللتزامات 

حترام، المادية، والقدرة على نمو شخصية الزوجين واألبناء معًا في إطار من اال
م(، فالتوافق 2012والتفاهم، وتحمل المسؤولية، والتفاعل مع أدوار الحياة )العنزي، 

األسري يعني توافق األسرة مع إمكانياتها في حدود ما يتوافر لها من دخل وموارد مالية 
بما يحقق إشباعًا معقواًل على أساس الشعور بالمسؤولية، والقدرة على تحقيق الموازنات 

بين المتطلبات وااللتزامات المادية، بما يقي األسرة من االنهيار ويمنع الصراع السليمة 
أو االضطراب الذي ينعكس على أفرادها ودرجة توافقهم األسري وتكيفهم مع بيئتهم 

م(، واألسر التي تتميز بالتوافق األسري هي األسر 1998االجتماعية )عبد الحميد،
عالقاتها على الثقة واالحترام والتقدير فيما بينهم التي يسودها الود والتفاهم، وتقوم 

 م(.2005)سليمان، 
 م( إلى أهم مظاهر التوافق األسريالتي تتمثل في:2009ويشير الدعدي )

  توافر صالت عاطفية تربط بين أطراف الحياة األسرية، وتكامل األسرة من حيث
رك والتوجه نحو توحد االتجاهات والتماسك والتضامن في الوظائف والعمل المشت

 أهداف واحدة إلبعاد أي خطر يهدد األسرة.
  إشباع الحاجات التي يحتاجها األفراد في حياتهم األسرية، وتوافر الموارد

 االقتصادية والمالية التي تسمح بهذا اإلشباع.
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 والتقاليد ومستويات الذوق العام احترام القانون العام وآداب السلوك وقواعد العرف ،
 قات إيجابية قائمة على االحترام والحب المتبادل بين أفراد األسرة.وبناء عال

  تمتع أفراد األسرة بالقيم والفضائل الدينية والروحية بما يسهم في تماسكها ويقيها من
 االنحراف والتفكك.

وينعكس التوافق والتكيف في حياة األسرة إيجابيًا عليها، حيث يؤدي إلى نجاح 
ي كنتيجة طبيعية لما يبذله جميع أفراد أطراف الحياة األسرية، األسرة وتكاملها، ويأت

ال ستتعرض األسرة لخطر االنحالل واالنهيار )عبد الحميد،  م(، كما يتميز 1998وا 
أفراد األسرة المتوافقة باالنسجام معًا واإلحساس بالسعادة والراحة في نطاق الحياة 

قامة عالقات اجتماعية تتسم بالحب و  العطاء والعمل المنتج الذي يجعل األسرية، وا 
 م(. 2009الفرد شخصا فعااًل ونافعًا في محيطه االجتماعي)الدعدي، 

ويعد اإلبداع أحد عناصر الملكات التي وجب على الفرد البحث عنها وتنميتها 
بالتدريب، وذلك بما يمكنه من اكتشاف وتنمية مهارات جديدة لم يكن يعرفها من قبل 

ة إليها، مثل االعتماد على الذات، وتحمل المسؤولية، والقدرة على وربما لم يكن بحاج
حل المشاكل، وترتيب أولويات األدوار، إلى غير ذلك من المهارات التي تمكنه من 

 م(.2006التنسيق الزمني لواجباته وأدواره)حبش، 
د من وُيعد اإلبداعالوظيفيأداة هامة في إدارة وتنمية الموارد البشرية حيث يمكن الفر 

مواجهة المشكالت واألزمات وتحويلها إلى فرص للتطوير والتحسين)المغربي، 
م(، ويحرر اإلبداع الفرد من التفكير النمطي ويمكنه من النظر إلى األمور 2007

 م(.2002بشمولية )السويدان، والعدلوني، 
مه م( إلى أن اإلبداعاإلداري الوظيفيهو توظيف اإلبداع بمفهو 2009ويشير العنزي )

الشامل ومقوماته وعوامله في مجال اإلدارة بحيث يتم تجديد وتطوير آلية العمل، 
م( إلى أن 2002بشكل يزيد من سهولة اإلجراءات وجودة اإلنتاج،كما يشير القحطان )

اإلبداع اإلداريالوظيفي هو استخدام الموظف لمهاراته الشخصية اإلبداعية في استنباط 
وصله إلى حلول ابتكارية لمشكلة إدارية تاجه مصلحة أساليب إدارية جديدة، أو ت

التنظيم، او تصورات جديدة لمعالجة تلك المشكلة باالعتماد على التحليل الهادف 
والجهد اإلبداعي المنظم الذي يتصل باإلدراك القائم على التحليل المنطقي واالختبار 

 والتجريب والتقويم.
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مكانية التطوير ويهدف اإلبداعفي المجال الوظيفي إلى إ نتاج يتسم بالجدية والمالءمة وا 
م(، كما 2012عن طريق إحداث تغييرات جذرية كالتغيير في األدوار والمهام)خيري، 

يسهم في توفير حلول للمشكالت، ويمكن من حسن استخدام الموارد البشرية والمعنوية 
ل تعتبر م( إلى وجود عدد من العوام2005م(. كما يشير وات )2008)الرشيدي، 

بمثابة مقومات لإلبداع، وهي: مرونة التفكير، واإلحساس بالمشكالت، والتجديد، وحب 
 التنظيم،واستغالل اإلمكانات المتاحة.

وتمر عملية اإلبداع اإلداري الوظيفي بعدد من المراحل تتمثل في: اإلعداد: الحصول 
شديد لحل  على المعارف والمهارات لإلحساس بالمشكلة، واالحتضان: بذل جهد

المشكلة، واإلشراق: تولد الفكرة الجديدة المؤدية لحل المشكلة، والتحقق: االختبار 
 م(.2002التجريبي للفكرة المبدعة. )العميان، 

م( إلى أن العالقة وثيقة بين إدارة الذات واإلبداع الوظيفي، حيث 2010وتشير الهذلي)
إلمكاناته وتطبيق المعرفة، حيث  اإلبداع ظاهرة فردية تعتمد على قوة مالحظة الفرد

م( وجود عالقة ارتباطية طردية بين التوافق الزواجي 2016أكدت دراسة دسوقي)
واإلبداع اإلداري والوظيفي، فقدأكدت الدراسات السابقة على أن التوافق األسري يزداد 

فيق لدى العامالت المتزوجات ذوات الخبرة الطويلة في العمل، فهن أكثر كفاءة في التو 
بين عملهن داخل البيت وخارجه، وأكثر قدرة على حل المشكالت التي قد تعرضتهن، 
والخبرة الطويلة تجعلهن أكثر تكيفًا وتنسيقًا ألدوارهن وعملهن، حيث أكدت دراسة حماد 

م( على ان المرأة الزوجة العاملة كانت أكثر قدرة على التكيف المادي 2012)
م( على تأثير 2005املة، وأكدت دراسة المعمري )واالقتصادي من المرأة غير الع

عمل المراة بشكل إيجابي على حياتها األسرية، حيث أكسبها القدرة والمهارة على حل 
م( على وجود توافق أسري 2010المشكالت األسرية وتفهمها، وأكدت دراسة الحطاب)

لعمل، لم مرتفع بشكل عام لدى العامالت المتزوجات، وأن عمل الزوجة وخروجها ل
يؤثر سلبًا على توافقها األسري، وأنهن يشعرن بالسعادة والتفاهم مع أسرهن، وأن 
عملهن ال يسبب لهن أية مشاكل أسرية،وأن التكامل في األدوار لدى الزوجة العاملة 
كان مرتفعًا، وقد أسهم عملهن في جعلهن قادرات على التوفيق بين مسؤوليات عملهن 

عملهن ال يمنعهن من القيام بتلبية احتياجات األسرة، وأنهن ومسؤوليات أسرهن، وأن 
عند العودة للبيت يكون لديهن اهتمام بواجباتهن األسرية، فالزوجة العاملة لديها تكامل 
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األدوار مرتفع، فهي تتحمل مسؤولية كبيرة داخل المنزل وخارجه، وهي على قدر من 
ها ألدوارها، وتشعر بالرضا والسعادة التحلي بالصبر واإليثار والتضحية، مقابل إنجاز 

 الزوجية واألسرية.
كما أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى أهمية إدارة الذات ودورها في زيادة اإلبداع 

م( إلى الدور الذي تلعبه إدارة 2006لدى الموظفين، حيث أشارت دراسة الثقفي )
م( إلى 2010دراسة الهذلي )الذات في زيادة فعالية المديرات في أداء عملهن،وأشارت 

أن ممارسة المديرات ومساعدات المديرات في المدارس الثانوية إلدارة الذات كانت 
عالية، وأنها ساعدتهن على تقديم الحلول المبتكرة لحل المشكالت، كما أكدت دراسة 

م( على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عالية بين مجاالت إدارة 2015العجاج )
توى اإلبداع اإلداري لدىالقيادات التربوية بجامعة األميرة نورة بالرياض. الذات ومس

ومما سبق،يتضح أن التوافق األسري هو ركيزة أساسية لخلق المناخ المؤدي لإلبداع 
م(، وأن إدارة 2005الوظيفي بما يتضمنه من تطوير للمهارات اإلدارية )سليمان، 

 ى اإلبداع والتميز.الذات عامل مهم من العوامل التي تؤدي إل
وقد أجريت العديد من الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية والعالقة بينها، 

دراسة هدفت إلى التعرف على Ode & Ayavoo) ، 2019)فقد أجرى أودي وأيافو 
العالقة بين ممارسات إدارة المعرفة واإلبداع في المنظمة في شركات الخدمات في 

ة، كما هدفت إلى التعرف على الدور الوسيط لتطبيق المعرفة في العالقة البلدان النامي
بين ممارسات إدارة المعرفة واإلبداع في المنظمة. وطورت الدراسة نموذًجا مفاهيمًيا 
يفترض وجود عالقة إيجابية وهامة بين توليد المعرفة وتخزين المعرفة ونشر المعرفة 

شركة خدمات  293. وتكونت عينة الدراسة من وتطبيق المعرفة واإلبداع في المنظمة
في نيجيريا. وبينت النتائج أن ممارسات إدارة المعرفة تسهم في اإلبداع في المنظمة، 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن توليد المعرفة وتخزينها وتطبيقها لها تأثير 

يجابي على اإلبداع، كما أظهرت النتائج أن تطبيق المعرفة  يتوسط العالقة بين كبير وا 
 .توليد المعرفة ونشرها وتخزينها وابتكارها

إلى التعرف إلى عالقة إدارة الذات باإلبداع  ( دراسة هدفتم2017) تالخلفوأجر 
اإلداري من وجهة نظر مديري ومديرات مدارس منطقة حولي التعليمية بدولة الكويت. 

تكونت عينةالدراسة من ، و واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي االرتباطي
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( فقرة تتعلق بإدارة 40مديرًا ومديرة. وطورت الدراسة استبانة تكونت من )( 125)
الذات موزعة على خمسة مجاالت )إدارة الوقت والتخطيط والثقة بالنفس واالتصال 

( فقرة تتعلق باإلبداع اإلداري، موزعة على ثالثة مجاالت )التحفيز 26والتوازن(، و)
والتطوير واالبتكار(. وأظهرت النتائج أن مجاالت ممارسة إدارة الذات  والمشاركة

واإلبداع اإلداري جاءت بدرجة مرتفعة، وأوصت الدراسة بالحفاظ على مستوى إدارة 
 الذات لدى المديرين والمديرات بعقد برامج تدريبية على مستوى المنطقة التعليمية.

على عالقة اإلبداع اإلداري بالتوافق م( بدراسة هدفت التعرف 2016وقامت دسوقي )
زوجًا( من مختلف مناطق  120زوجة،  120 -240الزواجي لدى عينة مكونة من )

اإلسكندرية. واستخدمت الدراسة المقابلة الشخصية واالستبيان. وانتهت نتائج الدراسة 
 إلى ارتفاع مستوى التوافق الزواجي واإلبداع اإلداري لدى األزواج، ووجود عالقة
ارتباطية طردية دالة إحصائيًا بين مستوى اإلبداع اإلداري ومستوى التوافق الزواجي، 
كما أكدت النتائج على وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى اإلبداع اإلداري وفقا 
لعوامل السن، والمستوى التعليمي، والدخل الشهري، والحالة المهنية، ومستوى التوافق 

 الزواجي.
 Ibrahim & Isa & Shahbudin) ، 2016)وعيسى شهاب الدينوقام إبراهيم 

بدراسة هدفت التعرف على إبداع الموظفين كمصدر للقوة التنافسية التنظيمية في بيئة 
كما حاولت الدراسة استكشاف درجة مساهمة الدعم التنظيمي لإلبداع  ،شديدة العولمة

 تكونت عينةو  رية للمنظمة.تجاه الموظف، وكيف تتأثر هذه العالقة بالتجارب التطوي
( موظف من موظفي قطاع التصنيع الكهربائي واإللكتروني في 100من )الدراسة 
أن الدعم المقدم من المؤسسة للموظفين يعد عاماًل هامًا أشارت النتائج إلى و . ماليزيا

 في توليد اإلبداع بين موظفيها وهذا يؤدي إلى زيادة االنتاجية.
دراسة هدفت إلى فحص العالقة بين المهارات الزوجية  (م2016) القضاةوأجرت 

والتوافق الزواجي لدى المتزوجات حديثًا في مدينة عمان. واستخدمت الباحثة المنهج 
سيدة متزوجة. واستخدمت ( 173وتكونت عينة الدراسة من ) الوصفي االرتباطي.

ج أن ت النتائوأظهر  الدراسة مقياس المهارات الزواجية، ومقياس التوافق الزواجي.
األهمية النسبية لمستوى المهارات الزواجية كانت مرتفعة على المقياس الكلي، ووجود 
فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطات الفئات العمرية المختلفة في امتالك المهارات 
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الزواجية، ووجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين مستوى امتالك المتزوجات حديثًا 
ت الزواجية والتوافق الزواجي لديهّن. وأوصت الباحثة بضرورة زيادة مراكز للمهارا

 اإلرشاد األسري والزواجي.
إلى التعرف على درجة ممارسة معلمي التربية  ( دراسة هدفتم2015) تسعيدوأجر 

الرياضية )إلدارة الذات لإلبداع اإلداري في إدارتهم لصفوف التربية الرياضية(، 
ممارسة معلمي التربية الرياضية إلدارة الذات واإلبداعاإلداري في  والعالقة بين درجة

إدارتهم لصفوف التربية الرياضية في المملكة العربية السعودية. واستخدمت الباحثة 
مفحوصًا. ( 187وتكونت عينةالدراسة من ) المنهج الوصفي باألسلوب المسحي.

ذات في العمل، ومقياس لدرجة وطورت الدراسة استبيانًا مكونًا من مقياس إدارة ال
ممارسة معلمي التربية الرياضية لمهارات اإلبداع اإلداري في العمل. وأظهرت النتائج 

 تخطيط خالالل من عالية بدرجة الذات إدارة يمارسون الرياضية التربية معلميأن 
دارة  بدرجة اإلداري اإلبداع يمارسون نهم، وأواالتصال والتوازن بالنفس والثقة الوقت وا 
 أن، و والطالقة والمخاطرة والمرونة األصالة محاور خالل من عملهمل إدارتهم في عالية

 يدل ما؛ اإلداري واإلبداع الذات إدارة ممارسة درجة بين موجبة ارتباط عالقة اكنه
 الرياضية التربية معلمي تزويدا، وأوصت الدراسة بضرورة بينهم الوثيق االرتباط على
 .اإلداري اإلبداع ىيعل ابجإي أثر من له لما الذات، إدارة مجال في جديد هو بما

إلى مقارنة مختلف مجاالت التكيف دراسة هدفت  Gajjar) ، 2015)جاجر وأجرى 
األسري للنساء العامالت في مهن مختلفة ومناطق إقامتهن في الهند. وتألفت العينة 

موظفة بنك في  30طبيبة في المدينة،  30معلمة في المدينة،  30عاملة ) 180من 
موظفة بنك في القرية(،  30ية، طبيبة في القر  30معلمة في القرية،  30المدينة، 

واشارت النتائج إلى وجود فروق كبيرة بين النساء العامالت في المناطق الحضرية 
والريفية فيما يتعلق بالتكيف الذاتي واألسري والتكيف مع األطفال والزوج، كما وجد 

ف فرق كبير بين المعلمات والطبيبات والموظفات في بنوك المدينة فيما يتعلق بالتكي
مع الذات واألسرة واألقارب، واشارت النتائج إلى وجود تفاعل كبير بين منطقة اإلقامة 

 ونوع المهنة فيما يتعلق بالتكيف مع األسرة واألطفال والزوج واألقارب.

م( بدراسة هدفت لمعرفة عالقة إدارة الذات باإلبداع اإلداري من 2015وقام العجاج )
معة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض. وتكونت وجهة نظر القيادات التربوية بجا
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( من القيادات اإلدارية بالجامعة. واستخدمت الدراسة المنهج 89عينة الدراسة من )
الوصفيباستخدام االستبانة. وأظهرت النتائج إدراك القيادات التربوية لمجاالت ممارسة 

أكدت النتائج وجود عالقة  إدارة الذات ومجاالت اإلبداع اإلداري بدرجة كبيرة، كما
طردية دالة إحصائيًا بين مجاالت إدارة الذات ومستوى اإلبداع اإلداري لدى القيادات 

 التربوية.
إلى دراسة ومقارنة بين النساء دراسة هدفت Tradvi) ، 2014)وأجرى ترادفي 

ن العامالت في المناطق الحضرية والريفية في الهند فيما يتعلق التكيف األسري وبي
المعلمين واإلداريين العاملين من النساء فيما يتعلق بالتكيف االسري والتعرف 

تأثير التفاعل بين منطقة اإلقامة والحالة المهنية للمرأة العاملة فيما يتعلق  على 
أمرأة عاملة. وأشارت النتائج بأن  120بالتكيف األسري. وتألفت عينة الدراسة من 

الحضرية لديهن تكيف أسري أفضل مقارنة بالنساء النساء العامالت في المناطق 
الريفيية وتتمتع المعلمات بتكييف عائلي أفضل مقارنًة بالنساء المسؤوالت، وتتمتع 
المعلمات العامالت في المناطق الحضرية بتكيف أسري أفضل من المجموعات 

 المتبقية من النساء.
 Sumathi,  & Muralidaran) ، 2014)وأجرى كل من سوماثي ومورليثران 

إلى التعرف على التكيف األسري للمرأة العاملة المتزوجة ومشاكلها داخل دراسة هدفت 
المنزل وفي مكان العمل، باإلضافة إلى فهم التكيف الذاتي واألسري واألطفال والزوج 

أمرأة عاملة متزوجة من الفئة الفنية وغير  125وكبار السن. وتألفت عينة الدراسة من 
من البيئات الريفية والحضرية في الهند من مختلف الشركات الخاصة  المهنية

والحكومية. وأظهرت النتائج أن المرأة العاملة تتكيف داخل المنزل، باإلضافة إلى أن 
 أفراد األسرة بحاجة إلى المساعدة في حل مشاكل التكيف للمرأة العاملة.

المهني للمرأة العاملة  دراسة هدفت التعرف علىالحراك (م2013) مهيداتوأجرت 
دراسة ميدانية على عينة من النساء  –وعالقته بالتوافق االسري في المجتمع األردني 

أمرأة متعلمة وعاملة في ( 200وتكونت عينة الدراسة من ) العامالت في محافظة إربد.
مختلف المجاالت. وطورت الدراسة استبانة تشتمل على مجموعتين: تضم األولى 

األولية للمبحوثين التي تمثل الخصائص الشخصية واالقتصادية واالجتماعية، البيانات 
أما الثانية فتضمن محاور الدراسة الخمس )المحور اإلجتماعي، والمحور األسري، 
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النتائج  وأظهرت والمحور االقتصادي، والمحور الثقافي، والمحور النفسي أو العاطفي(.
كًا مهنيًا مرتفعًا في مختلف المجاالت، وباألخص أن المرأة األردنية العاملة حققت حرا

في مجال التعليم، وأن المرأة الحاصلة على درجة الماجستير والدكتوراة تمكنت من 
تحقيق حراكًا مهنيًا مرتفعًا. وأوصت الباحثة بضرورة توعية الزوجين على التوافق فيما 

 بينهم في مسألة الحقوق والواجبات بينهم.
الكشف عن العوامل المؤثرة )عامل الوظيفة، ( دراسة هدفت إلى م2010) تقراشأجر و 

وصفات الموظف وفعاليته، وعامل المناخ التنظيمي، والسياسات واألهداف، والتدريب، 
وتكونت  والتحفيز( على اإلبداع الوظيفي المساهمة في تطوير المنظمة في الجزائر.

الوصفي. وطورتاستبانة المنهجبنوك.واستخدمت الدراسة ( 8)موظفيعينة الدراسة من 
تعتمد على ستة عوامل )عامل الوظيفة، وصفات الموظف وفعاليته، وعامل المناخ 

وجود  وأظهرت نتائج الدراسةالتنظيمي، والسياسات واألهداف، والتدريب، والتحفيز(. 
ضعيف لثقافة اإلبداع الوظيفي في المنظمات، وأظهرت أن المتوسطات الحسابية 

، وخلصت الدراسة لضرورة ؤثرة على اإلبداع الوظيفي كانت بدرجة عاليةللعوامل الم
 .تسلح المنظمات بثقافة اإلبداع واالهتمام بالموظف ومراعاة قدراته

أثر تعدد األدوار لدى العامالت تعرف  إلى ( دراسة هدفتم2010) تالحطابوأجر 
 اعيةالمتزوجات على توافقهن األسري والتعرف على أهم الخصائص االجتم

، والكشف عن درجة التوافق األسري لديهن ومعرفة واالقتصادية للعامالت المتزوجات
درجة التكامل في أدوار الزوجة العاملة في األردن. واستخدمت الباحثة منهج المسح 

زوجة عاملة، وطورت الدراسة مقياسًا ( 120وتكونت عينةالدراسة من ) االجتماعي.
امالت، ومقياسًا لقياس درجة التكامل في األدوار لدى للتوافق األسري للزوجات الع

الزوجات العامالت. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للتكامل في 
األدوار لدى العامالت المتزوجات عند مستوى المتغيرات )عمر الزوجة، ومستوى تعليم 

في المنزل(. كما كشفت  الزوجة، وعدد األطفال، ومستوى تعليم الزوج، ووجود خادمة
الدراسة عن وجود عالقة إرتباطية قوية بين التوافق األسري وتعدد األدوار، وأوصت 
الدراسة بضرورة توفير خدمات وظروف مناسبة في العمل تراعي خصوصية الزوجات 

 العامالت.
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لقد حققت المراة العاملة إنجازات كبيرة على صعيد العمل، ومارست عملها بإبداع 
دار ومسؤولية عالية، كما أدت أدوارها األسرية بأفضل صورة، بالرغم من تعرضها واقت

لضغوطات كبيرة بسبب زيادة األعباء األسرية والمهنية التي تعرضها لصراعات 
بداعها؛ ما يؤكد على  األدوار بين العمل والمنزل بما قد يؤثر على توافقها األسري، وا 

رأة على تحقيق أكبر قدر من التوافق األسري وجود عوامل تسهم في تنمية قدرة الم
واإلبداع الوظيفي، ولعل أهم هذه العوامل هو إدارة الذات؛ لذا اتجهت الدراسة الحالية 

ة إدارة الذات كمتغير وسيط بين التوافق األسري واإلبداع الوظيفي لدى المرأة دراسل
 الفلسطينية العاملة.

 مشكلة الدراسة:
إلى التعرف على دور إدارة الذات كمتغير وسيط بين التوافق تسعى الدراسة الحالية 

األسري واإلبداع الوظيفي لدى المرأة الفلسطينية العاملة، حيث دخلت المرأة الفلسطينية 
مختلف المجاالت المهنية الحكومية وغير الحكومية والخاصة، ونجحت في آداء 

ظيفية، وحققت نقلة نوعية في أدوارها التقليدية األسرية، كما نجحت في أدوارها الو 
مختلف المجاالت، وقد أحدث ذلك انقالبًا كبيرًا في مختلف النواحي االجتماعية 
واالقتصادية.وقد أشارت الدراسات إلى وجود عالقة إيجابية بين التوافق األسري 
واإلبداع الوظيفي، فقد الحظ الباحثون من خالل استعراض الدراسات السابقة التأثير 

بي للتوافق األسري على اإلبداع الوظيفي لدى المرأة، ومن هذا المنطلق اهتمت اإليجا
ة إدارة الذات كمتغير وسيط بين التوافق األسري واإلبداع الوظيفي الدراسة الحالية بدراس

ذي تطرحه هذه الدراسة، في: لدى الزوجات العامالت، حيث يتمثل السؤال الرئيس ال
ر وسيط بين التوافق األسري واإلبداع الوظيفي لدى ما هو دور إدارة الذات كمتغي

 الزوجات العامالت في مقر وزارة التربية والتعليم في محافظة رام اهلل؟ ويتفرع منه 
 األسئلة الفرعية اآلتية:

إدارة الذات والتوافق األسري لدى الزوجات العامالت في مقر وزارة ما العالقة بين  .1
 محافظة رام اهلل  والبيرة؟ التربية والتعليم الفلسطينية في

ما العالقة بين إدارة الذات واإلبداع الوظيفي لدى الزوجات العامالت في مقر  .2
 وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظة رام اهلل  والبيرة؟
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التوافق األسري واإلبداع الوظيفي لدى الزوجات العامالت في مقر ما العالقة بين  .3
 ليم الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة؟وزارة التربية والتع

ًيعّدإدارة الذات متغيرًا وسيطًابين التوافق األسري واإلبداع الوظيفي لدى هل  .4
الزوجات العامالت في مقر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظة رام اهلل  

 والبيرة؟
لزوجات العامالت في إدارة الذاتلدى اإحصائية في  الاللةهل توجد فروق ذات د .5

 مقر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة تعزى لمتغيرات
 المؤهل العلمي،سنوات الخبرة،المسمى الوظيفي(؟)

 أهمية الدراسة:تتمثل أهمية الدراسة في:
تعد هذه الدراسة من الدراسات األولى التي تتناول متغيرات وموضوع الدراسة  .1

 ية في حدود علم الباحثين.الحال
تواكب هذه الدراسة االهتمام الحالي الكبير من قبل كافة الجهات بتنمية المرأة  .2

وتمكين قدراتها، في الوقت الذي تزايد فيه أعداد الزوجات العامالت، وتزايد تميز المرأة 
بداعها في كافة المجاالت.  وا 

ورها كمتغير وسيط بين التوافق تتناول الدراسة موضوعًا هامًا وهو إدارة الذات ود .3
 األسري واإلبداع الوظيفي لدى الزوجات العامالت.

تساعد نتائج الدراسة في توجيه الزوجة العاملة إلى اكتساب آليات إدارة الذات  .4
 كوسيلة لزيادة توافقها النفسي واإلبداع الوظيفي لديها.

تمثل شريحة هامة  تتناول الدراسة شريحة هامة وهي شريحة الزوجة العاملة التي .5
من شرائح المجتمع الفلسطيني خاصة في وزارة التربية والتعليم، لمساعدتها على تحقيق 

 أكبر قدر من التوافق األسري بما ينعكس إيجابًا على إبداعها الوظيفي.
ستوفر الدراسة معلومات ستسهم في رفع التوصيات المناسبة لواضعي السياسات  .6

ات الحكومية وغير الحكومية بالذات المؤسسات النسوية وصانعي القرارات في المؤسس
منأجل العمل على رفع قدرات المرأة الزوجة العاملة في مجال إدارة الذات بما سينعكس 

بداعها الوظيفي.  إيجابًا على توافقها األسري وا 
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 أهداف الدراسة:تهدف الدراسة الحالية إلى:
سري لدى الزوجات العامالت في مقر إدارة الذات والتوافق األالعالقة بين تحديد  .1

 وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة. 
تحديد العالقة بين إدارة الذات واإلبداع الوظيفي لدى الزوجات العامالت في مقر  .2

 وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة. 
فق األسري واإلبداع الوظيفي لدى الزوجات العامالت في التواالعالقة بين  تحديد .3

 مقر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة. 
دارة الذات متغير  .4 وسيطًا بين التوافق  اً التعرف على درجة إمكانية أن يكون متغيرا 

بية والتعليم األسري واإلبداع الوظيفي لدى الزوجات العامالت في مقر وزارة التر 
 الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة. 

إدارة الذاتلدى الزوجات العامالت في مقر وزارة فروق في الكشف عن طبيعةال .5
المؤهل ) لمتغيرات التاليةتعزي لالتربية والتعليم الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة 

 .العلمي،وسنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي(
 الدراسة:فرضيات 

إدارة الذات والتوافق األسري لدى الزوجات بين  إحصائياً يوجد ارتباطموجب دال  .1
 العامالت في مقر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة.

إدارة الذات واإلبداع الوظيفي لدى الزوجات بين  إحصائياً يوجد ارتباط موجب دال  .2
 التربية والتعليم الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة.  العامالت في مقر وزارة

التوافق األسري واإلبداع الوظيفي لدى بين إحصائياً يوجد ارتباط موجب دال  .3
 الزوجات العامالت في مقر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة. 

األسري واإلبداع الوظيفي لدى الزوجات التوافق بين  اً وسيط إدارة الذاتتعّدمتغيراً  .4
 العامالت في مقر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة. 

إدارة الذاتلدى الزوجات العامالت في مقر وزارة لة إحصائية في توجد فروقذات دال .5
ات اآلتيةالمؤهل لمتغير تعزي لالتربية والتعليم الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة

 العلمي، وسنوات الخبرة،والمسمى الوظيفي.
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 مصطلحات الدراسة:
 :يعرفها الباحثان بأنها المهارات واالستراتيجيات التي يستخدمها الفرد في إدارة الذات

شباع حاجاته،  المواقف المختلفة للتعرف على قدراته واستغاللها لتحسين سلوكه وا 
دارة العالقات وتحقيق أهدافه، وتتضمن: إدارة  دارة االنفعاالت والضغوط، وا  الوقت، وا 

بأنه  إجرائيا  ويعرف التنظيم والموضوعية الذاتية، والتوجه نحو اإلنجاز.االجتماعية، و 
 الدرجة التي تحصل عليها المفحوصة على المقياس المستخدم في الدراسة.

 :الود والثقة واالحترام يعرفه الباحثان بأنه توافر التفاهم واالحترام و التوافق األسري
والصالت العاطفية والتواصل الفكري بين أفراد األسرة بما يحقق االنسجام واإلحساس 
قامة عالقات اجتماعية تتسم بالحب والعطاء واإلنجاز بينهم.  بالسعادة والراحة وا 

بأنه الدرجة التي تحصل عليها المفحوصة على المقياس المستخدم في  إجرائيا  ويعرف 
 ة.الدراس

 :يعرفه الباحثان بأنهاستخدام الموظف لقدراته ومهاراته الشخصية اإلبداع الوظيفي
اإلبداعية في إنجاز مهامه، واكتشاف المشكالت وتوفير حلول ابتكارية لها، وتجريب 
األفكار الجديدة بجرأة وثقة بالنفس ومرونة وتنظيم،اعتمادًا على التحليل المنطقي 

بأنه الدرجة التي  إجرائيا  يم، وحسن استخدام الموارد. ويعرف والمتابعة والتجريب والتقو 
 تحصل عليها المفحوصة على المقياس المستخدم في الدراسة.

اقتصرت الدراسة على معرفة دور إدارة الذات كمتغير وسيط بين حدود الدراسة:
التعليم لدى الزوجات العامالت في مقر وزارة التربية و التوافق االسري واإلبداع الوظيفي 

 :التي تتمثل في المجاالت اآلتيةالفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة،
 .2019للعام شهر تشرين الثاني  الحدود الزمانية: .1
لدى الزوجات العامالت في مقر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية : الحدود البشرية .2

 .في محافظة رام اهلل والبيرة
لتربية والتعليم الفلسطينية في محافظة رام اهلل مقر وزارة ا :المؤسسيةالحدود  .3

 .والبيرة
وصفًا مفصاًل لإلجراءات التي اتبعت في تنفيذ ان تناول الباحثي إجراءات الدراسة:

 .،  وفيما يلي عرٌض لهاالدراسة
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 :استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الذي تحاول من خالله وصف منهج الدراسة
بياناتها، وبيان العالقة بين مكوناتها، واآلراء التي  الظاهرة موضوع الدراسة، وتحليل

 تطرح حولها، والعمليات التي تتضمنها، واآلثار التي تحدثها.
 :تكّون مجتمع الدراسة من النساء الفلسطينيات العامالت في وزارة مجتمع الدراسة

( 261)هنوكان عدد  2019التربية والتعليم الفلسطينية في شهر تشرين الثاني للعام 
 .2019/2020للعام حصائيات وزارة التربية والتعليم عاملة وفقًا إل

  :في متزوجات ( من النساء العامالت ال56تكّونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة
في شهر تشرين الثاني مقر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة

 (:1، كما يبين الجدول )2019للعام 
 توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغيراتها التصنيفية( 1) دولج

 المتغيرات العدد النسبة المئوية )%(

 دبلوم فأدنى 18 32.1

 بكالوريوس 26 46.4 المؤهل اإلكاديمي

 ماجستير فأعلى 12 21.4

 مدينة 40 71.4

 قرية 15 26.8 مكان السكن

 مخيم 1 1.8

 إداري 52 92.9
 يفيالمسمى الوظ

 إكاديمي 4 7.1

 سنوات 5أقل من  11 19.6

 سنوات      10سنوات إلى  5من  14 25.0 سنوات الخدمة

 سنوات 10أكثر من  31 55.4
 

الذات كمتغير وسيط بين التوافق  دور إدارةتم تطوير استبانة لقياس  الدراسة:وات أد
كونة من مستبانة الفقرات اال تم تطوير، و سري واإلبداع الوظيفي لدى المرأة العاملةاأل
ستبانة على قسم خاص احتوت اال، اشتملت على ثالثة مقاييس، كما ( فقرة116)

، المؤهل اإلكاديمي، التي شملت عددًا من المتغيرات وهي: الديموغرافيةبالبيانات 
 والمسمى الوظيفي، وسنوات الخدمة.، ومكان السكن

على الدراسات المتعلقة بالموضوع، والمقاييس بعد االّطالع أوال : مقياس إدارة الذات:
حنفي، (، ودراسة )م2015منصور، عبد المنعم، وريان، المرتبطة به، ومنها دراسة )

مكونًا من  النهائيةتّم بناء المقياس بصورته م(، 2016ودراسة )عوض، (، م2012
 ( فقرة تضمنت الجوانب األساسية للمقياس.58)
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 وصف المقياس:
أبعاد، خمسة ( فقرة، موزعة على 58في صورته النهائية من ) يتكون المقياس

 وهي:
 :(.10-1وشملت الفقرات من )فقرات، ( 10)تكون من و البعد األول: إدارة الوقت 
 وشملت الفقرات ( فقرة، 14: وتكون من )البعد الثاني: إدارة االنفعاالت والضغوط

 (.24-11من )
 وشملت الفقرات ( فقرات، 9: وتكون من )البعد الثالث: إدارة العالقات اإلجتماعية

 (.33-25من )
 :وشملت الفقرات ( فقرة، 12وتكون من ) البعد الرابع: التنظيم والموضوعية الذاتية

 (.45-34من )
 وشملت الفقرات من ( فقرة، 13: وتكون من )البعد الخامس: التوجه نحو اإلنجاز
(46-58.) 

 تصحيح المقياس:
)أوافق بشدة، أوافق، أوافق نوعًا  الخماسيلم ليكرت حسب س تم تصحيح المقياسوفق

. ( على الترتيب1، 2، 5،4،3)ُأعِطيت األوزان التاليةما، ال أوافق، ال أوافق بشدة(، 
 (.10-9-6والعكس للعبارات السالبة، وهي )

 :اآلتيةتّم الّتحّقق من صدق المقياس بالطرق صدق المقياس:
  :من المتخصصين  ستةرته األولية على تّم عرض المقياس بصو صدق المحكمين

مالءمة عبارات االختبار، وتمثيلها  درجةفي علم النفس، والصحة النفسية؛ لتقييم 
للجوانب المتضمنة؛ وذلك لتعديل ما يرونه مناسبًا على فقرات المقياس، وقد تّم 

وافقة فقرات؛ لعدم اتفاق المحكمين بشأنها، واعتماد الفقرات التي كانت م (3)استبعاد 
 ( فقرة.58من )بصورته التهائية %(، وأصبح المقياس مكونًا 90المحكمين عليها )

  :تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من صدق االتساق الداخلي
وتّم عمل تحليل للمفردات، وحساب معامل االرتباط من الموظفات المتزوجات، ( 30)

درجة كل بعد ت جميع معامالت االرتباط بين بين أبعاد المقياس  والمقياس ككل، وكان
وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع  ،لمقياس دالة إحصائياً الدرجة الكلية لأبعاد المقياس و من 

 ( يبين ذلك:2بدرجة عالية من االّتساق الداخلي، والجدول رقم )
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معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد مقياس إدارة الذات  (2) جدول
 ة الكلية للمقياسوالدرج

 الداللة معامل ارتباط بيرسون البعد

 0.01دال عند  0.629 إدارة الوقت

 0.01دال عند  0.502 إدارة االنفعاالت والضغوط

 0.01دال عند  0.786 إدارة العالقات االجتماعية

 0.01دال عند  0.864 التنظيم والموضوعية الذاتية

 0.01دال عند  0.770 التوجه نحو اإلنجاز
 

 تم حساب ثبات المقياس باستخدام:ثبات المقياس: 
وما يتضمنه من عناصر،  ككل، لمقياسلتّم حساب ثبات : ألفا  معامل كرونباخ -

، وجاءت قيم الثبات عالية، وتشير إلى صالحية ألفا وذلك باستخدام معامل كرونباخ
 ( يبين ذلك.3والجدول رقم )، استخدام المقياس

 ككلوالمقياس إدارة الذات ألبعاد مقياس ألفا بات حسب كرونباخ قيم الث (3) جدول
 قيم الثبات

 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات البعد

 0.600 10 الوقتإدارة

 0.733 14 االنفعاالت والضغوطإدارة

 0.690 9 العالقات االجتماعيةإدارة

 0.870 12 التنظيم والموضوعية

 0.902 13 التوجه نحو اإلنجاز

 0.901 58 ثبات المقياس)إدارة الذات(

تّم حساب معامل االرتباط بين درجة النصف األول، طريقة التجزئة النصفية: -
ارتفاع على دلت النتائج حسب الجدول التالي ودرجة النصف الثاني من الدرجات، و 

( 4ت، والجدول رقم )المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثباقيم الثبات؛ ما يدلل على أن 
 يبين ذلك.

 ثبات مقياس إدارة الذات بطريقة التجزئة النصفية (4) جدول
 معامل االرتباط سبيرمان براون معامل االرتباط النصفي المجال

 0.75 0.601 إدارة الوقت

 0.91 0.831 إدارة االنفعاالت والضغوط

 0.85 0.74 العالقات االجتماعية

 0.95 0.907 التنظيم والموضوعية

 0.96 0.927 التوجه نحو اإلنجاز

 

بعد االّطالع على الدراسات المتعلقة بالموضوع، ثانيا : مقياسالتوافق األسري: 
الحطاب، ، ودراسة )م(2005المعمري، والمقاييس المرتبطة به، ومنها دراسة )
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جوانب ( فقرة تضمنت ال42مكونًا من ) النهائية(، تّم بناء المقياس بصورته م2010
 األساسية للمقياس.
( فقرة، موزعة على 42يتكون المقياس في صورته النهائية من )وصف المقياس:

 أبعاد، وهي: خمسة
 :(.9-1)وشملت الفقرات من  فقرات،( 9)وتكون من  البعد األول: المجال األسري 
 :وشملت الفقرات من  فقرات،( 9) وتكون من البعد الثاني: المجال االجتماعي
(10-18.) 
 :19وشملت الفقرات من ) فقرات،( 8)وتكون من البعد الثالث: المجال النفسي-

26.) 
 :27وشملت الفقرات من ) فقرات،( 8)وتكون من البعد الرابع: المجال الثقافي-

34.) 
 :وشملت الفقرات من  فقرات،( 8)وتكون من البعد الخامس: المجال االقتصادي
(35-42.) 

 تصحيح المقياس:
)أوافق بشدة، أوافق، أوافق  الخماسيحسب سلم ليكرت  مقياسوفقتم تصحيح ال

( على 1، 4،3،2، 5) ُأعِطيت األوزان التاليةنوعًا ما، ال أوافق، ال أوافق بشدة(، 
-40 -38 -31-30-26 -15-13-12). وعكس للعبارات السالبة، وهي الترتيب

42.) 
 :ةاآلتيتّم الّتحّقق من صدق المقياس بالطرق صدق المقياس:

  :من  ستةتّم عرض المقياس بصورته األولية على صدق المحكمين
مالءمة عبارات االختبار،  درجةالمتخصصين في علم النفس، والصحة النفسية؛ لتقييم 

وتمثيلها للجوانب المتضمنة؛ وذلك لتعديل ما يرونه مناسبًا على فقرات المقياس، وقد 
فقرات التي كانت موافقة المحكمين اعتماد التم ، و إعادة صياغة بعض الفقراتتّم 

 ( فقرة. 42%(، وأصبح المقياس مكونًا من )90عليها )
  :تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من صدق االتساق الداخلي
وتّم عمل تحليل للمفردات، وحساب معامل االرتباط من الموظفات المتزوجات، ( 30)

نت جميع معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس بين أبعاد المقياس والمقياس ككل، وكا
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وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من االّتساق  ،والمقياس ككل دالة إحصائياً 
 ( يبين ذلك: 5الداخلي، والجدول رقم )

 معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس التوافق األسري والمقياس ككل (5)  جدول
 داللةال معامل ارتباط بيرسون البعد

 0.01دال عند  0.832 األسريالمجال 

 0.01دال عند  0.689 االجتماعيالمجال 

 0.01دال عند  0.694 النفسيالمجال 

 0.01دال عند  0.838 الثقافيالمجال 

 0.05دال عند  0.378 االقتصاديالمجال 

 تم حساب ثبات المقياس باستخدام:ثبات المقياس: 
 ب ثبات المقياس ككل، وما يتضمنه من عناصر، تّم حسا: ألفا معامل كرونباخ

، وجاءت قيم الثبات عالية، وتشير إلى صالحية ألفا وذلك باستخدام معامل كرونباخ
 .( يبين ذلك6والجدول رقم )، استخدام المقياس

 ككلوالمقياس التوافق األسري ألبعاد مقياس ألفا قيم الثبات حسب كرونباخ  (6) جدول
 قيم الثبات

 معامل كرونباخ ألفا دد الفقراتع البعد

 0.891 9 المجال األسري

 0.681 9 المجال االجتماعي

 0.838 8 المجال النفسي

 0.751 8 المجال الثقافي

 0.601 8 المجال االقتصادي

 0.902 42 ثبات المقياس)التوافق األسري(

  :ين درجة النصف األول، تّم حساب معامل االرتباط بطريقة التجزئة النصفية
ارتفاع على دلت النتائج حسب الجدول التالي ودرجة النصف الثاني من الدرجات، و 

( 7المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.والجدول رقم )قيم الثبات؛ ما يدلل على أن 
 .يبين ذلك
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 التوافق األسريثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية لمقياس  (7)  جدول
 معامل االرتباط سبيرمان براون معامل االرتباط النصفي المجال

 0.96 0.914 سريالمجال األ

 0.93 0.862 المجال االجتماعي

 0.96 0.916 المجال النفسي

 0.96 0.92 المجال الثقافي

 0.69 0.525 المجال االقتصادي

 

بعد االّطالع على الدراسات المتعلقة بالموضوع، ثالثا : مقياساإلبداع الوظيفي:
العجاج، (، ودراسة )م2013مهيدات، والمقاييس المرتبطة به، ومنها دراسة )

مكونًا من  النهائية، تّم بناء المقياس بصورته م(2015م(، ودراسة )سعيد، 2015
 ( فقرة تضمنت الجوانب األساسية للمقياس.16)

 .( فقرة16صورته النهائية من ) يتكون المقياس في وصف المقياس:
 تصحيح المقياس:

)أوافق بشدة، أوافق، أوافق نوعًا  الخماسيحسب سلم ليكرت  تم تصحيح المقياسوفق
 .( على الترتيب1، 3،2، 4،5)ُأعِطيت األوزان التاليةما، ال أوافق، ال أوافق بشدة(، 

 تّم الّتحّقق من صدق المقياس بالطرق التالية:صدق المقياس:
 من المتخصصين  ستةتّم عرض المقياس بصورته األولية على  دق المحكمين:ص

مالءمة عبارات االختبار، وتمثيلها  درجةلتقييم في علم النفس، والصحة النفسية؛ 
إعادة ؛ وذلك لتعديل ما يرونه مناسبًا على فقرات المقياس، وقد تّم للجوانب المتضمنة

ت التي كانت موافقة المحكمين عليها اعتماد الفقراتم ، و صياغة بعض الفقرات
 ( فقرة. 16%(، وأصبح المقياس مكونًا من )90)
  :تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من صدق االتساق الداخلي
وتّم عمل تحليل للمفردات، وحساب معامل االرتباط من الموظفات المتزوجات، ( 30)

، وكانت جميع معامالت االرتباط دالة اسدرجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقيبين 
وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من االّتساق الداخلي، والجدول  ،إحصائيا

 ( يبين ذلك: 8رقم )
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 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس (8جدول)
 الداللة معامل ارتباط بيرسون الفقرة

 0.01 0.652 .أولّد األفكار اإلبداعية

 0.01 0.853 استطيع تنفيذ أفكاري اإلبداعية في العمل.

 0.01 0.879 أنجز المهام الموكلة لي بطريقة جديدة

 0.01 0.783 أمتلك روح تنافسية مع زمالئي في بيئة العمل.

 0.01 0.732 أحاول اكتشاف المشاكل المستقبلية بهدف حلها بشكل فعال.

 0.01 0.749 ي في حل المشكالت.أفضل طريقة العصف الذهن

 0.01 0.735 أرغب بالعمل ضمن فريق.

 0.01 0.595 راء زمالئي في العمل.آاستفيد من 

 0.01 0.625 أقبل المخاطرة في العمل.

استخدم التكنولوجيا المالئمة إلجراء التغيير من أجل تحقيق 

 التطوير في العمل.

0.757 0.01 

 0.01 0.664 لتي تطور أدائي في العمل.اشترك بالدورات التدريبية ا

 0.01 0.733 أثق بنفسي من أجل تحقيق أهدافي.

 0.01 0.778 أتمكن من إدارة األزمات في العمل بنجاح.

 0.01 0.747 أسعى إلى تجريب األفكار الجديدة دون خوف

 0.01 0.577 اتقبل االفكار واألراء المبتكرة

 0.01 0.664 اهتم بمتابعة وتقييم عملي
 

 باستخدام: مقياستّم حساب ثبات الثبات المقياس: ثبات األداة: 
  :تّم حساب ثبات المقياس ككل، وذلك باستخدام معامل كرونباخمعامل كرونباخ ألفا 

وتشير إلى صالحية استخدام المقياس، والجدول رقم  ،الثبات عالية ة؛ وجاءت قيم ألفا
 ( يوضح ذلك: 9)

 اإلبداع الوظيفيلمقياس ألفا سب كرونباخ الثبات ح ةقيم (9)  جدول
 الثبات ةقيم

 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات المقياس

 0.918 16 اإلبداع الوظيفي

  :تّم حساب معامل االرتباط بين درجة النصف األول، ودرجة طريقة التجزئة النصفية
فاع قيم ارتعلى دلت النتائج حسب الجدول التالي النصف الثاني من الدرجات، و 

( 10المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.والجدول رقم )الثبات؛ ما يدلل على أن 
 يوضح ذلك:

 ثبات مقياس اإلبداع الوظيفي بطريقة التجزئة النصفية (10) جدول
 معامل االرتباط سبيرمان براون معامل االرتباط النصفي المقياس

 0.965 اإلبداع الوظيفي
0.98 
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تم توزيع االستبانات واستردادها وفرزها وتحليلها من خالل  صائية:المعالجة اإلح
، ولإلجابة عن األسئلة SPSSاستخدام التحليل اإلحصائي المناسب باستخدام برنامج 

 تم استخدام اآلتي: 
 استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. .1
 (Independent group t-testاستخدام "ت" لمجموعتين مستقلتين ) .2
 (One-Way ANOVAاستخدام تحليل التباين األحادي ) .3
 (.Scheffe Post- Hoc Testاختبار شفيه ) .4
 تحليل المسار .5

 نتائج الدراسة:
"يوجد ارتباط الختبار صحة الفرضية األولى التي تنّص على : الفرضية األولى: 

درجة الكلية موجب دال إحصائيا  بين الدرجة الكلية وأبعاد مقياس إدارة الذات وال
لدى الزوجات العامالت في مقر وزارة التربية والتعليم وأبعاد مقياس التوافق األسري 

تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة  "الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة
الكلية لمقياسإدارة الذات وأبعاده )إدارة الوقت، إدارة االنفعاالت والضغوط، إدارة 

االجتماعية، التنظيم والموضوعية الذاتية، التوجه نحو اإلنجاز(، والدرجة  العالقات
الكلية لمقياس التوافق االسري وأبعاده)األسري، االجتماعي، النفسي، الثقافي، 

 (:11االقتصادي(، وكانت النتائج في مصفوفة معامالت االرتباط كما يبين الجدول )
بين مقياس إدارة الذات ومقياس التوافق مصفوقة معامالت االرتباط ( 11)جدول 

 االسري
 المقاييس ومعامل االرتباط

المجال 

 االسري

المجال 

 االجتماعي

المجال 

 النفسي

المجال 

 الثقافي

 المجال

 االقتصادي

مقياس 

 التوافق

 االسري

 مجال إدارةالوقت
283. 138. 207. معامل االرتباط

*
 .163 .106 .228 

 090. 436. 231. 035. 311. 125. مستوى الداللة

 مجال إدارة االنفعاالت

 والضغوط

 018. 051. 060.- 014.- 086. 019. معامل االرتباط

 898. 711. 662. 918. 527. 889. مستوى الداللة

 مجال إدارة العالقات

 االجتماعية

366. معامل االرتباط
**

 .506
**

 .310
*

 .438
**

 .406
**

 .503
**

 

 000. 002. 001. 020. 000. 006. مستوى الداللة

مجال التنظيم والموضوعية 

 الذاتية

409. معامل االرتباط
**

 .385
**

 .415
**

 .412
**

 .383
**

 .496
**

 

 000. 004. 002. 001. 003. 002. مستوى الداللة

 مجال التوجه نحو

 اإلنجاز

456. معامل االرتباط
**

 .355
**

 .490
**

 .437
**

 .333
*

 .520
**

 

 000. 012. 001. 000. 007. 000. مستوى الداللة

 مقياس إدارة

 الذات

392. معامل االرتباط
**

 .387
**

 .399
**

 .365
**

 .340
*

 .469
**

 

 000. 010. 006. 002. 003. 003. مستوى الداللة

 56 56 56 56 56 56 حجم العينة

 . 0.05عند مستوى داللة  إحصائيا  *  ارتباط دال 

 . 0.01مستوى داللة عند  إحصائيا  **  ارتباط دال 



480 

 (0.05يتضح من الجدول السابقوجودعالقة ارتباطية موجبة دالةإحصائيًا عند مستوى )
الدرجة الكليةلمقياس إدارة الذاتوأبعاده المختلفة، والدرجة الكلية لمقياس التوافق  بين

دارة االنفعاالت والضغوط  التي األسري وأبعاده المختلفةباستثناء مجالّي إدارة الوقت وا 
لم تظهر أية ارتباطات دالة إحصائيًا مع مقياس التوافق األسري؛ ما يؤكد صحة 

 الفرضية.
وتشير هذه النتائج إلى قدرة المرأة العاملة على إدارة ذاتها بما ينعكس إيجابًا على 

م( التي أكدت على 2012دراسة حماد )توافقها األسري، وتتفق هذه النتائج مع نتائج 
زوجة العاملة كانت أكثر قدرة على التكيف المادي واالقتصادي من المرأة ان المرأة المت

م( التي أكدت على أن إدارة المرأة 2005غير العاملة، ومع نتائج دراسة المعمري )
 المتزوجة لعملها أكسبها القدرة والمهارة على حل المشكالت األسرية وتفهمها.

التي تنص على "يوجد ارتباط موجب ية الختبار صحة الفرضية الثانالفرضية الثانية: 
بين الدرجة الكلية وأبعاد مقياس إدارة الذات والدرجة الكلية لمقياس  إحصائيا  دال 

لدى الزوجات العامالت في مقر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اإلبداع الوظيفي 
الكلية  تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة"،في محافظة رام اهلل والبيرة

الذات وأبعاده)إدارة الوقت، إدارة االنفعالت والضغوط، إدارة العالقات  إدارةلمقياس 
االجتماعية، التنظيم والموضوعية الذاتية، التوجه نحو اإلنجاز( والدرجة الكلية لمقياس 

الجدول وكانت النتائج في مصفوفة معامالت االرتباط كما يبين  اإلبداع الوظيفي،
(12 :) 

الذات ومقياس اإلبداع الوظيفي إدارةمقياسمصفوقة معامالت االرتباطبين ( 12) لجدو  
 إدارة 

 الوقت

 إدارةاالنفعاالت

 الضغوطو

 العالقاتإدارة

 االجتماعية

 التنظيم

 الموضوعيةو

 الذاتية

 نحو التوجه

 اإلنجاز

 إدارةمقياس 

 الذات

 اإلبداع

 الوظيفي

قيمة معامل 

 االرتباط

.349
**

 .470
**

 .343
**

 .449
**

 .481
**

 .591
**

 

 000. 000. 001. 010. 000. 008. مستوى الداللة

 56 56 56 56 56 56 حجم العينة

 . 0.05*  ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
 . 0.01**  ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

 (0.05توى )ه يوجد ارتباط موجب دال إحصائيًا عند مسنيتضح من الجدول السابقأ
الدرجة الكلية وأبعاد مقياس إدارة الذاتوالدرجة الكلية لمقياس اإلبداع الوظيفي، مما بين 
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وتشير النتائج إلى قدرة المرأة العاملة على إدارة ذاتها بما يؤكد على صحة الفرضية.
انعكس إيجابًا على إبداعها الوظيفي، فقدرتها على إدارة ذاتها بما تضمنه من قدرة 

دارة ضغوطها وانفعاالتها وعالقاتها االجتماعية، وقدرتها على على  إدارة وقتها، وا 
التنظيم والموضوعية الذاتية وتوجهها نحو اإلنجاز، أسهمت في زيادة قدرتها على 
اإلبداع الوظيفي بما تضمنه من قدرة على توليد األفكار اإلبداعية وتنفيذها، والثقة 

 والعمل الجماعي.بالنفس، والتعامل مع المشكالت، 
م( التي أكدت على الدور الذي تلعبه 2006وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة الثقفي )

إدارة الذات في زيادة فعالية المديرات في أداء عملهن وزيادة إبداعهن الوظيفي. ومع 
م( التي أشارت إلى أن ممارسة المديرات ومساعدات المديرات 2010دراسة الهذلي )

س الثانوية إلدارة الذات كانت عالية، وأنها ساعدتهن على تقديم الحلول في المدار 
م( 2015المبتكرة لحل المشكالت وزادت من إبداعهن الوظيفي، ومع دراسة العجاج )

التي أكدت على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عالية بين مجاالت إدارة الذات 
بجامعة األميرة نورة بالرياض، ومع  ومستوى اإلبداع اإلداري لدى القيادات التربوية

م(التي أكدت على 2017، ونتائج دراسة الخلف)(م2015) سعيدنتائج دراسة 
 الوظيفي واإلداري. عالقةارتباطموجبةإدارةالذاتواإلبداعوجود

نص على "يوجد ارتباط موجب التي تالختبار صحة الفرضية الثالثةلفرضية الثالثة: ا
كلية وأبعاد مقياس التوافق األسري والدرجة الكلية الدرجة الدال احصائيا بين 

لدى الزوجات العامالت في مقر وزارة التربية والتعليم لمقياس اإلبداع الوظيفي 
ارتباط بيرسون بين الدرجة تم حساب معامل ، "الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة

، النفسي، الثقافي، الكلية لمقياس التوافق االسري وأبعاده )االسري، االجتماعي
االقتصادي( والدرجة الكلية لمقياس اإلبداع الوظيفي، وكانت النتائج في مصفوفة 

 : تلك النتائج( يبين 13، والجدول )معامالت االرتباط كما يلي
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مقياس التوافق االسري ومقياس اإلبداع مصفوقة معامالت االرتباطبين ( 13) جدول
 الوظيفي

المجال  

 االسري

ل المجا

 االجتماعي

المجال 

 النفسي

المجال 

 الثقافي

 المجال

 االقتصادي

 مقياس التوافق

 االسري

مقياس 

 اإلبداعالوظيفي

334. قيمة معامل االرتباط
*

 .374
**

 .375
**

 .333
*

 .318
*

 .431
**

 

 001. 017. 012. 004. 005. 012. مستوى الداللة

 56 56 56 56 56 56 حجم العينة

  0.05عند مستوى  ارتباط دال إحصائيا  

  0.01** ارتباط دال إحصائيا  عند مستوى 

بين  (0.05يتضح من الجدول السابقوجود ارتباط موجب دال إحصائيًا عند مستوى )
 الدرجة الكلية لمقياس التوافق األسري وأبعاده، والدرجة الكلية لمقياس اإلبداع الوظيفي؛

عالقة موجبة بين التوافق األسري  وتشير النتائج إلى وجودما يؤكد صحة الفرضية.
واإلبداع الوظيفي لدى المرأة العاملة، فمما الشك فيه أن التوافق األسري هو ركيزة 
أساسية الستقرار حياة المرأة، حيث يؤدي لخلق المناخ الداعم لتوفير وتطوير المهارات 

تحقيق ذاتها الالزمة إلدارة شؤون األسرة، كماأن اإلبداع الوظيفي هو حاجة للمرأة ل
ثباتها وتنميتها بما يؤهلها لمواجهة المشكالت والتحديات وتحويلها لفرص للتطور  وا 

 والترقي.
م( التي أكدت على وجود توافق 2010نتائج دراسة الحطاب)وتتفق هذه النتائج مع 

أسري مرتفع بشكل عام لدى العامالت المتزوجات، وأنهن يشعرن بالسعادة والتفاهم مع 
بداعهن اإلداري ال يسبب لهن أية مشاكل أسرية، ووجود تكامل أسرهن، وأ ن عملهن وا 

في األدوار لدى الزوجة العاملة، وأن هذا التكامل جعلهن قادرات على التوفيق بين 
إبداعهن في مجال عملهن ومسؤوليات أسرهن، وأن انشغالهن بعملهن ال يمنعهن من 

حلي بالصبر واإليثار والتضحية، مقابل القيام بمهامهن األسرية، وهن على قدر من الت
إنجازهن ألدوارهن، ويشعرن بالرضا والسعادة الزوجية واألسرية والعملية، ومع نتائج 

( التي أكدت أن النساء (Nathawat&Mathur, 1993اشوات وماثوردراسة ن
العامالت أكثر تمتعا بالتوافق الزواجي والرفاه الشخصي والرضا عن الحياة وتقدير 

( التي أكدت (Sahu&Rath, 2003ات من غير العامالت، ودراسة ساهو وراث الذ
على أن الشعور بالكفاءة الذاتية والرفاهية أعلى عند النساء العامالت، حيث يرتبط 

 عمل الزوجة بصحة عقلية وجسدية.
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 إدارة الذاتُيعّدمتغيرا  نص على "فرضية الرابعةالتي تالختبار صحة الالفرضية الرابعة: 
لدى الزوجات العامالت في مقر وزارة التوافق األسري واإلبداع الوظيفي بين  ا  يطوس

 ."التربية والتعليم الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة
يؤثر في  حتىالمستقل  المتغير الوسيط قد يكون له دور مشترك مع المتغيرإن 

تقل التغيير في المتغير التابع ، ولوال وجوده، َلَما استطاع المتغير المسالمتغير التابع
في هذه الحالة هل إلدارة الذات دور في قوة تأثير التوافق األسري على و  .بالقدر نفسه

 اإلبداع الوظيفي؟ 
 :ومن هنا حاول الباحثان اإلجابة عن الفرضية باعتماد اسلوب تحليل المسار كاآلتي

 اسلوب تحليل المسار( 1)الشكل 

 
تحليل المسار للتحقق من هذه الفرضية، وكانت النتائج  أسلوب اناستخدم الباحثلقد 

 :اآلتيةبالخطوات الثالث 
التوافق األسري( يرتبط مقياس : التأكد من أن المتغير المستقل التنبؤي )الخطوة األولى
يجاد معادلة االنحدار إاإلبداع الوظيفي(، وللتأكد من ذلك تم مقياس بالمتغير التابع)

( في Cتأثير يمكن ان يكون بوساطة)إدارة الذات( وهو المســـار ) للتحقق من وجود
 ( يبين تلك النتائج:14والجدول )النموذج السابق، 

 (Cللمسار ) معادلة االنحدار( 14)  جدول
 الخطأ المعياري للتقدير معامل التحديد المضبوط معامل التحديد معامل االرتباط

.431
a
 .186 .171 .48959 

اإلبداع مقياس % من التغيرات الحاصلة في )19امل التحديد أن يشير معو 
، وتحتوي النتائج في الجدول التوافق األسري(مقياس الوظيفي( تعود الى المتغير )
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( على مقدار ما يفسره النموذج الخطي من البيانات حيث يبين بشكل عام أن 15)
 نموذج االنحدار الخطي دال إحصائيًا.

لالنحدار الخطي بين مقياس التوافق ج تحليل التباين األحادي نتائ( 15) جدول
 (Cاألسري ومقياس اإلبداع الوظيفي لمسار )

 المصدر
مجموعات 

 المربعات

درجات 

 الحرية
 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسطات المربعات

001. 12.327 2.955 1 2.955 بين المجموعات
b
 

   240. 54 12.944 خالل المجموعات

    55 15.898 عالمجمو

( التي تشير إلى تركز البيانات حول خط MSEوإليجاد قيمة متوسط المربعات )
االنحدار قام الباحثان باستخدام اختبار معامالت النموذج بشكل منفصل، وأشارت 

( 0.431( تساوي )MSE( بأن قيمة متوسط المربعات )16النتائج المبينة في جدول )
 ات حول خط االنحدار.التي تشير إلى تركز البيان

 (Cاختبار معامالت نموذج االنحدار لمسار )( 16) جدول
المعامالت

a
 

 النموذج
 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

T قيمة    الداللة 
B المعامل   Beta الخطأ المعياري 

 011. 2.626  648. 1.703 ثابت االنحدار

 001. 3.511 431. 164. 577. معامل االنحدار

 :a الوظيفيالمتغير التابع هو اإلبداع  

التوافق مقياس ن المتغير المستقل)بأن هنالك عالقة طردية دالة وأكدت النتائج أ
 (.الوظيفياإلبداعمقياس االسري( يوثر في المتغير التابع)

 اً رتبطالتوافق االسري( ممقياس المتغير السببي)أما الخطوة الثانية: إذ تؤكد النتائج أن 
نستخدم المتغير الوسيط  إذإدارة الذات، مقياس بالمتغير الوسيط)المفترض( وهو 

(، وهو Predictorالتوافق االسري( كمتغير تنبؤي )مقياس كمتغير تابع والمتغير )
كما هي مبينه في الجدول رقم   ( في النموذج السابق، وكانت النتائجAالمسار )

(17): 
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 (Aلمسار ) نحدارمعادلة اال( 17) جدول
 الخطأ المعياري معامل التحديد المضبوط معامل التحديد معامل االرتباط

0.469a 0.220 0.206 0.28388 

a. Predictors: (Constant), مقياس التوافق األسري 

إدارة الذات( سببه المتغير مقياس % من التغير الحاصل بالمتغير)22وهذا يشير ان 
 االسري( التوافق مقياسالمستقل)

لالنحدار الخطي بين مقياس التوافق نتائج تحليل التباين األحادي ( 18) جدول
 (Aاألسري ومقياس إدارة الذات لمسار )

 النموذج
مجموعات 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسطات 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة )ف(

000. 15.258 1.230 1 1.230 بين المجموعات
b
 

   081. 54 4.352 خالل المجموعات

    55 5.581 المجموع

a. Dependent Variable: مقياس إدارة الذات 

b. Predictors: (Constant): مقياس التوافق األسري 

( التي تشير إلى تركز البيانات حول خط MSEوإليجاد قيمة متوسط المربعات )
ل منفصل، وأشارت االنحدار، قام الباحثان باستخدام اختبار معامالت النموذج بشك

( 0.469( تساوي )MSE( بأن قيمة متوسط المربعات )19النتائج المبينة في جدول )
 التي تشير إلى تركز البيانات حول خط االنحدار.

 (Aاختبار معامالت نموذج االنحدار لمسار )( 19) جدول
المعامالت

a
 

 المصدر
 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

T مةقي    مستوى الداللة 
B المعامل   Beta الخطأ المعياري 

 000. 6.497  376. 2.442 ثابت االنحدار

مقياس التوافق 

 األسري

.372 .095 .469 3.906 .000 

a. Dependent Variable: مقياس إدارة الذات 

سري( يؤثر التوافق األمقياس ن المتغير المستقل)أمن الواضح من التحليل السابق 
الذات(، كما ويؤكد على وجود  مقياس إدارةكل دال إحصائيًا بالمتغير الوسيط)بش

 عالقة طردية دالة بينهما.
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إدارة الذات( يؤثر على المتغير مقياس لتأكد من أن المتغير الوسيط)أما الخطوة الثالثة ل
 ( في النموذج أعاله، والنتائج كماBاإلبداع الوظيفي(، وهو المسار )مقياس التابع )

 يلي:
االنحدار المتعدد )متغير تابع ومتغيرين مستقلين(، وكانت النتائج كما  اناستخدم الباحث

 يلي: 
 (Bلمسار ) معادلة االنحدار( 20) جدول

 الخطأ المعياري معامل التحديد المضبوط معامل التحديد معامل االرتباط

.616
a

 .379 .356 .43155 

a. Predictors: (Constant),  اس إدارة الذات ومقياس التوافق األسريمقي  

لالنحدار الخطي بين مقياس اإلبداع نتائج تحليل التباين األحادي ( 21) جدول
دارة الذات لمسار )  (Bالوظيفي ومقياسي التوافق األسري وا 

مجموعات  النموذج

 المربعات
 قيمة )ف( متوسطات المربعات درجات الحرية

مستوى 

 الداللة

000. 16.183 3.014 2 6.028 عاتبين المجمو
b

 

   186. 53 9.871 خالل المجموعات

    55 15.898 المجموع

a. Dependent Variable   اإلبداعالوظيفيمقياس  

 b. Predictors: (Constant),  التوافقاالسري، مقياس إدارةالذاتمقياس  

نات حول ( التي تشير إلى تركز البياMSEوإليجاد قيمة متوسط المربعات )
خط االنحدار، قام الباحثان باستخدام اختبار معامالت النموذج بشكل منفصل وأشارت 

( 0.498( تساوي )MSE( بأن قيمة متوسط المربعات )22النتائج المبينة في جدول )
 والتي تشير إلى تركز البيانات حول خط االنحدار.
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 (Bاختبار معامالت نموذج االنحدار لمسار )( 22) جدول
المعامالت

a
 

 المصدر
 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

T قيمة    
مستوى 

B الداللة المعامل   Beta الخطأ المعياري 

 649. 458.-  763. 350.- ثابت االنحدار

 113. 1.610 197. 164. 264. التوافقاالسريمقياس 

 000. 4.062 498. 207. 840. إدارةالذاتمقياس 

a. Dependent Variable: مقياس اإلبداع الوظيفي 

التوافق االسري( تالشى واصبح غير مقياس من المالحظ ان تأثير المتغير المستقل )
اإلبداع مقياس دال إحصائيًا، وتأثير المتغير الوسيط دال إحصائيًا على المتغير التابع)

ق االسري( بوجود التوافمقياس ن أثر المتغير المستقل )أوهذا يؤكد على  ،الوظيفي(
إدارة الذات( دال وأكبر بكثير من أثر المتغير المستقل منفردًا مقياس المتغير الوسيط)

( 2والشكل ) ما يعني قبول الفرضية الرابعة. ؛على المتغير التابع)اإلبداع الوظيفي(
 يوضح ذلك: 

 اسلوب تحليل المسار( 2)الشكل 

 
لها عالقة طردية مباشرة مع التوافق السابقة أن إدارة الذات النتائج توضح و 

األسري بمعنى أنه كلما زادت إدارة الذات زاد التوافق األسري، وكذلك مع اإلبداع 
الوظيفي، فإدارة الذات تؤثر إيجابًا على اإلبداع الوظيفي، حيث تبين أن إدارة الذات 

ثان ذلك إلى أن لعبت دورًا وسيطًا بين التوافق األسري واإلبداع الوظيفي، ويرجع الباح
دارة االنفعاالت والضغوط  إدارة الذات بما تتضمنه من مهارات منها إدارة الوقت وا 
والعالقات االجتماعية، والتنظيم والتوجه نحو اإلنجاز، تنعكس إيجابًا على المرأة 
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العاملة فتزيد قدرتها على إدارة حياتها األسرية والوظيفية المهنية بشكل فعال وناجح؛ 
من قدرتها على تحقيق التوافق األسري، وحل مشكالتها، وزيادة ثقتها بنفسها،  ما يزيد

بداعها.  وزيادة فعاليتها وا 
التي تنص على " توجد فروق ذات داللة  الختبار صحة الفرضيةالفرضية الخامسة: 

مقياس إدارة  ( في الدرجة الكلية وأبعادa ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
جات العامالت في مقر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظة رام لدى الزو الذات

، "المؤهل العلمي،سنوات الخبرة،المسمى الوظيفي() لمتغيرات التاليةتعزي لاهلل والبيرة
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل األبعاد والدرجة تم حساب 

 رات المذكورة على النحو التالي:لمقياس إدارة الذات، وفقًا للمتغيالكلية
 المؤهل العلمي:

 One – Wayتم استخدم تحليل التباين األحادي )للتعرف على داللة الفروق 
ANOVA إدارة الذات ، لمقياس( لداللة الفروق على جميع األبعاد والدرجة الكلية
 ( يبين النتائج:23والجدول )

الفروق على جميع األبعاد والدرجة نتائج تحليل التباين األحادي لداللة  (23) جدول
 لمتغير المؤهل العلميتبعًا  إدارة لدى المرأة العاملةلمقياس الكلية 

 المقياس
مجموعات  المصدر

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسطات 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة )ف(

 إدارة

 الوقت

 710. 344. 054. 2 107. بين المجموعات

   156. 53 8.253 خالل المجموعات

    55 8.360 المجموع

 إدارةاالنفعاالت

 الضغوطو

 340. 1.102 222. 2 444. بين المجموعات

   201. 53 10.673 خالل المجموعات

    55 11.117 المجموع

 العالقاتإدارة

 االجتماعية

 540. 623. 107. 2 214. بين المجموعات

   172. 53 9.093 خالل المجموعات

    55 9.307 المجموع

 التنظيم

 الموضوعيةو

 الذاتية

 391. 955. 167. 2 335. بين المجموعات

   175. 53 9.288 خالل المجموعات

    55 9.623 المجموع

 التوجهنحو

 اإلنجاز

 046. 3.276 728. 2 1.456 بين المجموعات

   222. 53 11.780 خالل المجموعات

    55 13.237 المجموع

 إدارةمقياس 

 الذات

 473. 759. 078. 2 155. بين المجموعات

   102. 53 5.426 خالل المجموعات

    55 5.581 المجموع
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى يتضح من الجدول السابقعدم 
في الدرجة الكلية وأبعاد مقياس إدارة الذات لدى المرأة العاملة في (a ≤ 0.05الداللة )

، باستثناء مجال التوجه نحو اإلنجاز، لمتغير المؤهل العلمية والتعليم تعزىوزارة التربي
في حين ان  اختبار شيفيه بين أن تلك الفروق غير معنوية )غير حقيقية(.وتختلف 

م( التي انتهت 2016م، ودسوقي،2013هذه النتائج مع نتائج دراسات كل من )رزق، 
 علمي.لوجود فروق في إدارة الذات تعزى للمؤهل ال

 سنوات الخبرة:
داللة للتعرف على ( One – Way ANOVAتم استخدم تحليل التباين األحادي )

تبعًا  إدارة الذات لدى المرأة العاملةفيدور  الفروق على جميع األبعاد والدرجة الكلية
 ( يبين النتائج:24والجدول )سنوات الخبرة، لمتغير 

لة الفروق على جميع األبعاد والدرجة نتائج تحليل التباين األحادي لدال(24)جدول
 سنوات الخبرةلمتغير التي تعزىلدى المرأة  الذاتإدارةلمقياس  الكلية

 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسطات المربعات درجات الحرية مجموعات المربعات المصدر المقياس

 إدارة

 الوقت

 026. 3.911 538. 2 1.075 بين المجموعات

   137. 53 7.285 خالل المجموعات

    55 8.360 المجموع

 إدارةاالنفعاالت

 الضغوطو

 320. 1.163 234. 2 467. بين المجموعات

   201. 53 10.649 خالل المجموعات

    55 11.117 المجموع

 العالقاتإدارة

 االجتماعية

 022. 4.111 625. 2 1.250 بين المجموعات

   152. 53 8.057 خالل المجموعات

مجموعال  9.307 55    

 التنظيم

 الموضوعيةو

 الذاتية

 040. 3.417 550. 2 1.099 بين المجموعات

   161. 53 8.524 خالل المجموعات

    55 9.623 المجموع

 التوجهنحو

 اإلنجاز

 366. 1.024 246. 2 493. بين المجموعات

   240. 53 12.744 خالل المجموعات

    55 13.237 المجموع

 إدارةاس مقي

 الذات

 024. 4.014 367. 2 734. بين المجموعات

   091. 53 4.847 خالل المجموعات

    55 5.581 المجموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  يتضح من الجدول السابق
(a ≤ 0.05)تبعًا  الذات لدى المرأة العاملة في الدرجة الكلية وأبعاد مقياس إدارة

سنوات الخبرة، باستثناء بعدي )إدارة االنفعاالت والضغوط، والتوجه نحو غير لمت
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اإلنجاز(، وتم استخدم تحليل شيفيه لمعرفة الفروق التفصيلية، والجدول التالي يوضح 
 ذلك:

 إدارةفي الدرجة الكلية وأبعاد مقياس   نتائج اختبار شفيه لداللة الفروق( 25) جدول
 سنوات الخبرةلمتغير  التي تعزى  لدى المرأة العاملة الذات

 ب-أ ب أ المجال
 0.3581- سنين 10اكثر من  سنين 5أقل من  إدارة الوقت

يتضح من الجدول السابق وجود فروق حقيقية دالة في بعد إدارة الوقت فقط، بين 
سنوات( ولصالح  10سنوات( وبين الموظفات)أكثر من  5الموظفات )اقل من 

 القدامى.
 يفي:المسمى الوظ

االستجابة لمتغير  لمعرفةحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم
 Independentتم استخدام اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين )و ، المسمى الوظيفي
groups t-test)( يبين ذلك: 26، والجدول )) 

 إدارةياس  في الدرجة الكلية وأبعاد مقنتائج اختبار "ت" لداللة الفروق (26) جدول
 المسمى الوظيفيتعزى لمتغير لدى المرأة العاملة   الذات

 المقياس
المسمى 

 الوظيفي

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 إدارة

 الوقت

 39365. 3.8385 52 إداري
-0.796 0.430 

 34641. 4.0000 4 إكاديمي

 إدارة االنفعاالت

 والضغوط

 44515. 3.4176 52 يإدار
-1.279 0.206 

 47738. 3.7143 4 إكاديمي

 إدارة العالقات

 االجتماعية

 42161. 4.0684 52 إداري
-0.587 0.560 

 24637. 4.1944 4 إكاديمي

 التنظيم

 والموضوعية الذاتية

 40156. 4.0609 52 إداري
-1.872 0.067 

 52042. 4.4583 4 إكاديمي

 التوجه نحو

 إلنجازا

 48886. 4.1272 52 إداري
-1.401 0.167 

 44133. 4.4808 4 إكاديمي

 مقياس إدارة

 الذات

 31019. 3.8833 52 إداري
-1.727 0.090 

 35683. 4.1638 4 إكاديمي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  يتضح من الجدول السابق
تعزى إدارة  لدى المرأة العاملةعاد مقياس  في الدرجة الكليةوأب(a ≤ 0.05الداللة )
المسمى الوظيفي.وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسات كل من )رزق، لمتغير 
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م( التي انتهت إلى وجود فروق في إدارة الذات تعزى للمسمى 2016م، ودسوقي2013
 والمستوى الوظيفي.

 التوصيات: 
قدرات الموظفين بشكل عام االهتمام بالبرامج التدريبية الهادفة إلىتعزيز  .1

 والموظفات بشكل خاص على أساليب القيادة اإلدارية لتعزيز قدرتهم على إدارة الذات.
صياغة خطط واستراتيجيات لتنمية عناصر اإلبداع الوظيفي لدى الموظفات  .2

بشكل خاص، تتيح الفرصة لمشاركتهن الفاعلة بما ينمي مهارات اإلبداع كاالبتكار 
 ر لديهن.والتخيل والتعبي

إنشاء حاضنة لإلبداع في المؤسسات تكون مهمتها تشجيع وتعزيز الموظفين  .3
 المبدعين بشكل عام والموظفات المبدعات بشكل خاص.

إنشاء مراكز لإلرشاد األسري تهتم بإكساب األزواج معارف ومهارات إلدارة  .4
 حياتهم األسرية والمهنية لتحقيق أكبر قدر من التوافق األسري والمهني.

اهتمام البرامج التعليمية في الجامعات بتنمية مهارات إدارة الذات واالتصال  .5
الفعال، واإلبداع، وحل المشكالت، والتعاون والمشاركة الفاعلة لدى طالبها وطالباتها 

 بما يؤهلهم لدخول معترك الحياة المهنية واألسرية.
بة في العمل ضرورة توفير المؤسسات للخدمات والظروف واإلمكانيات المناس .6

التي تراعي خصوصية الزوجات العامالت، للحد من صراع تعدد األدوار لدى الزوجة 
 العاملة كتوفير حضانات لألطفال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



492 

 العربية لمراجعا
 ، دار قباء، القاهرة.الذكاء الوجداني(. م2000) .األعسر، صفاء، وكفافي، عالء الدين -
، ارس الثانوية بمدينة مكة المكرمةإدارة الذات لدى مديرات المد(. م2006) .الثقفي، ابتسام -

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
تعدد األدوار لدى العامالت المتزوجات وأثره على التوافق  م(.2010) .الحطاب، رجاء -

 رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عمان، المملكة األردنية الهاشمية.األسري،
 ، مؤسسة العنقاء، رام اهلل.التفكير اإلبداعي(. م2006) .حبش، زينب -
 ، مكتبة األنجلو، القاهرة.مقياس إدارة الذات(. م2012).حنفي، هويدة -
إدارة الذات وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مدراء ومديرات المدارس م(.2017) .الخلف، فاطمة -

جامعة آل البيت، المفرق.  ،رسالة ماجستير، التابعة لمنطقة حولي التعليمية بدولة الكويت
 المملكة األردنية الهاشمية.

 ، جمعية المعلمين، رأس الخيمة.إدارة الذات(. م2006) .خليفة، بدرية -
 ، دار الراية، عمان، األردن.إدارةاإلبداع واالبتكارات(. م2012) .خيري، أسامة -
 .Alex. J. Agric(. اإلبداع اإلداري وعالقته بالتوافق الزواجي، م2016). ، نجالءدسوقي -

Sci ،61(3 ،)371-388. 
الضغوط النفسية والتوافق األسري والزواجي لدى عينة من آباء (. م2009) .الدعدي، غزالن -

وأمهات األطفال المعاقين تبعًا لنوع ودرجة اإلعاقة  وبعض المتغيرات الديموغرافية 
 لسعودية.، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، المملكة العربية اواالجتماعية

(. القوامة الزوجية وعالقتها بالمشاعر االبتكارية لربة األسرة في إدارة م2013) .رزق، إيمان -
، كلية الزراعة، جامعة مجلة العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعيةاألزمات األسرية، 

 (.3)4المنصورة، 
في محافظة القريات من مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس (.م2008) .الرشيدي، عيد -

 رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، األردن. وجهة نظرهم،
م(. إدارة الذات وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى معلمي التربية الرياضية 2015) .سعيد، فواز -

-392، 75، المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضةبالمملكة العربية السعودية، 
376. 

، عالم الكتب للنشر والتوزيع، التوافق الزواجي واستقرار األسرة(. م2005). سليمان، سناء -
 القاهرة.

، اإلبداع الخليجي 2، طمبادئ اإلبداع(. م2002) .السويدان، طارق، والعدلوني، محمد -
 لالستثمارات والتدريب، الكويت.



493 

داري باألجهزة (. المعوقات التنظيمية لإلبداع عند موظفي التطوير اإلم2002) .القحطاني، سالم -
(، 14)2 مجلة جامعة الملك سعود للعلوم اإلدارية،الحكومية في المملكة العربية السعودية، 

327-373. 
م(. قياس العوامل المؤثرة على اإلبداع الوظيفي المساهمة في تطوير 2010قراش، عفاف. ) -

 .147-188(، 1) 1، مجلة دفاتر اقتصاديةالمنظمة، 
المهارات الزواجية وعالقتها بالتوافق الزواجي لدى المتزوجات حديثاً  م(.2016القضاة، إيناس. ) -

المملكة األردنية  ،جامعة عمان العربية، عمان ،رسالة ماجستير، في مدينة عمان
 الهاشمية.

 سكندرية.، المكتب الجامعي الحديث، اإلاألسرة والبيئة(. م1998) .عبد الحميد، احمد -
ة الذات وعالقتها باإلبداع اإلداري من وجهة نظر القيادات إدار (. م2015). العجاج، اعتزاز -

، رسالة ماجستير، جامعة نايف اإلدارية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض
 العربية للعلوم األمنية، كلية العلوم االجتماعية واإلدارية.

وائل للنشر والتوزيع، ، دار السلوك التنظيمي في منظمات األعمال(. م2002) .العميان، محمود -
 عمان، األردن.

، رسالة ماجستير، أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالتوافق األسري(. م2012). العنزي، علياء -
 جامعة اليرموك، األردن.

عالقة تفويض الصالحيات باإلبداع اإلداري لدى وكالء مدارس (. م2009) .العنزي، مبارك -
 ، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، األردن.نظرهممنطقة تبوك التعليمية من وجهة 

إدارة الذات وعالقتها باالتزان االنفعالي لدى زوجات شهداء حرب (. م2016) .عوض، أميلة -
 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية.على غزة 2014

عة أكتوبر، ، جامخروج المرأة للعمل وعالقته بتوافقها الزواجي(. م2006) .الكبير، عائشة -
 مصراته، ليبيا.

دارة الذات وعالقتهما بالصحة النفسية والنجاح م2012) .محمود، هويده - (. الصالبة النفسية وا 
مجلة اإلكاديمي في ضوء بعض المتغيرات لدى طالب الدبلوم المهنية بكلية التربية، 

 .618-4(، 541)11ر، دراسات عربية في علم النفس ، مص
عمل الزوجة وأثره على أوضاعها األسرية: دراسة ميدانية على عينة (. م2005) .المعمري، وفاء -

 رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عمان، األردن. في مدينة مسقط،
، المهارات السلوكية والتنظيمية لتنمية الموارد البشرية(. م2007) .المغربي، عبد الحميد -

 المنصورة، مصر.
(. الخصائص السيكومترية لمقياس 2015) .وريان، إيمان عبد المنعم، أحمد،و منصور، طلعت،  -

 مصر. مجلة اإلرشاد النفسي،مهارات إدارة الذات لدى عينة من الشباب الجامعي، 



494 

الحراك المهني للمرأة العاملة وعالقته بالتوافق االسري في المجتمع  .(م2013) .مهيدات، فاطمة -
رسالة ماجستير، ،دربإ امالت في محافظةاالردني: دراسة ميدانية على عينة من النساء الع

 ربد. المملكة األردنية الهاشمية.إجامعة اليرموك، 
 ، ترجمة مكتبة جرير، مكتبة جرير، الرياض.كاءكيف تضاعف ذك(. م2005) .وات، سكوت -
 (: إحصائيات دائرة شؤون الموظفين.2019وزارة التربية والتعليم ) -
عالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديرات ومساعدات . إدارة الذات و (م2010) .الهذلي، رجوة -

، رسالة ماجستير، ومعلمات مدارس المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظرهن
 جامعة أم القرى، كلية التربية، مكة المكرمة.

 األجنبيةالمراجع 
- Chih, N., & Chao, G., (2017).” Improving Teachers, Self-Efficacy in     

Applying Teaching and Learning Strategies and Classroom Management 

to Students with Special Education needs in Hong Kong”, Teaching and 

Teacher Education, 66(2), 369-390. 

- Ercoskun, M., (2016). Adaptation of Self-Control and Self Management 

Scale(SCMS) into Turkish Culture: A Study on Reliability and Validity, 

Educational Sciences: Theory and Practice, 16(4), 1125-1145.  

- Gajjar, J, (2015). Family Adjustment of Working Women in Relation to 

Type of Occupation and Area of Residence, The Iinternational Journal of 

Indian Psychology, 2 (4), 147–154. 

- Golman, D., (1995). Emotional Intelligence Why it can Matter More than 

IQ, New York, Toronto. 

- Golman, D., (2001). An El-Based Theory of Performance, In the 

Emotional ly Intelligent Work Place, ED. By: Chemess Cary& Daniel 

golman. 

- Ibrahim, H, & Isa, A, & Shabudin, A, (2016). Organizational Support 

and Creativity: The Role of Developmental Experiences as a Moderator, 

Procedia Economics and Finance, 35 (2016), 509–514. 

- Minzer, K., (2008). Using Self-Manegment to Improve Homework 

Completion and Grades of Students with Learning Disabilities, Doctoral 

Disseration, University of Cincinnati. 

- Nathawat, S. S. & Mathur, A. (1993). Marital Adjustment and Subjective 

Well- Being in India Educated Housewives and Working Women. The 

Journal of Psychology, 127(3), 353-358. [6]. 

- Ode, E, & Ayavoo, R, (2019). The mediating role of knowledge 

application in the relationship between knowledge management practices 

and firm innovation, Jurnal of Innovation & Knowledge. 

- Sahu, F. M., & Rath, S. (2003). Self-efficacy and wellbeing in working 

and nonworking women. Psychology and Developing Societies, 15, 187-

198. 



495 
- Sumathi, K, & Muralidaran, K (2014). A study on the family adjustment 

among married working women, Indian Journal of Applied Research, 5 

(12), 19–22. 

- Tradvi, A, (2014). A study of family adjustment of working women in 

relation to area of residence and occupationalstatus, International Journal 

for Technological Research in Engineering, 1 (5), 323–326. 

 
 

 


