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Abstract: 

The study aims to reveal the quality of the mental health of 

women working in teaching and those at home. The study was 

conducted on a sample of 111 individuals in a living area with the 

scale of Mahmoud Abdel Halim Mensi and Ali Mehdi Kazem directed 

to measure the quality of psychological life. The results did not 

indicate that the mental health level of both samples exceeded the 

average. Differences in the mental health indicators between the eyes 

were only recorded on the morale and anxiety index in favor of the 

female at home, and the ability to relax in favor of female teachers. In 

terms of positive and negative mental health indicators, the study 

showed that emotional balance is negatively associated with 

depression and feelings of unhappiness. The emotional control 

indicator is negatively related to feeling depressed. The feeling of love 

is linked negatively to nervousness and feeling depressed, while the 

morale index is associated with depression , Feeling despondent, 

anxious, and finally, the ability to relax is negatively related to 

nervousness, feeling sleepy, and feeling anxious. 
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 ملخص: 

العاملة  المرأةلدى  الصحة النفسيةالكشف عن مستوى جودة تهدف الدراسة إلى 

 111سة على عينة قوامها الدرا أجريتقد و .ماكثة بالبيتتلك الفي التدريس و

  وعلي مهدي كاظم، محمود عبد الحليم منسيمقياس  عليهابحيث طبق . فردا

ة مستوى الصح نأالنتائج على  أسفرتقد و . ه لقياس جودة الحياة النفسيةالموج

مؤشرات الصحة  فيلم تسجل الفروق و. تجاوز المتوسطالنفسية لكال العينتين 

ق لصالح الشعور بالقلوالنفسية بين العينتين سوى على مؤشر الروح المعنوية 

من حيث  أما .رة على االسترخاء لصالح المعلماتالقدو ،المرأة الماكثة بالبيت

فقد سجلت الدراسة اإليجابية والسلبية  مؤشرات  الصحة النفسيةارتباطات 

كما أن ، لبا باالكتئاب والشعور بالتعاسةس مرتبطامؤشر االتزان االنفعالي 

مؤشر الشعور يرتبط و، ي يرتبط سلبا بالشعور بالتعاسةمؤشر الضبط االنفعال

مؤشر  يرتبط في حين، الشعور بالتعاسةبالعصبية و ارتباطا سلبياآلخرين ابحب 

مؤشر القدرة فان وأخيرا ، والقلق، والشعور بالتعاسة، الروح المعنوية باالكتئاب

 . الشعور بالقلقو، بالتعاسةالشعور و، با بالعصبيةعلى االسترخاء يرتبط سل

 المرأة الماكثة بالبيت، المعلمات، الصحة النفسية مؤشراتالكلمات المفتاحية:

 

 تمهيد أوال: 

 واالرتقاء، قدرتها االقتصاديةل بهدف الرفع من سوق العمالمرأة دخلت 

ذاتها تحقيق مختلفة واكتساب جزء من حريتها وفي المستويات االجتماعية ال

من بين التنمية الوطنية. ومساهمتها في ذلك من خالل االجتماعية واالقتصادية و

التعليم بجميع للواتي يشتغلن في مجال التربية وهذه الفئات العاملة فئة النساء ا

، خروجها من البيت أثارتكابد هي و بحيث يبذلن جهدا مضنيا  ، مستوياتها

 . بل على جودة حياتهاالجسدية ن قد انعكس على حياتها النفسية والذي يكو األمر

 

 االشكالية : 

وهي الزالت تناضل من اجل ، المرأة سوق العملدخلت  أنمنذ 

تنمية روح االستقاللية هي  تعمل على  ،ظروفهئة عملها و يتحسين بو، المساواة

وذلك من خالل ، االستقاللية االقتصادية إلىباإلضافة االجتماعية لها و، النفسية

بلوغها هذه  أن إال .الدافعيةمية االجتماعية بروح من الحرية وفي التنمساهمتها 

مهامها  إلى أضيفت ، فقدومعاناة كبيرتين، تضحيات هاتتطلب من األهداف

خصوصا في مجتمعنا غل به تارتبطت بنوع العمل الذي تش أخرىمهام  األسرية

 المرأةالتي ترى ان عمل والذي تتميز فيه تحديد المهام وفق الثقافة االجتماعية 

صلة التغيرات الحاوبالرغم من  . االسرة و داخل في البيتينحصر مجاله 
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غير مقنع اال في  المرأةظلت رؤية المجتمع الى عمل اقتصاديا و، اجتماعيا

االجتماعية دفع عليم و تعقد الحياة االقتصادية ومع تطور الت األخيرةالسنوات 

لمتاعب بحكم الذي تلقت فيه كثير من ا، بالمرأة بقوة الى سوق العملهذا االمر 

ة في ية المرااالمر الذي جعل من انتاج، يةفي البيت العائلو، الجهد المبذول فيه

ذلك ما و، ومكان الشغل دون المستوى المطلوب، المجالين : المجال االسري

التي اشارت الى ان انتاجية و (2012) ، فرحانتوصلت اليه نتائج دراسة  

وهو أمر فرض ، ما قورنت بإنتاجية الرجل إذا في مجال مهنتها ضعيفة  المرأة

بتعبها أثناء   -موضوعي هوو -األول : يتعلق العاملعاملين اثنيننتيجة عليها 

مما يؤدي إلى انخفاض مستوى ، فترات حيضها  حيث تتعرضن آلالم شديدة

إضافة إلى مختلف  المضايقات التي تتعرض لها أثناء عملها من مثل ، أدائها

الثاني  فهو  العامل أما، من محيط العملالتي تجعلها تنفرالتحرشات الجنسية 

، مرض الزوجكالعطل بسبب مستجدات حياتها الخاصة  كثرةيتمثل في ذاتي و

تركيبتها  الى باإلضافة، الوالدة التي تؤثر مباشرة على أدائها او، األبناء او

 . اتخاذ القرارات المناسبةتتردفي (2012، )فرحان العاطفية تجعلها كما تقول

ت منذ امد بعيد بهيمنة ئة االجتماعية التي تميزيمن جهة اخرى فان الب

اتجاهات التي انتجت ثقافة تتضمن قيما وللمرأة والنظرة المستضعفة الذكورة و

تظهر غي مواقف و، تسلوكياالتي تكون قد انتجت معتقدات نحو االنثى وو

( أن هناك من ينظر إلى 2015إبراهيم )دراسة مكاك و فقد الحظت، مناسبة

تملك القدرة على  وأنها ال، كونها اقل بنية جسدية من الرجل، المرأة نظرة نقص

إضافة إلى وجود ، تحمل مشاق العمل مما نتج عنه عدم تقبلهم لدورها الجديد

من النساء  اتالكثير حيث ان هناك، بعض المشاكل مع الزمالء داخل العمل

العالقات االجتماعية مع الزمالء داخل العمل كما ان ، تعرضن للتحرش الجنسي

االمر ، كبيرة يسبب لها معاناة نفسيةتجعل المرأة عرضة للشائعات وهذا ما 

كاضطراب النوم والخوف الدائم ، ينتج لديها كثيرا من االضطرابات الذي

 ترى. أي بصفة عامة اضطراب في الصحة النفسية لها، وفقدان الثقة في الذات

، هـا لـدورها المـزدوج بكونهـا أمأن المـرأة العاملـة نتيجـة ألدائ( ب2012أماني )

، ومـرأة عاملـة فـي نفـس الوقـت تعاني من ضغوط نفسية عديدة، زوجـةو

تجعلها دائما في حالة من التوتر والقلق النفسـي ممـا لـه كبير األثر علـى حالتهـا 

ذهبت  االمر الذي  الصـحية العامـة سـواء مـن الناحيـة النفسـية أو الجسـدية.

والشعور ، العاملة تعاني من القلقن األم التي مفادها  بأ و دراسة كليجراليه 

أن جميع الدراسات و (2013،  بوطمين و محامدية) بالذنب تجاه أبنائهن 

عاملة أشارت إلى أن هذه السيكولوجية التي تناولت المشكالت النفسية للمرأة ال

االكتئاب ، تواجه جملة من االضطرابات النفسية نتيجة خروجها للعملاألخيرة 
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يته على ضرورة تأدنها متشتتة الفكر ما بين عملها وكو، واإلحساس بالذنب

يرافق هذه المشاعر بعض األعراض بحيث أطفالها و، أكمل وجه وبين أسرتها

 البكاء. واألرق و، خرى الثانوية مثل فقدان الشهيةاأل

 : المرأة العاملة في سلك التعليم

، بذل الجهد الجسديوبة و تعتبر مهنة التعليم من بينم المهن التي تتميز بالصع

كما ان هذه المهنة ال تنتهي بانتهاء ساعات العمل مثل كثير من المهن ، والفكري

باإلضافة الى  فالمرأة، الذي هو بيته و، تعدى ذلك الى مجال راحة المدرسبل ت

. التصحيحو، د تنشغل ايضا بالتحضير للدروستربية االوالو، اشغال البيت

(  أن ما 1948ذكر آرثر وآخرون )الى عوامل اخرى  فقد  باإلضافة..الخ  

، عدم االمن في الوظيفةو، قلة االجرويضايق في مهنة التدريس ضغط العمل 

التضييق المسرف على أنواع النشاط و، اركة الدائمة في حمل اعباء الغيرالمشو

 تباعد الجمهورو، واالشراف، الكبت واالستبداد في االدارةو خارج المدرسة

االتصال الدائم و، التفصيالتضرورة االنتباه الى الكثير من و، على المدرسين

 .ناضجةالبالعقول غير 

وأشدها وطئا  ، أن مهنة التعليم هي من أهم المهن الشاقةمن جهة أخرى فو 

( بأن هناك تسعة أسباب  تؤدي 1948آرثر وآخرون ) حيث يقول على المعلم 

يتضمن ، الى الصحة النفسية للمدرس وهي : التدريس عمل ذو فائدة اجتماعية

يتيح و، انه يحفز االبداع وهض بالعقل ن تنسلسلة دائمة من المشكالت يمكن ا

 قدرا كبيرا من ضبط النفسو، مامات عريضةيتيح اهتو، الفرصة للتحليل الذاتي

 . يمارس في جو سار مريح نسبياو، فرصة للنمو ال تضارع، 

تع بقدر كبير من الصحة الماكثة بالبيت تتم المرأةان نتائج هذه قد توحي لنا ان 

على حد راي الباحثة  بأنانيةال تتميز و، والراحة الجسدية، تقدير الذاتو، النفسية

عند ترك أطفالهن  باالنانيةالتي خصت النساء العامالت البريطانية باوال بيتس

لعمل يجعلهن ال يتقن أيا وتعتقد الباحثة أن الجمع بين األمومة و ا، بعد الوالدة

فاألطفال يحتاجون إلى أمهاتهم بصفة ، حقه ألحدهماال يعطين و، منهما

وتقول .نهيحسوا بو، ويلمسونهن، فهم مبرمجون ليشموا أمهاتهم، مستمرة

لزوم األم بأن  إيدالينلتي امتدحتها الباحثة األمريكية وهي المرأة ا، الباحثة

يتوفر على  الإشرافها على تربية أوالدها تخلق من خالل ذلك جيو، لبيتها

 . (2012، )فرحانالمواصفات الخلقية  المطلوبة 

 

 : مفهوم الصحة النفسية

( بأنها ليست مجرد خلو الفرد 2005تعرف الصحة النفسية كما يقول صالح )  

، ما هو حالة من االكتمال الجسميوان، من المرض العقلي و النفسي فقط 
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هذا المستوى  يمكن أن نحدده او نتعرف و .االجتماعي لدى الفردوالنفسي و

(  وهي 2010) كاظم شرات أهمها ما أشار اليها منسي وعليه من خالل عدة مؤ

تنقسم و، المرأةه المخصص لقياس جودة حياة عشرة مؤشرات ضمنها مقياس

 .وقسم المؤشرات السلبية، قسم المؤشرات اإليجابية :إلى قسمين 

:  وعددها أربعة مؤشرات:  او مؤشرات العدم، المؤشرات السلبية -أ 

 . ( الشعور بالقلق، الشعور بالتعاسة، االكتئاب، العصبية)

زان )االت:  عشرة  ها وعدد: ودؤشرات اإليجابية وهي مؤشرات الوجالم  -ب 

لروح ا، باألمن الشعور، اآلخرين الشعور بحب، الضبط االنفعالي، لياالنفعا

 القدرة على االسترخاء(.، المعنوية

 أهمية الدراسة : 

ء نسان من التنبع اهمية هذه الدراسة من الكشف عن الصحة النفسية لدى فئتي

ى الخراعيار للفئة ذلك من اجل اعتبار فئة مو، الماكثات في البيت والعامالت

ئة ين البنابعة مو، مناسبة ةاستراتيجيو ذلك للوصول الى بناء ، في هذا المجال

 التي خاصة تلكو، المرأةاالجتماعية نفسا لمكافحة االضطرابات النفسية لدى 

 . تتعرض الى ضغوطات في وسط مهني غير صحي

 

 أهداف الدراسة : 

الكشف عن مستويات الصحة الحالية إلى المساهمة في تهدف الدراسة  

لة محاوو، والمقارنة بينهما، لمات والنساء الماكثات بالبيتالنفسية لدى المع

  . العوامل التي تقف وراء ذلكو، تلمس االسباب

 أسئلة الدراسة : 

 تحاول الدراسة الحلية اإلجابة على التساؤالت التالية : 

 ؟  الماكثات بالبيتة النفسية لدى المعلمات والصح هي مستويات ما  .1

 لصحةما هي البدائل السائدة في استجابات عينة الدراسة على مقياس ا .2

 النفسية ؟ 

هل هناك فروق  في استجابات عينة الدراسة على مقياس الصحة  .3

 المهنة ؟النفسية  ترجع لمتغير 

دى السالبة لؤشرات الصحة النفسية اإليجابية وهل توجد عالقة بين م .4

 . عينة الدراسة

 مصطلحات الدراسة :

 تعتمد الدراسة الحالية على ثالثة مفاهيم وهي :
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 الصحة النفسية: مؤشرات .1

وهي عبارة أدق في وصف هذا ، ال نقول الصحة النفسيةمؤشر ونقول 

د ال يدل كلية على وجود الصفة ق، والمؤشر هو الدليل على وجود الشيء، الحال

عدم  أو، يعطينا الثقة بوجود ما نبحث عنهولكنه دليل ، الشيء المبحوث عنه  أو

 وجوده.

 المرأة العاملة في سلك التدريس : 

يمارسن مهنة الدريس في المؤسسات التعليمة  وهن النساء اللواتي

وقد عين ، المتوسط أو الثانوي ء في مرحلة التعليم االبتدائي أوسوا، الجزائرية

 . تلك النساء بموجب قرار رسمي

 المرأة الماكثة بالبيت:   .2

المرأة الماكثة بالبيت وهي المرأة التي تزاول نشاطها اليومي داخل 

 . مهام اخرى خارج البيت لمزاولةتخرج  الو، منزلها

 . ثانيا : إجراءات المنهجية

 ، الوصفي تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهجمنهج الدراسة : .1

أو بيانات الدراسة كما هي على ، إلى جمع المعلومات انعمد الباحثبحيث 

أرض الميدان بواسطة أداة الدراسة الوحيدة مقياس جودة حياة المرأة ثم وصفها 

 وتحليلها كما وكيفا مستعينا ببعض أساليب اإلحصاء الوصفي  واالستداللي.

تزاول ( معلمة53)( مفردة منهم 111يمثل عينة الدراسة ) عينة البحث: .2

 ( ماكثة بالبيت. 58)و، مهمة التدريس

اعتمد في جمع البيانات على مقياس  الصحة النفسية أدوات الدراسة : .3

علي كاظم ة  الذي أعده  عبد الحليم منسي والمرأالمأخوذ من مقياس جودة حياة 

(2010.) 

ودة جس وهو أحد مقايي، الصحة النفسيةمقياس  مواصفات المقياس:  .أ

يتكون من ، (2010علي كاظم )يم منسي والمرأة المعد من عبد الحلالحياة 

 . عشرة بنود

:  هي و لإلجابةبدائل  اربعةيعتمد المقياس على  : المقياس تصحيح  .ب

، 3، 2، 1)البدائل على التوالي  على تمنح الدرجات. وكثيرا(، وسطا، قليال، )ال
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( للفقرات الموجبة وهي التي تحمل األرقام الفردية  والعكس بالنسبة للفقرات 4

 . ( 1،  2،  3 ،  4رجات كما يلي : ) حيث تمنح الد السلبية 

 الخصائص السيكومترية كما أسفرت عنه الدراسة الحالية:  -ج 

أسفرت الدراسة االستطالعية التي كانت قد أجريت على عينة من 

لى تأكيد امرأة ع 21عددها بــ والمقدرمسيلة الوالية  النساء ببلدية تارمونت

 وهي كما يلي:  ، (2010إليها دراسة منسي و علي) تالنتائج التي توصل

 

يها بينت المعالجة اإلحصائية لنتائج المحصل عل :فيما يخص الثبات  .1

ت ثبا من خالل تطبيق المقياس على العينة االستطالعية المذكورة على تأكيد

 فكانت النتائج كما يلي :  ، المرأة مقياس جودة حياة

ها في كما هو الحال بالنسبة للنتائج المحصل علي: التناسق الداخليطريقة  1

 تفع.  وهو معامل مر 64.1كان مساو إلى  كرونباخ املالدراسة السابقة فإن مع

ب م حساتلمزيد من االطمئنان إلى ثبات أداة الدراسة ، ..  التجزئة النصفية2

لنتائج أظهرت ا (spssوباستخدام برنامج )، معامل االرتباط بين جزئي المقياس

ان كبمعامل ثبات عال حيث  ، تمتع المقياس بدرجة عالية أيضا من الثبات 

 . 0 ,78وبعد التصحيح أصبح  6420,معامل االرتباط بين نصفي المقياس

مين التماس مؤشرين ها انللتأكد من صدق المقياس حاول الباحثالصدق : ــ 

 تم عرض المقياس على سبعة من األساتذة مؤشر صدق التحكيم حيث:  وهما

عديالت المجرات على بعض الجامعيين بهدف استشارتهم بخصوص الت

لى عوقد اتفق جميع المحكمون ، وأيضا بالنسبة  لوضوح الفقرات، مصطلحاته

لثاني شر ااما المؤ .في التعليمات مقبول وأن ما تم إضافته، أن العبارات واضحة

 0.80مساو لــــالذي كان الذاتيفيتمثل في الصدق 

 األساليب اإلحصائية المعتمدة : 

فقد تم االستعانة ، الدراسة التي كانت استكشافية محضةنظرا لطبيعة  

، سابيالمتوسط الح، باألساليب اإلحصائية الوصفية التالية: معامل االرتباط

  . اختبار )ت(، النسب المئوية، التكرارات، االنحراف المعياري

 . ثالثا: عرض و مناقشة نتائج البحث

 ألول :السؤاالعرض و مناقشة نتائج  .1

فر الصحة النفسية لدى المعلمات على ما يلي : ما مدى تو السؤالينص 

 الماكثات بالبيت ؟ و
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لإلجابة على هذا السؤال تم اعتماد المتوسط لدرجات المجموعتين على 

مقياس الصحة النفسية المستخدم في الدراسة الحالية وقد رصدت النتائج 

 01بالجدول

بين المتوسطات الحسابية لدرجات كل من المعلمات و الماكثات  01جدول

 بالبيت على مقياس الصحة النفسية 

 

 عدد

المتوس

 ط

المتوسط بين  الترتيب

 مجموعتي

 ا/ معياري الترتيب البحث

 الخطأ

الصحة 

 النفسية

 2.547 2.567 53 معلمات 

ماكثات 

 بالبيت 

58 2.527 

االتزان 
 االنفعالي

 05 2.679 53 معلمات 

2.736 

04 

1.014 .139 

ماكثات 

 بالبيت 

58 2.793 04 .968 .127 

 07 2.320 53 معلمات  العصبية

2.229 

09 

1.172 .161 

ماكثات 

 بالبيت 

58 2.137 08 1.050 .137 

الضبط 

 االنفعالي

 02 2.962 53 معلمات 

2.774 

03 

.939 .129 

ماكثات 

 بالبيت 

58 2.586 06 1.108 .145 

 06 2.547 53 معلمات  االكتئاب

2.532 

05 

1.084 .148 

ماكثات 

 بالبيت 

58 2.517 07 1.231 .161 

من حب

 اآلخرين

 04 2.849 53 معلمات 

2.872 

02 

1.081 .148 

ماكثات 

 بالبيت 

58 2.896 01 1.103 .144 

الشعور 

 بالسعادة

 08 2.226 53 معلمات 

2.113 

10 

1.103 .151 

ماكثات 

 بالبيت 

58 2.000 09 1.059 .139 

الشعور 

 باآلمن

 03 2.886 53 معلمات 

2.891 

01 

1.171 .160 

ماكثات 

 بالبيت 

58 2.896 01 1.103 .144 

الروح 

 المعنوية

 10 2.056 53 معلمات 

2.338 

08 

1.099 .150 

ماكثات 

 بالبيت 

58 2.620 05 1.040 .136 

القدرة 
على 

 االسترخاء

 01 3.000 53 معلمات 

2.465 

07 

.832 .114 

ماكثات 

 بالبيت 

58 1.931 10 .952 .125 

 09 2.150 53 معلمات  القلق
2.523 

06 

1.026 .141 

 136. 1.037 01 2.896 58ماكثات 
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 بالبيت 

ة جموعتي البحث عاممبالنسبة للصحة النفسية ل01نالحظ من الجدول 

وهو ، (2.547الحسابي لدرجات عينتي البحث بلغ )إذ أن المتوسط ، حسنة

يهما توسطملك بالنسبة لمجمعة المعلمات أو النساء الماكثات بالبيت حيث بلغ ذك

ا بين ( يعني أن هناك تفوق بسيط جد2.527( و )2.567الحسابي على التوالي )

 . المجموعتين لصالح المعلمات

 حظ بالنسبة لعينةاما على مستوى مؤشرات الصحة النفسية  فقط لو

 بحيث كان، ( درجات02طات الحسابية قد فاقت )المعلمات أن جميع المتوس

يليه مؤشر ، القدرة على االسترخاء( بالنسبة لمؤشر03أعلى متوسط هو )

شعور ( وفي المرتبة الثالثة مؤشر ال2.96الضبط االنفعالي بمتوسط حسابي )

 لي اإلتزان االنفعارابعة وفي المرتبة ال، (2.88باألمن بمتوسط حسابي )

. بمتوسط االكتئابوفي المرتبة الخامسة مؤشر ، (2.73بمتوسط حسابي )

، (2.52بمتوسط حسابي ) القلقيليه في المرتبة السادسة مؤشر، (2.53حسابي )

( 2.46بمتوسط حسابي ) القدرة على االسترخاء المرتبة السابعة مؤشرو

ة ( والمرتب2.33بمتوسط حسابي)الروح المعنوية المرتبة الثامنة لمؤشر و

مؤشر الشعور ( وأخيرا 2.22صبية بمتوسط حسابي)العالتاسعة

 (.2.11بالسعادة)

ل يمث المالحظ أن نتائج الدراسة الحالية تقع بين طرفي التناقض الذي

 آرثرهيذكر طرفه االول نقله منذ أكثر من  سبعين سنة أرثر جيتس وآخرون

 ( بأن هناك تسعة أسباب  تؤدي الى الصحة النفسية للمدرس1948وآخرون )

ت يتضمن سلسلة دائمة من المشكال، وهي : التدريس عمل ذو فائدة اجتماعية

يح يت، اتييتيح الفرصة للتحليل الذ، انه يحفز الى االبداع، بالعقل انتهضيمكن 

 يح فرصة للنمو اليت، يتيح قدرا كبيرا من ضبط النفس، اهتمامات عريضة 

 . يمارس في جو سار مريح نسبيا، تضارع

أما الجانب الثاني او الموقف الثاني فيمثله العديد من الباحثين الذي 

اكدوا على ان الكثير من الظروف تتسبب في تدهور الصحة النفسية للمعلم ومن 

( تشير 2013هذه الدراسات نذكر دراسة بيرس و مولوي المذكورة في ناصر )

ودراسة ، ذه الدراسة الى أن نمط المدارس و الضغط المهني ه

( والتي 2013المذكرةايضا في ناصر ) (loutw et madirla)لوتزوماديراال

كانت متسببة  على انهاافادت نتائجها بأن المدرسين صنفوا االصالحات التعليمية 

أن هذا الوضع ينطبق الى حد ما  انويعتقد الباحث .ى المدرسينفي الضغط لد

من نقول ان جزءا  فإننالذلك ، في المنظومة التربوية الجزائرية االوضاع على

التي و االحتراق النفسي بسبب االصالحات  المعلمين ينتابهم القلق و الضجر
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االمر الذي يجعل منهم اشد مقاومة للتغيرات ، تمثل لديهم تغيرا نحو المجهول 

ارها انها هي التي تقف وراء كل الماسي التي من بينها صحتهم الجديدة و اعتب

و من جهة اخرى فان الضغوط االدارية على المراة العاملة تتميز . النفسية

، ة و اكثر تغيبا او تأخر عن العملباالستمرارية باعتبار هذه االخيرة اقل انتاجي

( بأن ما يضايق في مهنة 1948وآخرون )آرثراالمر الذي يتفق مع ما جاء به 

اركة المش، عدم االمن في الوظيفة ، قلة االجر، التدريس وهي ضغط العمل 

التضييق المسرف على أنواع النشاط خارج ، الدائمة في حمل اعباء الغير

تباعد الجمهور على ، الكبت واالستبداد في االدارة واالشراف، المدرسة

االتصال الدائم بالعقول ، الى الكثير من التفضيالت ضرورة االنتباه، المدرسين

 الغير ناضجة.

 عرض و مناقشة نتائج السؤال الثاني  :

 ينص السؤال  على ما يلي : 

هل هناك فروق  في استجابات عينة الدراسة على مقياس الصحة  

 النفسية  ترجع لمتغير معلمات أو ماكثات بالبيت ؟ 

تماد اختبار ت لدراسة داللة الفروق بين لإلجابة على هذا السؤال تم اع

 02استجابات كل من المعلمات و الماكثات بالبيت  وقد رصدت النتائج بالجدول

 يبين الفروق في الصحة النفسية بين المعلمات و الماكثات بالبيت 02جدول 

  

 اختبار ت اختبار ليفين

 خ/ الفرق  المتوسطف/ م/الداللة د/حرية  ت م/ الداللة ف

 074. 040. 592. 109 538. 172. 1.886 تساوي التباين  الصحة النفسية 

 075. 040. 593. 105.236 536.     عدم تساوي التباين

 188. 113.- 547. 109 605.- 353. 869. تساوي التباين  االتزان االنفعالي 

 188. 113.- 548. 106.991 603.-     عدم تساوي التباين

 211. 182. 388. 109 866. 186. 1.767 تساوي التباين  العصبية 

 212. 182. 391. 104.797 862.     عدم تساوي التباين

 196. 376. 058. 109 1.918 039. 4.377 تساوي التباين  الضبط االنفعالي 

 194. 376. 056. 108.408 1.933     عدم تساوي التباين

 221. 029. 893. 109 135. 076. 3.218 تساوي التباين  االكتئاب 

 219. 029. 892. 108.855 136.     عدم تساوي التباين

 207. 047.- 820. 109 229.- 885. 021. تساوي التباين  الشعور بحب اآلخرين 

 207. 047.- 819. 108.455 229.-     عدم تساوي التباين

 205. 226. 273. 109 1.103 590. 292. تساوي التباين  الشعور بالتعاسة 

 205. 226. 274. 107.157 1.101     عدم تساوي التباين

 215. 009.- 964. 109 045.- 799. 065. تساوي التباين  الشعور باألمن 
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 216. 009.- 964. 106.588 045.-     عدم تساوي التباين

 203. 564.- 006. 109 2.778- 957. 003. تساوي التباين  الروح المعنوية 

 203. 564.- 007. 106.722 2.771-     عدم تساوي التباين

 170. 1.068 000. 109 6.271 800. 064. تساوي التباين  القدرة على االسترخاء

 169. 1.068 000. 108.788 6.309     عدم تساوي التباين

 196. 745.- 000. 109 3.801- 201. 1.652 تساوي التباين  الشعور بالقلق 

 196. 745.- 000. 108.304 3.803-     عدم تساوي التباين

 الصحة النفسية لعينةبأن الفروق في  02الجدول خالل نالحظ من 

ي روق فكما ان الف، داللةالنساء الماكثات بالبيت ليس لها البحث المعلمات و

 في حين، سبعة من المؤشرات كن لها معنى فيمؤشرات الصحة النفسية لم ت

مؤشر سبعة مؤشرات وهي: بين  لفروق دالة احصائيا في ثالثة من كانت ا

، القلق بوأخيرا مؤشر الشعور ، االسترخاءعلى  مؤشر القدرة ، الروح المعنوية

 الروحأة الماكثة بالبيت بالنسبة لمؤشرالفروق دالة لصالح المرو قد كانت 

مؤشر والفروق لصالح المعلمات بالنسبة ل، قلق المعنوية ومؤشر الشعور بال

 . القدرة على االسترخاء

 بان تقدنعا بالنسبة للمؤشرات التي لم تكن الفروق فيها دالة إحصائيا فإنن

وى حيث ان مست، بعيد بغض النظر إلى نوع  المؤشر النتيجة منطقية إلى حد

ن ومن جهة أخرى فإ، م يكن مرتفعا عند كال المجموعتينالصحة النفسية ل

مارسن ياالمتيازات بين من من حيث  المرأة الجزائرية التعيش فروقات كبيرة 

بار ى اعتفكلهن يعشن ضغطا حياتيا متوسطا عل، مهنة التعليم والماكثات بالبيت

كثة ن المابل أأن ما تتقاضاه المرأة المدرسة من أجر قد تكون متنفسا لها وفيالمقا

 ايضا وهذا، على ما تعانيه ايضا من حاجة وضغط حياة  بالبيت لها ما يعوضها

 . سوف يخفف عنها ما يمكن ان يكون سببا في تدهور صحتها النفسية

لروح اشر ما يتعلق بمؤأما بالنسبة لتفوق الماكثة بالبيت على المدرسة في

ى المدرسة فيا يخص القدرة عل المرأةوتفوق ، المعنوية والشعور بالقلق

نوية ح المعبالنسبة للرو، ايضا نتيجة منطقية  انبالنسبة للباحث االسترخاء فهي

لتصرف و ا فإن ما تستفيده المرأة الماكثة بالبيت مناعفائها من مسؤولية الكسب

وية لمعنبحرية في البيت دون ان تحتاج الى تكبد مشاق العمل يجعل من روحها ا

أة ى المرأما ارتفاع مستوى القلق لد، مرتفعة في حين العكس بالنسبة للمدرسة 

ها لليس  على اعتبار ان الماكثة بالبيتالماكثة بالبيت فهذا أمر ايضا طبعيي 

ون بيت دالعاملة فهي عادة محجوزة داخل ال المرأةالتنفيس كما عليه لدى  فرص

اتصاالت مع االخرين و ايضا فهي ليست مستقلة على زوجها االمر الذي 

 . دائم عن مستقبلهايشعرها بالقلق ال
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 الثالث :السؤال عرض ومناقشة نتائج 

ت الصحة النفسية ال توجد عالقة بين مؤشرامايلي: علىالسؤالتنص 

 . لبية لدى عينة الدراسةاإليجابية و الس

الدراسة على المؤشرات  الرتباط بين درجات عينةحساب معامال بعد 

 . 03بالجدول اسفرت النتائج كما يبنه  ، وااليجابية للصحة النفسية، السلبية

 

يتضمن معامالت االرتباط بين مؤشرات الصحة النفسية  03 جدول

 االيجابية والسلبية لدى  عينة الدراسة 
الشعور  اإلكتئاب العصبية  المؤشرات السلبية 

 بالتعاسة
 الشعور بالقلق 

  المؤشرات االيجابية  

 االتزان االنفعالي 
 

االرتباطمعامل   -.004 .310* -.149 -.039 

 784. 291. 025. 977. م/ الداللة 

 52 52 52 52 العدد

 192. *-343.- 055.- 064.- معامل االرتباط الضبط االنفعالي

 173. 013. 697. 654. م/ الداللة 

 52 52 52 52 العدد

 096.- *-305.- 160.- *-292.- معامل االرتباط الشعور بحب اآلخرين 

 499. 028. 258. 036. م/ الداللة 

 52 52 52 52 العدد

 028.- 249.- 031.- 104. معامل االرتباط الشعور باألمن 

 844. 075. 827. 463. م/ الداللة 

 52 52 52 52 العدد

 **618. **427. **609. 144. معامل االرتباط الروح المعنوي

 000. 002. 000. 309. م/ الداللة 

 52 52 52 52 العدد

 *-278.- **-436.- 173.- **-387.- معامل االرتباط القدرة على االسترخاء 

 046. 001. 220. 005. م/ الداللة 

 52 52 52 52 العدد

 0.05*/ دالة عند مستوى 

النفعالي يرتبط سلبا أن مؤشر االتزان ا03الجدول  علىنالحظ 

الضبط كما أن مؤشر ، وهو ارتباط سالب، الشعور بالتعاسة و، باالكتئاب

آلخرين احب بانه يوأن مؤشر الشعور ، الي يرتبط سلبا بالشعور بالتعاسةاالنفع

وأن مؤشر الروح المعنوية يرتبط ، الشعور بالتعاسةو، يرتبط سلبا بالعصبية
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سترخاء االوأخيرا مؤشر القدرة على ، والقلق، كتئاب و الشعور بالتعاسةباال

 . الشعور بالقلقو، تعاسةالشعور بالو، يرتبط سلبا بالعصبية

وتبدو ، مال تسترعي االهتما 03ة بالجدول قد تكون جميع النتائج المبين 

با إليجابية سلفطبيعي ان ترتبط المؤشرات ا، لى انها منطقيةوللوهلة األ

با إيجا ولكن عندما نجد مؤشر أو مؤشرات إيجابية  ترتبط، بالمؤشرات السلبية

 ققة منوهذا ما عكسته النتيجة المح، فهذا يتطلب قراءة وتفسيرسلبية  بأخرى

هي  و، ةو مؤشرات سلبي وية نالروح المعمؤشر  بين االيجابي   االرتباطخالل 

 القلق.و، االكتئاب، الشعور بالتعاسة

 

 

 توصيات الدراسة :

سدي التوصيات يمكن ان ن ليه الدراسة الحالية إبناء على ما توصلت   

 التالية : 

 دائيةجراء دراسات مماثلة على شرائح أوسع من فئات المعلمين من االبتإ. 1

 . الى الجامعة

ي فمها إعطاء أهمية خاصة للمرأة العاملة وفي مقدمتها التي تزاول مها .2

لتي تمكينها من بعض االمتيازات ا وكتخفيض الحجم الساعي أ، التدريسمجال 

  . تسهل عليها مهامها المتعددة

حد ة عما تعترضه من مشاكل تتقنين ظروف العمل بما يجعلها في حماي .3

 . خالل بمهامها داخل و خارج البيتمن اإل

 قة بين مؤشرات الروح المعنوية  والشعورمعاودة البحث في العال .4

  .خرىأالدراسة الحالية ولم ال عينات  القلق لدى عينةبالتعاسة واالكتئاب و

 المراجع : 

 

لعاملة االحتراق الوظيفي لدى المرأة ا(. 2012)الجملأماني بسام سعيد  .1

سم ق، رسالة ماجستير غير منشورة، السلطة الوطنية الفلسطينيةفي مؤسسات 

 الجامعة اإلسالمية غزة. ، كلية التجارة، إدارة األعمال

عاملة (.االحتراق الوظيفي لدى المرأة ال2012الجمل)أماني بسام سعيد  .2

، رةرسالة ماجستير غير منشو، في مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع عزة

 الجامعة اإلسالمية غزة. ، كلية التجارة، قسم إدارة األعمال
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(. علم النفس اإليجابي اتجاه جديد لدراسة القوى 2010بشير معمرية) .3

 الجزائر.، باتنة، دار قانة للنشر والتجليد، والفضائل اإلنسانية

ون دار الفكر ناشر، (. علم النفس االسري2009عالء الدين كفافي) .4

 األردن.، عمان ، وموزعو

مجلة ، أثره على العالقات األسريةو، (عمل المرأة2012فرحات نادية) .5

 ..1 -126صص، 08العدد، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية

المرأة العاملة والعالقات ، (2013إيمان و بوطوطن سليم)محامدية  .6

،  االجتماعيةكلية العلوم ، وجودة الحياة في األسرة  االتصالالملتقى ، األسرية

 . جامعة قاصدي مرباح ورقلة

(. تقنين وتطوير 2010محمود عبد الحليم منسي و علي مهدي كاظم ) .7

، مجلة أماراباك ، نة عمانمقياس جودة الحياة لدى طلبة الجامعيين  في سلط

 . 60-41ص ص ، (01)1

(.عمل المرأة وأثره على االستقرار 2015مكاك ليلى و إبراهيم الذهبي) .8

 -جامعة الشهيد حمة لخضر -مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية، األسري

 (. 188-175ص ص)،  11الوادي العدد

(.التفكير اإليجابي وعالقته 2015الطالع ) الرؤوفيحيى النجار وعبد  .9

مجلة جامعة ، بجودة الحياة لدي العاملين بالمؤسسات األهلية بمحافظات غزة

 . 246 -201ص ص  ، (2) 29 ، النجاح لألبحاث العلوم اإلنسانية 

الصحة ، 3ج، (. علم النفس التربوي1948جيتس و آخرون ) آرثر .10

مكتبة النهضة ، حافظ و السيد محمد عثمانترجمة ابراهيم ، النفسية في التعلم

 جمهورية مصر العربية.، لقاهرة، المصرية 

(. سيكولوجية المدرس دراسة وصفية 2013ناصر الدين زبدي) .11

 . الجزائر، ابن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية، 2ط، تحليلية

 المالحق : 

ائل مقياس :  يتضمن تقديرات استجابات عينة الدراسة بحسب بد 01الملحق 
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