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 جودة احلياة وعالقتها ابلضغوط النفسية لدى األمهات 

 دراسة ميدانية على عينة من األمهات العامالت والغري العامالت 
 

 *  1د. بكار سارة 
 جامعة تلمسان  1

 2 امال د. شوخيى
 جامعة تلمسان  2

 
 2021/ 03/ 22اتريخ القبول:           2021/ 03/ 03: االرسال اتريخ 

 : ملخص الدراسة
يعد االهتمام جبودة احلياة لدى املرأة من بني األمور األكثر أمهية كون املرأة هي عماد األسرة وركيزهتا وأي  
قصور يف جانب من اجلوانب اليت ترفع من جودة احلياة يؤثر على الصحة النفسية واجلسمية ويؤدي اىل 

وعلى   وضغوط  جودة اضطراابت  بني  العالقة  عن  الكشف  من خالهلا  حناول  بدراسة  القيام  ارأتينا  هذا 
على  الدراسة  تساؤالت  وقد كانت  العامالت  وغري  العامالت  األمهات  لدى  النفسية  والضغوط  احلياة 

 النحو التايل: 
هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني جودة احلياة والضغوط النفسية لدى األمهات؟ -  

توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى جودة احلياة لدى األمهات العامالت والغري عامالت؟ هل-2  
 هل توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الضغوط النفسية لدى األمهات العامالت والغري عامالت؟ -3

قمنا التساؤالت املوضوعة  ابختيار    مت االعتماد على املنهج الوصفي لتناسبه مع املوضوع، ولإلجابة على 
أما عاملة وغري عاملة وقد مت تطبيق أدوات الدراسة املتكونة من مقياس جودة احلياة    50عينة متكونة من  

 (   2013) ( ومقياس الضغوط النفسية لبدرية كمال أمحد 2014حلرطاين أمينة )
 

 . د. بكار سارة املؤلف املرسل:  * 
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 من خالل تفريغ البياانت مت التوصل اىل النتائج التالية: 
 عكسية بني جودة احلياة والضغوط النفسية لدى األمهات. توجد عالقة ارتباطيه -
لصاحل  - عامالت  والغري  العامالت  األمهات  لدى  احلياة  جودة  مستوى  يف  إحصائيا  دالة  فروق  توجد 

 األمهات غري العامالت. 
توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الضغوط النفسية لدى األمهات العامالت والغري العامالت ولصاحل  -

 ات العامالت.األمه
 الضغوط النفسية  –احلياة  : جودةاملفتاحيةالكلمات 

 
 
 
 ملقدمة: ا

تكن   مل  ملواضيع  يتطرقون  العلماء  بدأ  البحوث حيث  بني  الصدارة  مكان  االجيايب  النفس  علم  احتل  لقد 
تناوال يف الفرتة  التفاؤل وجودة احلياة واليت أصبحت من أكثر املتغريات  قبل مثل السعادة ،  متداولة من 

وابلتا األفراد  لدى  والرضا  التوافق  حتقيق  خالل  من  وذلك  ما  األخرية  أنه كثريا  اال  النفسية،  الصحة  يل 
تتعرض األسرة وخاصة األم اليت تعترب الركيزة والنواة األساسية اىل بعض املشكالت اليت قد تعوق طموحاهتا  
النفسية ابعتبارها إحدى ظواهر حياة اإلنسان واليت تظهر يف مواقف احلياة املختلفة كالبيت   كالضغوط 

يف كوهنا زوجة وأما وقد يتعدى ذلك أيضا اىل كوهنا امرأة عاملة فان ذلك    والعمل...ومع تصارع دور املرأة
الرضا   بعدم  وتشعرها  حياهتا  تعكر صفوة  قد  واليت  أنواعها  مبختلف  الضغوط  إىل  تعرضها  إىل  يؤدي  قد 
وسوء التكيف،وعلى األساس ارأتينا التطرق إىل موضوع جودة احلية يف عالقتها مع الضغوط النفسية لدى  

 هات سواء العامالت أو غري العامالت.األم
 اشكالية الدراسة: -1

ان املرأة هي الركيزة األساسية يف بناء األسرة واستقرارها، فاملرأة هي اليت ترعى الطفولة وتبين الرجولة وتشيد 
فقد أصبحت املرأة خترج مليدان  اختلف عما كان عليه يف السابق  أن دورها  صرح جمتمع متماسك، إال 
العمل وتثبت جدارهتا فيه، اذ أن العمل حيقق هلا إثبات الذات وتقدير الذات وكدا حيقق هلا االستقاللية  
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أدوارها كوهنا زوجة وأم   أن تعدد وتشابك  والرضا عن احلياة والشعور ابلسعادة وابلتايل جبودة احلياة، اال 
يف حال كون كل من الزوج والزوجة   وأيضا عاملة جعلها تضاعف جمهوداهتا فقد أشارت الدراسات اىل أنه

يعمالن ، فان الزوجة تقوم أبكثر من نصف العمل املنزيل األمر الذي نتج عنه ظهور جمموعة من الضغوط  
النفسية اليت هلا انعكاسات سلبية عليها وعلى أسرهتا وأيضا على املنظمة اليت تعمل هبا وهدا ما أكدته 

ترمنان)   جودي  أجريت  1980دراسة  بربة  (اليت  ابملقارنة  واجلسمية  النفسية  ومعاانهتا  العاملة  املرأة  على 
املنزل من خالل متغريات: الطبقة االجتماعية، اجلنس وقد توصلت الدراسة اىل وجود فروق بني الزوجات  
العامالت واألزواج يف مستوى املعاانة النفسية لصاحل الزوجات العامالت أي أن العامالت املتزوجات أكثر  

 ( 2013دايلي انجية، ة مما يشري إىل حجم الضغوط اليت تعاين منها املرأة العاملة.)معاان
األمهات   لدى  احلياة  جودة  على  أتثري  النفسية  للضغوط  هل  حول  دراستنا  تكون  أن  ارأتينا  هنا  ومن 

 العامالت والغري عامالت؟
 وتفرعت عن هده االشكالية التساؤالت التالية: 

 ارتباطية دالة احصائيا بني جودة احلياة والضغوط النفسية لدى األمهات؟هل توجد عالقة  -1
 هل توجد فروق دالة احصائيا يف مستوى جودة احلياة لدى األمهات العامالت والغري عامالت؟-2
 هل توجد فروق دالة احصائيا يف مستوى الضغوط النفسية لدى األمهات العامالت والغري عامالت؟ -3
 ة: فرضيات الدراس-2
 توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني جودة احلياة والضغوط النفسية لدى األمهات.  -1
 توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى جودة احلياة لدى األمهات العامالت والغري عامالت.  -2
 هل توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الضغوط النفسية لدى األمهات العامالت والغري عامالت.  -3
 أمهية الدراسة: -3

تكمن أمهية الدراسة احلالية يف إلقاء الضوء على موضوع هام ميس كل فرد وكل أسرة يف اجملتمع أال وهو 
نوعية جودة احلياة لدى األمهات وأتثرها ابلضغوط النفسية، حيث تظهر هده الدراسة العالقة بني جودة 

فسية، وكدا حماولة تبيان الفروق الكامنة بني املرأة حياة األمهات العامالت واملاكثات ابلبيت والضغوط الن
 املتزوجة العاملة واملاكثة ابلبيت من حيث مستوى جودة احلياة والضغوط النفسية.
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 أهداف الدراسة:  -4
 هتدف الدراسة احلالية إىل: 

 حتديد العالقة بني مستوى جودة حياة األمهات العامالت والغري عامالت والضغوط النفسية. -1
 تبيان الفروق املوجودة يف مستوى جودة احلياة بني األمهات العامالت واملاكثات ابلبيت.-2
 تبيان الفروق املوجودة يف مستوى الضغوط النفسية بني األمهات العامالت واملاكثات ابلبيت.  -3
 التعاريف االجرائية للمصطلحات الواردة يف الدراسة -5
ر الرد ابلرضا والسعادة من خالل إقامة عالقات أسرية مستمرة : يقصد جبودة احلياة شعو جودة احلياة   -

ومتتعه بصحة جسمية ونفسية جيدة، ويعرب عنها يف دراستنا ابلنتائج املتحصل عليها من طرف األمهات 
 على مقياس جودة احلياة.

النفسية- وأحداث  الضغوط  ملواقف  يتعرض  عندما  الفرد  يعرتي  واجلسدي،  النفسي  التوتر  من  :حالة 
أعدته   الذي  النفسي  الضغط  مبقياس  دراستنا  يف  ويقاس  إمكانياته،  تفوق  تكيفية  مطالب  منه  تستلزم 
الباحثة بدرية كمال أمحد، ويعرب عنه ابلدرجة اليت حتصلت عليها األمهات عند تطبيق مقياس الضغوط  

 النفسية. 
 اخللفية النظرية للدراسة: 

 مفهوم جودة احلياة: -
( على أهنا ادراك األفراد مبركزهم يف احلياة وسياق الثقافة ونسق القيم  1995العاملية ) تعرفها منظمة الصحة 

الذي يعيشون فيه،ويف عالقة ذلك أبهدافهم وتوقعاهتم ومستوايهتم وأنه مفهوم واسع ومعقد يتأثر ابلصحة 
 النفسية واجلسمية. 

جمموعة من املتغريات اليت هتدف اىل ( على أهنا البناء الكلي الذي يتكون منه  1999يعرف العارف ابهلل)
إشباع احلاجات األساسية لإلنسان حبيث ميكن قياس هذا اإلشباع مبؤشرات موضوعية تقيس اإلمكانيات  

 ( 2006احملرزي، املتدفقة على الفرد ومؤشرات ذاتية تقيس مقدار اإلشباع الذي حتقق لألفراد )
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للعديد من اخلربات وابملفهوم الواسع شعور الفرد    ( أن جودة احلياة هي إدراك الفرد2000ويرى فرانك )
شعور   من  اإلحساس  هذا  يصاحب  وما  واملسكن  الغذاء  مثل  احلياة  يف  الضرورايت  وجود  مع  ابلرضا 

 ابالجناز والسعادة.  
( أهنا درجة االستمتاع ابلظروف املادية يف البيئة اخلارجية  2006كما يعرفها كل من عبد الفتاح وحسن)

سن احلال وإشباع احلاجات والرضا عن احلياة، فضال عن مدى إدراك الفرد جلوانب حياته  واإلحساس حب
اجملتمع) يف  السائدة  القيم  مع  وتوافقه  االجيابية  اجلسمية  الصحة  جانب  إىل  احلياة  مبعىن  حرطاين  وشعوره 

 ( 2014امينة ، 
م الفرد  لدى  اجتاهات  عدة  بني  والتكامل  الدمج  أبهنا  يعرفه"روبني"  حني  اجلسمية  يف  الصحة  انحية  ن 

والنفسية واحلياة االجتماعية،متضمنة كال من املكوانت اإلدراكية والذي يشمل الرضا واملكوانت العاطفية  
 واليت تشمل السعادة. 

ولقد وضع" كولرت" تعريفا جلودة احلياة :"أبهنا اإلحساس الشخصي ابإلشباع من احلياة واليت هي أكثر من  
 (  2014ا أقل من معىن أو اجناز")حبرة كرمية، شعور ابلسعادة رغم أهن

 مؤشرات جودة احلياة: -
من    تتحكم يف حتديد مؤشرات جودة احلياة عدة عوامل وهي ختتلف من فرد ألخر وذلك حسب مايراه

طرف  من  للمفهوم  االصطالحي  التعريف  تباين  يف  جليا  االختالف  هذا  ظهر  حياته،وقد  لتقييم  معايري 
 الباحثني، وتتمثل مؤشرات جودة احلياة حسب يف: 

النفسية -1 الشعور  املؤشرات  أو  املرض  مع  التوافق  أو  واالكتئاب  ابلقلق  الفرد  شعور  درجة  يف  تتضح   :
 ابلسعادة أو الرضا. 

 : تتضح من خالل القدرة على تكوين العالقات الشخصية.االجتماعية املؤشرات-2
املهنية:-3 وظيفته   املؤشرات  مهام  تنفيذ  سهولة  ومدى  هلا  وحبه  مهنته  عن  الفرد  رضا  درجة  يف  تتمثل 

 وقدرته على التوافق مع واجبات عمله.
 املؤشرات اجلسمية والبدنية: -4
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وقدر  الصحية  حالته  عن  الفرد  رضا  هبا  والقدرة ويقصد  والشهية  والنوم  اآلالم  مع  التعايش  على  ته 
 ( 2010منسي وكاضم، اجلنسية)

 :الضغوط النفسية-2
 و الفرد بني خاص تفاعل هو Lazarus,Folkman (1984) : فولكمان و الزاروس تعريف

صباح، جبايل  ) راحته يف خطر  تضع و قدراته و موارده تتجاوز و شاقة  أهنا على  يدركها اليت الوضعية 
2012) 
 الفسيولوجية  و االنفعالية  و النفسية  االستجاابت هي :الضغوطGordon(   1993) جوردون تعريف
 و إبعداد تقوم التغيريات هذه و الفرد سعادة و لرفاهية  هتديد  أنه على إدراكه مت مطلب أي جتاه للجسم
 طه) .جتنبها أو مواجهتها الفرد حاول سواء بيئية  ظروف  هي اليت  و الضغوط مع للتوافق الفرد أتهيل

 ( 0620 العظيم،  عبد وسالمة
 عبارة هو  :املثري - هي و النفسي (للضغط )مكوانت عناصر  ثالثة هناك  :عناصر الضغط النفسي-

 . البيئة  مصدرها و الفرد لدى النفسي الضغط حالة  هبا تبدأ اليت القوة عن
 . القلق و اإلحباط مثل: السلوكية  و النفسية  الفعل ردود عن عبارة هي و : االستجابة -
 العوامل من ذلك أييت و ، االستجاابت و املثريات عوامل بني التفاعل تعين و : التفاعل -

 ( 2012جبايل صباح، اإلنسانية ) املشاعر من و ، العمل يف التنظيمية 
 أسباب الضغط النفسي: 

من   أو  نفسها،  املرأة  داخل  من  الضغوط  تنشأ  أو  قد  الرأي  يف  معهم  واالختالف  بزمالئها  عالقتها 
 اخلالفات مع شريك احلياة، وميكن تصنيف أسباب الضغط النفسي لدى املرأة العاملة على النحو التايل: 

 أسباب دميغرافية:-1
 مرتب منخفض، والشعور أبن العمل ال حيقق إشباع حلاجاهتا املادية واملعنوية.  -
 قلة الصدقات يف العمل -
 متييز جنسي يف املكافآت والرتقيات  -

 أسباب مناسبة للعمل: -2
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 غياب التشجيع من طرف اإلدارة -
 تدريب غري مناسب -
 اتصال تنظيمي سيء  -

 أسباب منزلية:-3
 زايدة األعباء املنزلية   -
 الشعور ابلتقصري يف رعاية األبناء  -
 صعوبة اجلمع بني العمل وتربية األبناء  -
 العمل توتر العالقات الزوجية بسبب  -
 انعدام الدعم النفسي يف البيت  -
 صراع املسؤوليات مقرتن ابألعباء املنزلية وتطور احلياة املهنية -
 العيش مع األسرة املمتدة  -
 غياب األب لفرتة طويلة للعمل ابخلارج -
 مرض أحد أفراد األسرة  -
 عدم مشاركة الزوج يف تربية األبناء  -

عاملة وليست كلها فاقتصران على األسباب دات الصلة  هده بعض األسباب اليت تولد الضغط لدى املرأة ال
 ( 2013دايلي جنية، مبوضوع حبثنا.)

 : منهجية الدراسة واجراءهتا
 منهج الدراسة: -1

 اعتمدان يف دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي ابعتباره مناسبا ملوضوع دراستنا.
 
 عينة الدراسة: -2

الدراسة   عينة  بينهم    50بلغت  من  و أم    25أم  قمنا  25عاملة  وقد  تلمسان  مدينة  من  عاملة  غري  أم 
 ابختيارها بطريقة قصدية. 
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الدراسة  -3 الضغوط    : أدوات  ومقياس  احلياة  جودة  مقياس  مقياسني  على  الدراسة  يف  االعتماد  مت 
 النفسية.  

ة  :استخدمنا لقياس جودة احلياة االستبيان املصمم من طرف الباحثة حرطاين أمينمقياس جودة احلياة  -
 6فقرة موزعة على    58والدي صممته على جمموعة من األمهات حيث يتكون املقياس من    2014سنة  
 أبعاد.

 فقرة 11بعد الصحة اجلسمية: عدد الفقرات 
 11بعد الصحة النفسية: عدد الفقرات: عدد الفقرات 

 11بعد العالقات األسرية االجتماعية :
 9بعد الشعور ابلسعادة:عدد الفقرات 

 9خل املادي: عدد الفقرات بعد الد
 7بعد الرضا عن احلياة:عدد الفقرات 

 البدائل: 
 مت اختيار سلم التقدير الرابعي لإلجابة على فقرات االستبيان واملتمثلة يف: دائما، أحياان، اندرا، أبدا. 

 :طريقة تصحيح استبيان جودة احلياة لألمهات
فقرات استبيان جودة احليات مع مراعاة اجتاه الفقرة وعدد يتم حتويل استجاابت أفراد عينة الدراسة على  

 البدائل وكان التصحيح كالتايل:
 1أبدا:  – 2اندرا:  -3أحياان: -4فقرة موجبة:دائما:
 4أبدا: – 3اندرا:  -2أحياان:  -1فقرة سالبة:دائما:

الدر  عن  تعرب  اليت  الكلية  الدرجة  على  للحصول  الفقرات  درجات  مجع كل  يتم  األخري  العامة  ويف  جة 
 درجة.  232و 58للمبحوثة حول جودة احلياة لديها والدي يرتاوح مداها بني 

 مقياس الضغوط النفسية: -
أبعاد   5بند موزعة على   66مث اختيار مقياس الضغط النفسي لبدرية كمال أمحد ويتكون هدا املقياس من 

 هي كاآليت:
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فيم- للمرأة، سواء  أبنائها وتضم البعد األسري: خاص ابحلياة الشخصية  أو  يتعلق بعالقتها مع زوجها  ا 
 فقرة. 26

البعد املهين: يتمثل يف عالقتها بزمالئها ومرؤوسيها، أي أنه يدل على تفاعل املرأة العاملة مع العناصر  -
البشرية أثناء أدائها ملهامها املهنية، هده العالقات اليت تساهم بشكل أو ابخر يف حدوث الضغط النفسي  

 فقرة.  16 لديها وتضم
 10البعد الصحي: متعلق أبعراض جسدية قد تعاين منها األم، نتيجة تعرضها للضغط النفسي وتضم  -

 فقرات 
التمتع هبده األخرية كالتنزه وممارسة الرايضة يزيد من - فعدم  التمتع مبباهج احلياة:  القدرة على  بعد عدم 

 فقرات. 7معاانهتا ويضم 
اث تعرضت هلا األم مند طفولتها إىل غاية اللحظة احلالية، واليت هلا  بعد األحداث الطارئة: يتضمن أحد-

 فقرات 7دور كبري يف ضعف ميكانيزمات األان اليت تزيد من إمكانية تعرض املرأة للضغط النفسي وبنوده 
 تصحيح املقياس: 

غري    –درجة  2يصحح املقياس يف اجتاه إدراك املفحوص للمواقف الضاغطة، حبيث تكون اإلجابة نعم:  
 ال: صفر يف حال الفقرات االجيابية -متأكد: درجة واحدة 

 ال:حتصل على درجتني. -غري متأكد: درجة واحدة  -0أما يف حال الفقرات السلبية فنعم حتصل على 
 : اخلصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة-4
احلياة:  - جودة  الداخلي مقياس  االتساق  بطريقة  األمهات  لدى  احلياة  استبيان جودة  تقدير صدق  مت 

وتبني من خالل النتائج أن مجيع معامالت االرتباط اليت مت احلصول عليها كانت دالة احصائيا،أما ابلنسبة  
لدى   احلياة  جودة  استبيان  أبعاد  ثبات  معامالت  أن  تبني  وقد  ألفا كرونباخ  بطريقة  فقد كان  للثبات 

 ( 2014حرطاين أمينة، األمهات جاءت قوية)
مت التأكد من صدق املقياس ابستعمال الصدق الذايت أما فيما خيص الثبات    مقياس الضغوط النفسية: -

عايل   وثبات  نسبة صدق  إىل  توصلت  وقد  ألفا كرونباخ  بطريقة  الثبات  املقياس  استعملت مصممة  فقد 
 (2013، دايلي انجيةتطمئنها على صالحية أداة البحث.)
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املستخدمة-5 االحصائية  اإلحصائية  األساليب  األساليب  الدراسة  لبياانت  معاجلتنا  يف  استخدمنا   :
 التالية: 

 معامل ارتباط "ر" لدراسة العالقة بني املتغريات. -
 اختبار "ت" لدرسة الفروق. -
اإلحصائية املناسبة وقد مت مت دراسة فرضيات الدراسة ابستعمال األساليب  :  عرض ومناقشة النتائج-6

 التحصل على النتائج التالية:
 :هل توجد عالقة ارتباطيه بني جودة احلياة والضغوط النفسية؟عرض ومناقشة الفرضية األوىل-
 ( يبني نتائج حساب معامل االرتباط"ر" بني جودة احلياة والضغوط النفسية 01اجلدول رقم ) 

  ن درجة احلرية ر احملسوبة  ر اجلدولية مستوى الداللة 
عند   دال 

0،01 
 معامل االرتباط 50 48 0،411- 0،361

( أنه توجد عالقة ارتباطية عكسية بني جودة احلياة والضغوط النفسية 01يتضح من خالل اجلدول رقم ) 
   0،361أكرب من "ر" اجلدولية  -0،411حيث كانت قيمة "ر" احملسوبة 

معناه أنه كلما ارتفع مستوى جودة احلياة اخنفض مستوى الضغوط النفسية والعكس صحيح، ونفسر هدا  
 غط النفسي يعترب مبثابة مهدد جلودة احلياة واليت متثل الشعور ابملتعة والسعادة والرضا على أساس أن الض

( واليت أسفرت عن وجود عالقة سالبة 2006وتتفق دراستنا مع ما خلصت اليه دراسة احملرزي واخرون )
 ودالة بني جودة احلياة والضغوط النفسية 

الثانية- الفرضية  ومناقشة  توجد  -: عرض  العامالت هل  األمهات  بني  احلياة  جودة  مستوى  يف  فروق 
 والغري عامالت؟
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 ( يبني نتائج حساب معامل الفرق يف مستوى جودة احلياة02اجلدول رقم )
مستوى 
 الداللة

  ت احملسوبة  ت اجلدولية 

دال 
لصاحل 

األمهات 
غري 

 العامالت

 الفروق 2،807 2،50

األمهات    يتينب    بني  احلياة  جودة  مستوى  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اجلدول  خالل  من 
 العامالت وغري العامالت ولصاحل األمهات غري العامالت.     

واتفقت نتيجة الدراسة مع ما أثبتته دراسة "مبارك" حيث وجد أن هناك فروق ذات داللة معنوية يف جودة 
العمل، أي أن الشعور جبودة احلياة عند النساء العامالت أقل مما هو عند النساء رابت احلياة وفق متغري  

 البيوت.
 ( أن العمل ال يشكل فرقا يف جودة احلياة. 2008كما توصلت دراسة ابراهيم عبد هللا) 

  ( اليت أشارت اىل ان النساء العامالت هن 1996ابملقابل ختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة" بريي")
 ( 2014أكثر شعورا جبودة احلياة من أقراهنن غري العامالت)حرطاين امينة،

ولقد أكدت أن عمل املرأة كزوجة وأم يؤدي إىل صراع األدوار الذي يعرضها إىل الكثري من االضطراابت  
 (  2013دايلي انجية، النفسية )

لديها   البيت  تربية األطفال ومن هنا ميكن تفسري ذلك على ان املرة املاكثة يف  مهام حمددة تقتصر على 
املنزل   داخل  بني عملها  أدوارها  تتصارع  اليت  العاملة  املرأة  الزوج على عكس  طلبات  تلبية  واحلرص على 

 وخارجه وهذا ما قد يؤثر على شعورها جبودة حياة مرتفعة.
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 عرض ومناقشة الفرضية الثالثة:-
 وط النفسية لدى األمهات العامالت والغري عاملة؟هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى الضغ

( يبني نتائج حساب الفروق يف مستوى الضغوط النفسية بني األمهات العامالت وغري 03اجلدول رقم )
 العامالت

 الفروق "ت" احملسوبة "ت" اجلدولية مستوى الداللة  الفرق لصاحل
  2،568 2،492 0،01دال عند  األمهات العامالت

( أن "ت" احملسوبة أكرب من "ت" اجلدولية وهذا يدل على وجود فروق ذات  03يتضح من اجلدول رقم) 
األمهات   لصاحل  العامالت  وغري  العامالت  األمهات  بني  النفسية  الضغوط  مستوى  يف  احصائية  داللة 

 العامالت
واء كانت مستوى عايل  ( إىل أن املرأة العاملة س1997وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة متويل)

 أو متوسط تعاين من صراع األدوار ومن انحية األعمال املنزلية اليت تستنفد منها جهدا كبريا
دراسة     والغري Pandy Monika(1997أيضا  العاملة  املرأة  بني  الفروق  إىل حتديد  هدفت  اليت   )

اىل امرأة  100وقد اشتملت على  عاملة يف التوافق مع الضغوط الناجتة عن الزواج واملشكالت االجتماعية 
( سنة مما وضح أن عمل املرأة أثر بشكل  40-20امرأة غري عاملة يرتاوح أعمارهم ما بني )  100عاملة و

سليب على قدرهتا على التوافق مع املشكالت والضغوط اليت تواجهها يف حياهتا الزوجية واالجتماعية، كما  
عن   ابلرضا  شعورا  أكثر  عاملة  الغري  منها  كانت  يتوقعها  اليت  ابلتوقعات  وفاءا  وأكثر  الزوجية  حياهتا 

 ( 2015ابراهيمي أمساء، اآلخرون يف جمال الزواج )
املنزل   اىل  اذا رجعت  العمل حيث  قوهتا وجهدها يف  معظم  تستنزف  العاملة  املرأة  أن  يظهر جليا  حيث 

وتوظيب وتنظيف  غسيل  من  املنزلية  الوظيفة  أعباء  وتلبية    وجدت  واألبناء  الزوج  براحة  واالهتمام  املنزل 
متطلباهتم مجيعا دون نقص أو تقصري وابلتايل فإهنا تدفع مثن خروجها للعمل ضغوط كثرية حتملها معها إىل 

 .بيتها آباثرها السلبية على الصحة النفسية واجلسدية هلا مما يؤثر على حياهتا الشخصية وعالقاهتا الزوجية 
األ يف  لدى  نستنتج  النفسية  ابلضغوط  عالقة  احلياة  جلودة  أن  اليها  املتوصل  النتائج  خالل  ومن  خري 

 األمهات وهذا راجع اىل املسؤوليات والواجبات املرتتبة عليهن داخل األسرة وخارجها.
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 قائمة املراجع: 
هشام)-1 هللا  عبد  املتغريات  2008ابراهيم،  بعض  ضوء  يف  الراشدين  من  عينة  لدى  احلياة  جودة   )

 2008أكتوبر  4،العدد 14الدميوغافية، حبث منشور، اجمللد 
2-( أمساء  أطروحة  2015ابراهيمي،  العاملة،  املرأة  لدى  الزواجي  ابلتوافق  وعالقتها  املهنية  الضغوط   )

 دكتوراه غري منشورة، جامعة بسكرة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية: قسم العلوم االجتماعية. 
3-( غري  2014حبرة،كرمية  ماجستري  رسالة  الدراسة،  ابلتحصيل  وعالقتها  التلميذ  حياة  جودة   )

 منشورة،جامعة وهران،كلية العلوم االجتماعية:قسم علم النفس وعلوم الرتبية واالرطوفونيا.
4- ( صاحل  مبتالزمة 2012جبايل،  املصابني  األطفال  لدى  مواجهة   واسرتاتيجيات  النفسية  الضغوط   )

غري منشورة ، جامعة فرحات عباس سطيف ، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية    داون ، مذكرة ماجستري
 : قسم علم النفس

( الضغط النفسي لدى املرأة املتزوجة العاملة ابمليدان التعليمي وعالقته ابلقلق،  2013دايلي، انجية )-5
: قسم علم النفس وعلوم رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة سطيف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 الرتبية واألرطوفونيا.
( جودة احلياة لدى األمهات وعالقتها ابملشكالت السلوكية عند األبناء،رسالة 2014حرطاين، امينة)-6

 ماجستري غري منشورة،جامعة وهران ، كلية العلوم االجتماعية واألرطوفونيا: قسم علم النفس وعلوم الرتبية 
 الرتبوية الضغوط مواجهة  اسرتاتيجيات (2006حسني)  العظيم، عبد ،سالمة حسني العظيم، عبد طه-7

 الفكر. ،األردن: دار1والنفسية،الطبعة 
عن    مبارك،بشرى-8 املتأخرات  النساء  لدى  االجتماعي  ابلسلوك  وعالقتها  احلياة  جودة  )د.ت(  عناد 

 99الزواج، حبث منشور يف جملة كلية اآلداب،جامعة داييل العدد 
( جودة احلياة وعالقتها ابلضغوط النفسية وإسرتاجتية مقاومتها 2006احملرزي،راشد بن سيف واخرون)-9

ث مقدم يف ندوة علم النفس وجودة احلياة،جامعة السلطان قابوس لدى طلبة جامعة السلطنة قابوس،حب
 . 2006مسقط  ديسمرب –

( تطوير وتقنني مقياس جودة احلياة لدى طلبة جامعة سلطنة  2010منسي، حممد وكاضم، مهدي)-10
 60-41عمان،جملة أماراابك العلمية، اجمللد األول،العدد األول، ص 
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Abstract :  

 

     The curent study aims to detect the relationship between quality of life 

and the stress among working mothers and non-working                       

The questions of the study were as follows: 

- Is there a statistically significant correlation between quality of life and 

psychological stress among mothers? 

2. Are there significant differences in the level of quality of life for working 

mothers and non-workers? 

3. Are there significant differences in the level of psychological stress 

among working mothers and non-workers? 

To answer the questions set we selected a sample composed of 50 while 

working and non-working has been applied consisting of quality of life scale 

study for Hrtani Amina (2014) and a measure of psychological stress for 

Badria Ahmed Kamal (2013) 

We was reached the following conclusions: 

1-there are  a correlation inverse between quality of life and psychological 

stress among mothers. 

2-there are statistically significant differences in the level of quality of life 

for working mothers and non-workers in favor of non-working mothers. 

3-there are statistically significant differences in the level of psychological 

stress among working mothers and non-workers and in favor of working 

mothers . 

Key-words : quality of life – psychological stress. 

 


