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 عالقة جودة احلياة لدى األمهات العامالت وغري العامالت بسلوكات أبنائهن 

 )دراسة وصفية حتليلية  لعينة من تالميذ التعليم اإلبتدائي وأمهاهتن(
Quality of life among Working mothers and non-working and its 

relationship with children’s behavioral problems 

)A desriptive-analytical Study on a sample of students 

at primary schools and their mother  ( 

 * أمينة  حرطاين. د                                          
 2وهران جامعة                                  

  امللخص 
هذه الـدراسة إىل البحث يف العالقة بني جودة احلياة لدى األمهات و املشكالت السلوكية    هتدف       

الدراسة   أهداف  ولتحقيق  األم.  عمل  مبتغري  العالقة  هذه  أتثر  إمكانية  يف  البحث  وكذا  أبنائهن  عند 
ملشكالت إستخدم املنهج الوصفي ، من خالل تطبيق استبيان جودة حلياة من إعداد الباحثتني ومقياس ا

البيئة اجلزائرية ( على عينة من   يتابعون دراستهم    165السلوكية لألبناء )بعدما مت تكيفه على  تلميذ)ة( 
سنة إىل جانب    13إىل    10ابملدارس االبتدائية لوالية سيدي بلعباس )اجلزائر( و ترتاوح أعمارهم مابني  

إىل أنه يوجد إرتباط دال إحصائيا وعكسي بني    وقد توصلت الدراسة فردا(.    330أمهاهتم )يف اجلموع  
أمهاهتن على مقياس جودة احلياة .   ابإلظافة درجات األبناء على مقياس املشكالت السلوكية ودرجات 

تتأثر العالقة بني متغريي املشكالت السلوكية عند األبناء و جودة احلياة لدى األمهات مبتغري    إىل أنه ال
   عمل األم .

: جودة احلياة، املشكالت السلوكية،  العالقات األسرية ، الرضا عن احلياة، الشعور    تاحيةالكلمات املف
 ابلسعادة

Abstract 

      This study aims to investigate the relationship between the quality of life 

among mothers and their  children’s behavioral problems. The study tries 

also to examine whether this relationship is affected by   mother’s job 

variable. The descriptive method was used in  order to achieve the study 
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objectives. A questionnaire about mother’s quality of life and children’s  
behavioral problems scale (adapted on the Algerian environment) were 

applied to a sample of 165  pupils (males and females) studying at primary 

schools in Sidi Bel Abbas (Algeria), aged between 10  and 13 besides their  

mothers (in total 330 persons). The study revealed that  , there was a 

negative statistically significant correlation between  the children’s scores in 

behavioral problems and their mother’s scores in quality of life. In 

addition,this relationship between children’s behavioral problems and their 

mother’s quality of life was not affected by their mother's job. 

Keywords: Quality of life , Behavioral problems , Family relationships, 

satisfaction with life, feelingof happiness, mother’s job  
 

 مقدمة : 
بدأ يسود جمال البحث يف علم النفس و الصحة النفسية تيار جديد  ينتمي إىل علم النفس اإلجيايب ،       

سرعان ما احتل مكان الصدارة  بني البحوث  . حيث بدأ العلماء يتطرقون إىل مواضيع مل تكن متطرقة  
مما  ، والتوافق  والثقة  احلياة  وجودة  والتفاؤل  واألمل  السعادة  مثل  قبل  جمال   من  يف  نوعية  نقلة  أحدث  

اإلهتمام البحثي . فلم يعد البحث قاصرا على جمرد تناول موضوعات تتعلق بعلم النفس املرضي كالقلق ،  
أن  بل جيب   ، الشخصية  يف  اخللل  إصالح  حماولة  أو  واإلحنراف...إخل  والعدوان،  واإلكتئاب،  واخلوف 

 . ب اإلجيابية ومكامن القوة يف الشخصية  يتعداه إىل جمال أوسع حيث السعي حنو إبراز اجلوان
 : إشكالية الدراسة  .1
ابلرغم من أن تربية األطفال مسئولية مشرتكة بني األم واألب، إال أن األم تضطلع ابلنصيب األوفر         

يف  أثراً  العالقات  أبعد  الطفل أبمه  تعد عالقة  الطفل،  حيث  ميالد  قبل  تبدأ  واليت  املسؤولية،  من هذه 
احلاجات تكوين   إشباع  على  جوهرها  يف  تقوم  أبمه  تربطه  بيولوجية  بعالقات  حياته  وتبدأ  شخصيته، 

احلب  له  وتوفر  قوية  نفسية  عالقات  إىل  العالقات  هذه  تتطور  مث  والدفء،  والنوم  العضوية كالطعام 
اعات ويرى سبيتز أن الطفل يف هذه املرحلة خيتزن كل ما يعيشه من مستحب ومكروه، من إشب،   واحلنان

وهو ما أكده فرويد على دور هذه العالقة   .وخيبات أمل وجتارب سارة وحمزنة وحماوالت انجحة وفاشلة  
الطفل  دوافع  احباط  أو  اشباع  بكيفية  املتعلقة  األوىل  أن اخلربات  املختلفة ، وكيف  النمو  مراحل  خالل 

، هلذا  تلعب العالقة األوىل مع األم دوراً أساسياً يف    الغريزية ترتك آاثراً ال ميكن حموها على بناءه النفسي
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” أدلر ” أن األم هلا التأثري فية واالجتماعية والصحة العقلية لألبناء.  حيث يضيفبناء الشخصية العاط
( ، وال  1ألهنا أول اتصال محيم له ابآلخرين " )  األكرب ىف اهتمام الطفل ابجملتمع واملسئولية االجتماعية 

يت يرضى عنها  شك أن من بني وظائفها األساسية هي تدريب الطفل على أداء أمناط معينة من السلوك وال
 (. 2اجملتمع ، ويتخدها دعامة لسلوكه طوال احلياة )

على         وتنعكس  )األم(  وظائفها  يف  تؤثر  اليت  والبيئية  واإلجتماعية  النفسية  العوامل  تتفاوت  أنه  إال 
أفعاهلا يف املواقف املختلفة ) ( وابلتايل على جودة حياهتا . حيث يرى  3سلوكها وأسلوب حياهتا وردود 

و   Longest  (2008)ست  لوجن الصحية  حاجات  إشباع  على  الفرد  قدرة  من خالل"  احلياة  جودة 
النفسية مثل احلاجات البيولوجية والعالقات اإلجتماعية اإلجيابية ، واالستقرار األسري والرضا عن العمل 

ال ابلصحة  الفرد  شعور  وأن  اإلجتماعية  الضغوط  مقاومة  على  والقدرة  اإلقتصادي  من واإلستقرار  نفسية 
 ابلرضا الفرد شعور  ( يعرفها أبهنا  2006) وكاظم منسي. أما    املؤشرات القوية الدالة على جودة احلياة"  

ثراء من حاجاته إشباع على وقدرته والسعادة له اليت  اخلدمات ورقي البيئة  خالل   اجملاالت يف تقدم 
 (. 4منه) واالستفادة للوقت إدارته حسن مع والنفسية  والتعليمية  واالجتماعية  الصحية 

( يف دراستها حول جودة احلياة وعالقتها بكل من الرضا الوظيفي  2009فقد أوضحت مخيس )        
وقلق املستقبل لدى معلمات رايض األطفال يف ضوء متغري اخلربة املهنية، إىل أن هناك ارتباط موجب بني 

سنوات ، كما    10  جودة احلياة والرضا الوظيفي لصاحل املعلمات ذوات خربة مهنية أكثر             من 
أنه هناك ارتباط عكسي بني جودة احلياة وقلق املستقبل لديهن أي  أن املعلمات األكثر قلقا يعانني من  

  ( احلياة  منبئ عن جودة  أكرب  يعترب  القلق  وأن  احلياة  منخفضة من جودة  مبارك . (  5درجة  كما وجد 
أنه   إىل  دراسته  يف  سنة(   النساء لدى احلياة جودة يف وية معن داللة  ذات فروق هناك ليست)بدون 

 داللة  ذات فروق وأن هناك   .( سنة  45-37( و )36  -  30املتأخرات عن الزواج وفق متغري العمر )
 مما أقل هو العامالت النساء عند احلياة  جبودة الشعور أن أي،    العمل متغري وفق احلياة جودة يف معنوية 

 Pablen اببلني   نتائج كل من دراسيت مع النتيجة  هذه اختلفت البيوت ، وقد رابت النساء عند هو
 فكلما الفرد، هبا يتقدم اليت العمرية  املراحل بتغري يتغري احلياة جبودة الشعور أن اىل أشارت (  اليت2000)

بريي    . (6احلياة) جبودة الشعور حالة  لديه ومتايزت توضحت كلما العمر يف  الفرد  تقدم دراسة   ومع 
Perri (1996اليت شعوراً  هن العامالت النساء  ان اىل اشارت (   غري اقراهنن من  احلياة جبودة اكثر 

حول     ( 2009( . ومل تتفق كذلك مع ما توصلت إليه نتائج دراسة ساميه مسري شحاته )7 العامالت  )
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ب   التوافق والسعودية حيث  مبصر  العاملة  املرأة  لدى  احلياة   وعالقته جبودة  من املهىن  الدراسة  عينة  لغت 
(100( امرأة  بني    50  –مصرية    50(  ما  األعمار  تراوحت  مبتوسط   50  –  25سعودية(،   ، سنة 

سنة . مت تطبيق مقياس نوعية حياة العمل ، ومقياس التوافق   3.1سنة ، وإبحنراف معيارى    35.5عمر
وجودة احلياة لدى املرأة العاملة ىف  املهىن  وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية بني التوافق املهىن  

أبعاد   التوافق املهىن ىف  بني مرتفعات ومنخفضات  كل من مصر والسعودية، ووجود فروق دالة إحصائياً 
جودة احلياة ىف متغريات الدراسة و تباين اإلسهامات النسبية ألبعاد التوافق املهىن ىف أبعاد مقياس جودة  

( فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث يف  2008م عبد هللا )وجد ابراهيومن جهته  (. 8احلياة )
األبعاد املكونة ملتغري جودة احلياة منها الصحة اجلسمية، أنشطة احلياة اليومية، الصحة النفسية . إضافة  
وأبعادها احلياة  إدراك جودة  العاملني يف  وغري  العاملني  الطالب  بني  إحصائيا  دالة  فروق    إىل عدم وجود 

 (. 9وذلك رغم أن العمل يعترب إشباعا للحاجات النفسية واملادية وله أثر يف حتسني مستوى جودة احلياة)
، وحسب حدود حبثها مل جتد أية دراسة تناولت متغريات الدراسة احلالية  و مما سبق يتضح للباحثة         

بعض   لألبناء( ، سوى  السلوكية  املشكالت   ، لألم  احلياة  اليت مست موضوع  جمتمعة )جودة  الدراسات 
( الصبيح  قريب كدراسة  من  احلالية  األمهات 2009الدراسة  تدركها  الزواجية كما  العالقات  حول   )

أما عاملة  أبنائهن السلوكية يف رايض األطفال على عينة تكونت من ثالثني  وعالقتها ببعض مشكالت 
خمتلفة  علمية  مؤهالت  على  احلاصالت  من  عاملة  غري  أما  ترتاوح   وثالثني  ممن  )ة(  طفل  ام  ولدى كل 

إىل    32سنة  كما تراوحت عينة البحث من    3.7سنوات مبتوسط عمري قدره    4إىل    3أعمارهم من  
عند   34 إحصائيا  دالة  سالبة  عالقة  وجود  إىل  النتائج   وأسفرت  التدريس  مبهنة  يشتغلن  ومجيعهن  سنة 

-وبني املشكالت السلوكية لدى األبناء :)  بني العالقات الزواجية املدركة من طرف األم  0.01مستوى  
0.54 ( السرقة   )*-0.46( الكذب   ،  )*-0.47  ( العدوان  و   )*0.51( الزائد  النشاط  و   )*-
النفسية  Sekert   (1995(. و دراسة سيكرت    10*( )  0.53 أثر عمل األم على الصحة  ( حول 

أما غري    292أما عاملة ،    691  أما )   983والزواجية و اإلجتماعية لديها. وتكونت عينة الدراسة من  
عاملة ( و اعتمدت الدراسة على أربعة مقاييس للصحة النفسية والعالقات الزواجية واألسرية بشكل عام 
وعالقات األمهات مع أبنائهن ، وبينت نتائج الدراسة عدم وجود أثر للرضا الوظيفي على الصحة النفسية 

ائج إىل وجود فروق بني األمهات العامالت وغري العامالت يف  و الزواجية و اإلجتماعية ، كما أشارت النت
وهي تتعارض مع ما توصل إليه    (.   11الصحة النفسية والزواجية و اإلجتماعية لصاحل غري العامالت )  
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( يف دراسته عن عمل األم والشعور ابلرضا عن احلياة   1993)  Jackson Auroraأيورورا جاكسون  
يتمتعن بقدر   أن األمهات الاليت هلن مراكز وظيفية كن  أثر ذلك على سعادة الطفل وإدراكاته ، إىل  و 
عال من الرضا عن احلياة ظهر يف عالقاهتن مع األبناء يف إحساسهم ابلسعادة و الطمأنينة، أما األمهات 

يتم مل  من  الاليت  ولديهن كم  إجهادا  أكثر  وظيفي ضعيف كن  مركز  ولديهن  التعليم  من  عال  بقدر  تعن 
 األعراض االكتئابية ومن مث شعور بعد الرضا عن احلياة وإدراكاهتم حنو أطفاهلم كانت ضعيفة. 

حث ، ويتبني مما سبق ، تباين نتائج الدراسات السابقة اليت تناولت متغريات الدراسة احلالية ابلب         
أجريت دراسة  أية  الباحثة على  تعثر  مل  تناولت   ولإلشارة   ، العاملية  و ال  العربية   وال  اجلزائرية  البيئة  على 

حيث ميكن التعبري عن  متغريات الدراسة احلالية جمتمعة . وهو ما يكسب الدراسة احلالية أمهية خاصة .  
 إشكالية الدراسة يف التساؤالت التالية : 

 املشكالت السلوكية عند األبناء و متغري جودة احلياة لدى األمهات ؟ متغري بني .هل توجد عالقة 1
  األمهات   لدى  احلياة  جودة  و  األبناء  عند  السلوكية   املشكالت   متغريي  بني   العالقة   تتأثر  هل .2

 ؟ العمل مبتغري
 الفرضيات: 

 لإلجابة على تساؤالت الدراسة قامت الباحثة بصياغة الفرضيات اآلتية :          
 السلوكية  املشكالت  مقياس   على  األبناء  درجات  بني   وعكسي  إحصائيا  دال  إرتباط  يوجد .1

 .احلياة جودة مقياس  على أمهاهتن ودرجات
 أمهاهتن   درجات   و   السلوكية  املشكالت  مقياس  على  األبناء    درجات  بني   العالقة   شدة  ختتلف .2

 .  األم عمل إبختالف احلياة جودة مقياس على
يوجد إرتباط دال إحصائيا بني درجات األمهات العامالت على مقياس جودة احلياة ودرجات   1.2

 أبنائهن على مقياس املشكالت السلوكية.
احلياة   2.2 جودة  مقياس  على  العامالت  غري  األمهات  درجات  بني  إحصائيا  دال  إرتباط    يوجد 

 ودرجات أبنائهن على مقياس املشكالت السلوكية. 
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 أهداف الدراسة: 
اىل        الدراسة  هذه  مستقل(  هتدف  )كمتغري  األمهات   لدى  احلياة  جودة  بني  العالقة  يف  البحث 

واملشكالت السلوكية لدى األبناء )كمتغري اتبع( . ومدى أتثر هذه العالقة بوجود متغري العمل  كمتغري  
 وسيطي لدى األمهات .

 تعريف  للمفاهيم الدراسة : 
 : جــــودة احليــــــاة  .1
البعد الذايت،  لكل منهما مؤشرات معينة:    بعدين أساسينيمفهوم جودة احلياة يف ضوء    يعرف •

أن غالبية الباحثني ركزوا على املؤشرات اخلاصة ابلبعد املوضوعي جلودة    إال.  والبعد املوضوعي
مثل:   املباشر  والقياس  للمالحظة  القابلة  املؤشرات  من  جمموعة  األخري  هذا  ويتضمن  احلياة. 

ا من أوضاع  املتاح  املساندة  وحجم  االقتصادية،  االجتماعية  املكانة  الدخل،  مستوى  لعمل، 
 (.   12شبكة العالقات االجتماعية) 

  أن   إىلother   Bowling&  (2002  )  وآخرون  دبولينغ   أوضح  قد   أخرى   جهة   من  و •
 فاجلوانب املوضوعية  املؤشرات من احلياة جودة حتديد يف أمهية  األكثر هي الذاتية  املؤشرات

والقيم الرتابط على الدالة االجتماعية  السلوك على الدالة واملعتقدات االجتماعية  االجتماعي 
  االفراد  عند احلياة جلودة التنبؤية  العوامل من هي النفسية املتغريات  من  وغريها االجتماعي

(13  .) 
يقصد جبودة احلياة يف الدراسة احلالية بشعور الفرد ابلرضا و السعادة من خالل إقامة عالقات    •

أسرية مستمرة ومتتعه بصحة جسمية ونفسية ، ويعرب عنها يف الدراسة احلالية مبجموع درجات 
اليت تتحصل عليها األمهات على فقرات األداة املكونة من ستة أبعاد وهي : الصحة اجلسمية ،  

 العالقات األسرية ، الشعور ابلسعادة ، الرضا عن احلياة ، الدخل املادي ، الصحة النفسية . 
  من   اخللو  مع  البدنية  الكفاءة  وإكتمال   اجلسدية  ابلسالمة  الفرد  متتع  وهي  :    اجلسمية  الصحة -

 . األمراض 
 اإلجتماعي  الدعم وحتقق األخرين مع إجيابية  عالقات إقامة  هبا ويقصد :  األسرية العالقات -
 .  الذات حققته ما عن والرضا واإلطمئنان البال براحة  حساساإل وهي :  ابلسعادة  الشعور -
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 حياته .  وعن املعاش واقعه عن ابلرضا الفرد شعور:  احلياة  عن الرضا -
   املعيشية  متطلباته  توفري له يتيح املال من قدر على الفرد حصول:  املادي الدخل -
 النفسية    األمراض  من وخلوه العقلية  والسالمة  النفسي ابإلستقرار الفرد شعور :  النفسية الصحة -
 : املشكالت السلوكية  .2
  درجة   يف  سوي  غري  سلوك>>    عن  عبارة  أهنا  على  السلوكية   املشكالت  ابراهيم  موسى  يعرف  •

  يقدر   وال   منها  يعاين  اليت  واإلحباطات  النفسية  للتوترات  نتيجة   الطفل  يسلكه   ،  وتكراره  شدته
  وانتباه   قلق  تثري  ،  السوي  السلوك  معايري  عن  واحنرافا  منوه  مسار  يف  إعاقة   فتشكل  مواجهتها  على

 (. 14<< ) به احمليطني
 قادرين غري وانفعالياً  سلوكياً  املضطربني األطفال أن) Woodi  (2003  وودي  يرى  بينما •

  يف  الرتاجع يؤدى  إىل مما املقبول للسلوك املهددة االجتماعية  املعايري مع والتكيف التوافق على
 أنه  كما   يف القسم، والزمالء املعلمني مع الشخصية  عالقاته  على والتأثري الدراسي، املستوى

 بعض   ويضيف  .االجتماعي التعلم وكذلك النفسية  ابلصراعات تتعلق مشكالت من يعاىن
سلوكية ترتبط بعالقات الفرد أبفراد وقيم وعادات وتقاليد صعوابت واحنرافات   " أهنا إىل الباحثني

سلوك  خيتلف عما ألفته اجلماعة ويتكرر عند صاحبه وينطوي على اضطراب يضايقه  "    أو  "  
لبعض   وتعطيله  تطوره  من  خيشى  السلوك كما  من  أخرى  أشكال  بعض  يف  فيؤثر  ينتشر  وقد 

 ( 15).الوظائف
عليها  • يتحصل  اليت  األبعاد  درجات  مبجموع  الدراسة  هذه  يف  السلوكية  ابملشكالت  يقصد  و 

طرف  من  املعدلة  األداة   فقرات  على  ال،  أو  أحياان  أو  بنعم  وفقا إلجاابته  االبنة  أو  االبن  
 الباحثة . 

 اجلانب التطبيقي :  
 . منهج الدراسة :  1

ي أن يتوفر لدى الباحث وصف دقيق ملا يقوم ( أنه من الضرور 2010يذكر جابر وكاظم )       
الظاهرة ، ويعترب املنهج الوصفي   بدراسته من ظاهرة قبل السعي حلل املشكالت اليت إقتضت تلك 

 هو املنهج األكثر مناسبة إلعطاء الوصف املطلوب للظاهرة كما هي قائمة يف الواقع .  
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احلالية  وذلك ملالئمته لطبيعة الدراسة ،    فقد إستخدمت الباحثة املنهج الوصفي يف الدراسة        
كما أنه املنهج الذي يهتم بوصف موضوع الدراسة وصفا دقيقا وشامال ، ويوفر املعلومات الكافية  
وغري  العامالت  األمهات  لدى  احلياة  جودة  لعالقة  املناسب  التحليل  إجراء  من  الباحثة  متكن  اليت 

 العامالت  بسلوكات ابنائهن . 
 : الدراسة. عينة  2  

إقتصرت الدراسة احلالية على تالميذ املدارس اإلبتدائية التابعني للمقاطعة األوىل لوالية سيدي بلعباس       
فردا    330سنة وأمهاهتن مت اختيارهم بطريقة قصدية وبلغ عددهم    13إىل    10و ترتاوح أعمارهم مابني  

 جلدول التايل : ابن أو ابنة هلا ،موزعة كما يف ا 165أم و  165من بينهم 
 التالميذ  من الدراسة عينة خصائص  يوضح( 01) رقم جدول

 اجلنس السن املستوى التعليمي
السنة 

 اخلامسة 
السنة 
 الرابعة 

13 
 سنوات

12 
 سنوات

11 
 سنوات

 دكر اتىت سنوات10

102 63 06 24 71 64 92 73 
 165= اجملموع 

 . أدوات الدراسة األساسية 3
الباحثة يف دراستها جلمع البياانت على إستبيان جودة احلياة لدى األمهات الذي صممته    إعتمدت      

تطبيفات علم النفس وعلوم الرتبية من أجل مع الباحثة إزيدي كرمية )أستاذة جبامعة وهران وعضو مبخرب  
فقرة موزعة   58(  والذي  مشل على  التنمية يف اجلزائر )اإلختبارات النفسية : تعريب ، تكييف وتصميم

على  ستة أبعاد وهي : الصحة اجلسمية ، العالقات اإلجتماعية ، الشعور ابلسعادة ، الرضا عن احلياة ،  
وكذلك املادي  الدخل   ، النفسية  لألطفال    إعتمدت الصحة  السلوكية  املشكالت  شطب  قائمة  على 

الفتاح القرشي( البيئة اجلزائرية وتكونت من  اليت     )الدكتور عبد  فقرة موزعني على    59مت تكييفها على 
مخسة أبعاد وهي : سوء السلوك ، العدوان اإلجتماعي ، القلق ، تشتت اإلنتباه ، العصابية .  ومت إعداد  

 تعليمات خاصة اليت تعرف املفحوصني بطبيعة املوضوع وطريقة اإلجابة . 
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أستاذ )ة( من داخل    17ياة لدى األمهات مت حتكيمه من قبل  وحلساب صدق إستبييان جودة احل       
اجلياليل  جامعة   و  تلمسان(    ( بلقايد  بكر  أبو  جامعة  إىل  ينتمون  أساتذة  بينهم  من  الوطن  خارج  و 

( و أساتذة ينتمون إىل جامعة سيدي حممد 07اليايس )سيدي بلعباس( و جامعة )وهران( وبلغ عددهم )
امعة اخلرطوم )السودان ( و جامعيت : جازان و امللك عبد العزيز )اململكة العربية بن عبد هللا)املغرب( وج

السعودية (  و جامعة  البصرة )العراق( وكل من جامعة : املنيا واملنصورة والزقازيق )مصر( وبلغ عددهم  
(10          .) 

يف علم النفس وعلوم   أساتذ)ة(  خمتصني  10أما مقياس املشكالت السلوكية فقد مت حتكيمه من طرف  
جامعة  و  )البليدة(  دحلب  سعد  وجامعة  أهراس(  سوق   ( جامعة  إىل  ينتمون  النفسى   والقياس  الرتبية 
بلقايد )تلمسان(، كما مت عرض األداة على معلمة مبدرسة   أبو بكر  هواري بومدين  )وهران(  وجامعة 

تالميذ لفقرات املقياس مث مت حساب صدق  ابتدائية )وهران( لالستفادة من خربهتا  امليدانية حول فهم ال
 .   0.90أما املقياس الثاين  0.82اإلتساق الداخلي لكليهما.وبلغ  معامل ثبات اإلستبيان األول 

اإلحصائية:   -4 املعاجلة  يف   أساليب  اإلحصائية  األساليب  من  جمموعة  توظيف  إىل  الباحثة  عمدت 
ابست  وهذا  من مجعها  متكنت  اليت  املعطيات  هذه   20النسخة     spssبرانمج       خدام معاجلة  ومتثلت 

 األساليب اإلحصائية يف : املتوسط احلسايب ،االحنراف املعياري ، معامل اإلرتباط : بريسون "ر" 
 نتائج الدراسة :  -5

 عرض ومناقشة نتائج الفرضـــية األوىل:  1.5
الفرضية األوىل على           درجات األبناء على مقياس  وجود ارتباط دال إحصائيا وعكسي بني  تنص 

 املشكالت السلوكية ودرجات أمهاهتن على مقياس جودة احلياة. 
رقم    جدول  يف  مدونة  هي  النتائج كما  فجاءت  اإلختبار  الختباره  بريسون  ارتباط  معامل  اعتماد  ومت 
(02 :) 

  لدى  احلياة   وجودة   األبناء  لدى  السلوكية  املشكالت  بني  اإلرتباط  يوضح(  02)  رقم  جدول
 األمهات

 الداللة  ر ع م املتغريات
 0.01 -  0.23 10.98 82.77 املشكالت السلوكية 
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 24.18 180.04 جودة احليــاة 
 

( إىل أنه يوجد ارتباط دال إحصائيا وعكسي بني درجات األبناء على  02يتضح من اجلدول رقم )         
مقياس املشكالت السلوكية ودرجات أمهاهتن على مقياس جودة احلياة، حيث قدرت قيمة "ر" بريسون 

تشري هذه  الفرضية. و   وبناءا على هذه النتيجة فإنه تقبل  0.01وهي دالة عند مستوى    –  0.23ب  
النتيجة إىل أنه كلما إرتفعت جودة احلياة عند األمهات كلما اخنفضت املشكالت السلوكية عند أبنائهن  

ملفهوم جودة احلياة والذي يظهر   Longest (2008)لوجنست   وميكن تفسري ذلك من خالل تعريف 
البيولو  احلاجات  مثل  النفسية  الصحية  حاجات  إشباع  على  الفرد  قدرة  خالل  والعالقات من  جية 

مقاومة  على  والقدرة  االقتصادي  واالستقرار  العمل  عن  والرضا  األسري  واالستقرار  اإلجيابية  االجتماعية 
والعائلة  الضغوط االجتماعية.   فإن متتع األم بصحة جيدة وجناح عالقتها األسرية مع األبناء والزوج  إذن 

وشعورا نفسية  لديها صحة  يولد  والسعادة  ابلرضا  حياهتا    وشعورها  على  ينعكس  مما  النفسي  ابالرتياح 
وتعاملها مع األبناء ويساعد ذلك يف إنشاء أسرة متوازنة يسودها اهلدوء واالستقرار. وهذا ما توصلت إليه 

األمهات الاليت إرتفعت درجة جودة حياهتن أصبحن أكثر على أن    (2006نتائج دراسة فوقية وآخرون )
ذا يف حد ذاته ميكن أن يؤثر ابإلجياب على هؤالء األبناء وتضيف الباحثة قدرة يف التعامل مع أطفاهلن وه

إىل أن التغري اإلجيايب وامللحوظ للطفل يظهر من خالل سلوكياته اليت تتسم ابالتزان حىت وإن وجدت فهي 
اء من  سلوكيات خاصة ابملرحلة العمرية ومؤقتة وال ميكن مقارنتها ابملشكالت السلوكية اليت أتثر يف األبن 

النواحي) ارتفاع جودة  12شىت  أمهية يف  من  له  ملا  )الزوج(  إىل وجود األب  النتيجة  ترجع هذه  قد  و   .)
  احلياة لدى األمهات واخنفاض املشكالت السلوكية لدى أبنائهن وهو من بني مميزات عينة الدراسة. حيث

 بنيتها ومتاسكها، فبمقارنة األسر بينت الكثري من الدراسات أن أتثر األسرة ابلضغوط واملعاانة  يرجع إىل
اليت تعيش فيها األمهات وحيدات ابألسر اليت تعيش فيها األم واألب معا تبني أن األم أقدر على مواجهة 
املساعدة   وتقدميه  املسئولية  وحتمله  اجلادة  الفعلية  مشاركته  تلعب  حيث  األب.  وجود  يف  املشكالت 

التخفيف من وطأ ة الشعور ابلضغوط وابلتايل إحساس األم )الزوجة( ابلرضا عن  واملساندة لألم دورا يف 
( األسرية  عالقتها  وعن  األدوار 13احلياة  على  طرأت  اليت  ابلتغريات  النتيجة  هذه  تفسري  ميكن  (. كما 
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بعض   من  لذاهتا وختلصها  تقديرها  من  يزيد  الذي  االجتماعية  واتساع شبكة عالقاهتا  للمرأة    التقليدية 
النفسي الذات اخلصائص  عن  ابلرضا  شعورها  وابلتايل  والعجز  واإلذعان  والطاعة  اخلضوع  مثل:  السلبية  ة 

على   وانعكاسها  هبم  عالقتها  تطور  وابلتايل  ألبنائها  العمرية  املرحلة  مبتطلبات  ووعيها  ابحلياة  وتفاؤهلا 
 سلوكياهتم.

 عرض ومناقشة الفرضـــية الثالثة:2.5
املشكالت        مقياس  على  األبناء  درجات   بني  العالقة  شدة  ختتلف  أنه  إىل  الثانية  الفرضية  تنص 

الفرضية  هذه  وتتضمن   . األم  عمل  ابختالف  احلياة  جودة  مقياس  على  األمهات  درجات  و  السلوكية 
 فرضيتان فرعيتان تتمثل يف : 

م  1.2 على  العامالت  األمهات  درجات  بني  إحصائيا  دال  ارتباط  احلياة  يوجد  جودة  قياس 
 ودرجات أبنائهن على مقياس املشكالت السلوكية. 

العامالت على مقياس جودة احلياة   2.2 يوجد ارتباط دال إحصائيا بني درجات األمهات غري 
 ودرجات أبنائهن على مقياس املشكالت السلوكية.  

جاءت   وعليه  بريسون،  االرتباط  معامل  ابستخدام  الفرضينت  هاتني  اختبار  هي ومت  النتائج كما 
 (:  03مدونة يف جدول رقم )

احلياة 03جدول رقم ) لألبناء وجودة  السلوكية  املشكالت  بني  االرتباط  إمكانية أتثر  يوضح   )
 لألمهات مبتغري عمل األم

 الداللة  ر ع م املتغيــــــــــــرات

     
وكية

سل
ت ال

كال
ملش

ا
 

(
بناء

األ
 ) 

 جودة احلــياة  
 ( العامالتاألمهات )

عند  -  0.31 25.33 182.38
0.01 

   احلــياة  جوـدة 
 ( العامالت غري األمهات)

 

عند  -  0.20 23.87 179.32
0.05 
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          ( رقم  اجلدول  خالل  من  إرتباط03يتضح  يوجد  أنه  األمهات    (  درجات  بني  إحصائيا  دال 
العامالت على مقياس جودة احلياة ودرجات أبنائهن على مقياس املشكالت السلوكية حيث قدرت قيمة  

و أنه يوجد إرتباط دال إحصائيا بني درجات األمهات   0.05وهي دالة عند    -0.31"ر " بريسون ب  
لى مقياس املشكالت السلوكية حيث قدرت  غري العامالت على مقياس جودة احلياة ودرجات أبنائهن ع

 . 0.01ودال عند  -0.20قيمة "ر " بريسون ب 
ويستخلص من هذه النتيجة أنه ال ختتلف شدة العالقة بني درجات  األبناء على مقياس املشكالت        

ذه  السلوكية  و درجات األمهات على مقياس جودة احلياة إبختالف عمل األم وابلتايل ال ميكن قبول ه
النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة   (  إىل أن العمل ال  2008ابراهيم عبد هللا )الفرضية . و تتفق هذه 

أثبتته دراسة كل من   فرقا يف جودة احلياة  ، وهو عكس ما   & Edward إدوارد  و روالنديشكل 
Roland (2001إىل ) مهاراهتا نم و كذا يزيد من مستواها الفكري  العمل مليدان املرأة خروج أن 

 الوظيفي رضاها ومدى األم عمل طبيعة أن     األبناء، كما مع التعامل يف االجيايب األثر له مما  اليومية  احلياتية 
ابلرغم من أن العمل  يقوم إبحداث فجوة األوالد. و تضيف الباحثتني إىل أنه    مع سلوكاته على ينعكس

.    )األم( تعمل جاهدة على إجناح عالقتها هبم ومتاسكها مع األسرةبني األم وأبنائها  إال أن هذه األخرية  
أدان إليه دراسة  التفسري مع ما توصلت  قام بدراسة العالقة Eden  (1993 ويتفق هذا   بني ( عندما 

 اآلابء األبناء مع عالقة  أتثر ومدى الزواجي التوافق مستوى  على ذلك وأتثري األسرية  والعالقات األم عمل
 توصل وقد ، عاملة  أم 45 الدراسة  عينة  بلغت واألم وقد الطفل  بني الرابطة  وطبيعة  النفسي مناأل وحتديد
  أطفاهلن  .  مع آمنة عالقة  بوجود صنفوا األمهات  من % 60 أن أمهها  من كان نتائج عدة إىل الباحث

 جودة يف معنوية  داللة  ذات فروق هناك  ما أثبتته دراسة مبارك )د.ت( على أن  وال تتفق هذه النتيجة مع
 النساء عند هو مما اقل هو العامالت النساء عند احلياة   جبودة الشعور أن أي،    العمل متغري وفق احلياة
 ( اليت1996)Perri البيوت. وال تتفق هذه النتيجة أيضا مع ما توصلت إليه نتائج دراسة بربي   رابت

العامالت أي أن للعمل أثر   غري أقراهنن من احلياة جبودة أكثر شعوراً  هن العامالت النساء أن إىل أشارت
بناء. كما ال تتفق هذه يف جودة احلياة لدى األمهات وابلتايل على عالقته ابملشكالت السلوكية لدى األ

( حول أثر عمل  األم على الصحة 1995)  Sekertما توصلت إليه دراسة سيكرت  النتيجة أيضا مع  
األمهات  بني  فروق  وجود  إىل  النتائج  وأشارت  األبناء  مع  وعالقتها  واإلجتماعية  الزواجية  و  النفسية 

ية لصاحل غري العامالت. وهو ما أوجدته  العامالت وغري العامالت يف الصحة النفسية والزوجية واإلجتماع
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توجد1993) أمحد دراسة  أنه  إىل   األمهات أبناء بني العدوان مستوى ، القلق درجة   يف فروق ( 
 العامالت.  غري أبناء لصاحل العامالت غري العامالت وأبناء

 توصيات وإقرتاحات :  •
وعالقتها         األمهات  لدى  احلياة  جودة  الباحثة حول  أجرهتا  اليت  الدراسة  نتائج  ومن خالل  

ابملشكالت السلوكية لدى األبناء وجراء الدراسة امليدانية )اإلستطالعية واألساسية ( اليت قامت هبا 
تر  واليت  واإلقرتاحات  التوصيات  من  مبجموعة  ،  خرجت  البحث  مراحل  ى ضرورة  ومرورها جبميع 

 البحث فيها ملا هلا من أثر على املوضوع احلايل ومن بني هذه اإلقرتاحات  : 
جودة احلياة لدى األمهات وعالقتها ابملشكالت السلوكية لدى أبنائها يف ضوء املتغريات التالية   -

 : سن وعمل واملستوى التعليمي لألب .  
السلوكي   - ابملشكالت  وعالقتها  األمهات  لدى  احلياة  املكانة جودة  ضوء  يف  أبنائها  لدى  ة 

 اإلجتماعية اإلقتصادية لألسرة  
مع   - العيش  ضوء  يف  أبنائها  لدى  السلوكية  ابملشكالت  وعالقتها  األمهات  لدى  احلياة  جودة 

 والنووية. األسرة الكبرية
 جودة احلياة لدى اآلابء وعالقتها ابملشكالت السلوكية لدى األبناء  -
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