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 Abstract : 

The main objective of this study is to analyze and study the impact 

of the household chores that a university professor performs daily 
on her returns, whether in academic production or raising her 

professional efficiency. It was also relied on the descriptive 

analytical approach and the intentional sample to determine the 
elements of the research. And the results showed that SPSS 

housework for data processing used the statistical program it 

occupies most of university professor’s free time, which made her 
struggle and exert a double effort to achieve success in her 

profession. 

Keywords: Housework, Women’s Work, Job Efficiency, University 

Professor’s Free Time. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.20.25 

1  Dr, University of Mouloud Mamari Tizi Ouzou, Algeria, Aldjia.henane@ummto.dz 

Research Article                   November  2022              Volume: 4              Issue: 6 

Istanbul / Türkiye 
p. 415-431 

Received: 29/09/2022 
Accepted: 16/10/2022 
Published: 01/11/2022 

This article has been 
scanned by iThenticat  No 
plagiarism detected 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 ISSN: 2717- 8293 

 

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
  I

ss
ue

: 6
 

416 

 اجلامعية  األساتذة الوظيفي لدى  داءأتثريه على استغالل وقت الفراغ يف تنمية األوالعمل املنزيل 
 

 2 حنان علجية
 

 :امللخص
اجلامعية    األساتذةاملنزلية اليت تقوم هبا    عمال األثر  أدراسة  و ن هذه الدراسة يف حتليل  ميثل اهلدف الرئيسي م

فرد   112الدراسة  بلغ حجم عينة  و رفع كفاءهتا املهنية،  و أ  األكادميينتاج  يف اإل  ء  اعلى مردوديتها سو   يوميا  
االجتماعية، كما مت االعتماد  ية ونساناإلاملتزوجات الالئي يزاولن دوامهن يف كلية العلوم    اتإذاألستميثلون  

ن العمل املنزيل  أوضحت النتائج أاصر البحث. و العينة القصدية لتحديد عنو على املنهج الوصفي التحليلي 
 SPSS20  اإلحصائيملعاجلة البياانت استخدم الربانمج 

يف حقيق النجاح  لت مضاعفا   تبذل جهدا  و اجلامعية مما جعلها تصارع  األساتذةيستحوذ على جل وقت فراغ 
العائلية    أمهية وضحت الدراسة  أمهنتها هذا كما   مكنها من  الذي    رواألمهو   لألستاذةرب  األقاو املساعدة 

 التزاماهتا الوظيفية.و املنزلية  عمالاألالتوفيق بني 
 . اجلامعية  األساتذةوقت فراغ  ،العمل املنزيل، عمل املرأة، الكفاءة الوظيفية  الكلمات املفتاحية: 
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 : املقدمة
دى هذا أأمام الفتاة للتعليم والتعلم و حيث فتح اجملال    ،املرأةالثقايف يف القرن احلايل جاء لصاحل  و ن واقع التغري االجتماعي  إ

الت احلادثة يف هذه الظروف التحدايت الثقافية املتوارثة اليت متنع املرأة من االلتحاق ابلعمل،  فالتحو و أ  التخفيف من القيود  إىل  التغري
 اليت كانت حكرا  و وجهها على مجيع املستوايت  أة دوائر احلياة بشىت  األخري لقد اقتحمت هذه  و ساس يف تغيري اوضاع املرأة.  هي األ

هن من الفرص للعمل  أمامتيح أات للعمل خارج بيوهتن وذلك مبا  خاصة الزوجو على عامل الرجال فقط، حيث اجته كثري من النساء  
تعترب و تها يف النشاط االقتصادي. هذا ارتفاع مكانتها يف اجملتمع من خالل مسامهو حصول املرأة على بعض املكاسب  إىل ابإلضافة 

استغالل طاقتها و ثره يف اجملتمع أتفعيل  إىل حيتاج دورهاو سري يف اجملتمع ب الوظيفي واجلانب الرتبوي واأل يف اجلان مشاركا   املرأة طرفا  
زالة املعوقات  إوهذا يعتمد على االقتصادي الفعال، و دماجها ابلشكل الذي يساهم يف البناء االجتماعي إو البدنية و العلمية و الفكرية 

مفرتق طرق بني مسؤوليت العمل   أمامضعها و ن اختيار املرأة للعمل إو تعمل فيه خاصة  و املشكالت من واقعها الفعلي الذي تعيشه و 
  ، الزوجو اساسها تقع على عاتقها العديد من الواجبات اجتاه االبناء و لفقري لألسرة خارج املنزل. فداخل املنزل تعترب العمود او داخل 

رعايتهم و بشؤون االبناء  أيضا  هتتم و كان تلبيتها للحفاظ على استقرار العالقة الزوجية األمحتاول قدر و فهي اليت هتتم بطلبات زوجها 
جانب ذلك تقوم املرأة ابلوقوف    إىل  سرية سليمة أو مان تنشئة اجتماعية  العاطفية لض و النفسية  و الوقوف عند مجيع النواحي الرتبوية  و 

وظيفة يف وسط تنظيمي تسريه  أي    خارج بيتها،  هذا فهي متارس نشاطا    إىل  تنفيذ واجباهتا كربة بيت، ابإلضافةو على شؤون املنزل  
يتبني .منظمو التقيد هبا ابلوقت احملدد للعمل حىت تكون ممارستها لوظيفتها يف حنو القواعد تفرض على املرأة الحرتام  و مجلة من القوانني  

املنزلية بقيت على عاتقها وحدها مما قد ال    عمالاألن مسؤولية  إال  إأة رغم خروجها للعمل خارج البيت  من خالل ما سبق ان املر 
 قدراهتا يف مكان عملهاو توفري الوقت االزم إلبراز إمكانياهتا و يفتها  بوظ أكثريرتك هلا جمال لالهتمام 

 
 الدراسة:  أمهية-2

من    األسرةاملسؤوليات اليت تتحملها يف  و الظروف اليت تعيشها  و العاملة    األمتعترب هذه الدراسة مبثابة منوذج حتليلي لوضعية  
هلا    اجتماعيا    فاعال    امكانياهتا حىت تكون عنصرا  و ن تربز قدراهتا  أين جيب  أخاصة    األخريويف هذا  يف العمل من جهة اخرى  و جهة  

 مكانتها اخلاصة يف اجملتمع. و أتثريها 
 . خذها بعني االعتبار مستقبال  أو العاملة قصد حتفيز املسؤولني على التكفل هبذه املشاكل  األمالتعرف على معظم مشاكل 

 
 شكالية: اإل-3

حدث تغريات هامة يف مكانتها داخل اجملتمع،  إو ها جماالت واسعة من النشاط االجتماعي  أمامفتح التحاق املرأة ابلعمل  
تغيري الصورة النمطية للمجتمع اجتاه  و ها خاصة يف اجملتمع  تبراز مكانإالعامل حاولت بدورها    مثل ابقي نساءو املرأة اجلزائرية مثلها  و 

فرزت  أ ومسؤوليات املرأة  دوار  أو ن هذه التغريات يف مكانة  أسوق العمل. غري    إىل  ذلك من خالل خروجهاو اليت تقوم هبا    األدوار
العديد    أماممسؤولياهتا االسرية حبيث وجدت املرأة العاملة اجلزائرية نفسها  و جتماعية  دوارها اإلأمن التغريات  كذلك يف نطاق  العديد  

ما جتد نفسها غري قادرة على املوازنة بني ما   كثريا  و سرهتا خاصة املرأة املتزوجة العاملة،  أواالختيارات اليت تالمس بيئة  من املطالب  
بني متطلبات العمل املنزيل فوجدت نفسها  و تنمية قدراهتا الوظيفية  و اثبات لذاهتا  و طموح يف اجملال املهين   و من اهداف    إليهتسعى  

بني العمل املنزيل الذي  و تنمية قدراهتا الوظيفية ابستغالل اوقات فراغها يف ذلك  و مفرتق طرق بني ضرورة تكثيف من انتاجها    أمام
العائلة تتطلب    أفرادابقي  و الزوج  و لية رعاية االبناء  ملا كانت مسؤو و الزوج. و أ  تقع مسؤولية االعتناء به على عاتقها وحدها دون الرجل

  لألستاذة التزاماهتا اجتاه الوظيفة اليت تقوم هبا خاصة ابلنسبة و بشكل مباشر على مسؤولياهتا و جهد كبري فان ذلك سينعكس و وقت 
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ذلك  و   ساعات فراغها يوميا  و عطلها    أايمحيتاج الستغالل  و اجلامعية، اليت ال ينتهي عملها ابنتهاء ساعات الدوام بل ميتد عملها  
اجلامعية مطالبة إبنتاج علمي ككتابة    األساتذة  وأيضا  التحضري الدائم للمحاضرات  و راجع لطبيعة عملها الذي يتطلب البحث املستمر  

تضمن  و تعد ضرورية لتثبيت كفاءهتا  عمال األكل هذه و .اخل .وطنية و حتضري ملؤمترات  علمية دولية و أتليف الكتب  واملقاالت العلمية 
كرب حجم تلك املسؤوليات و الرعاية اليت تقع على عاتقها وحدها دون زوجها    أعمالو املنزلية     عمالاأللكن لكثرة  و جناح سريهتا املهنية   

زمالئها خاصة اجلنس االخر الذي يقع عليه  أماماثبات نفسها و اجلامعية املتزوجة للتقدم مبهنتها  األساتذةوجه  أمامقد تكون عائقا 
 ملعاجلة هذه االشكالية قمنا بطرح التساؤالت التالية: و فقط مسؤولية العمل اخلارجي  من وجهة نظر اجملتمع اجلزائري 

 اجلامعية املتزوجة على تنمية الكفاءة الوظيفية؟ لألستاذةهل يؤثر العمل املنزيل  - 1
 ؟ األكادميياجلامعية املتزوجة على انتاجها  لألستاذةهل يؤثر كثرة العمل املنزيل ابلنسبة   -2
 دوارها املهنية؟أو سرية ألدوارها اأجلامعية املتزوجة يف التوفق بني ا  لألستاذةسرية ان تساعد هل ميكن  للمساعدة األ -3

 
 طار املنهجي للدراسة: اإل-4
 :  كمنهج الدراسة:  4-1

    ( 139)خبوش صاحلقيقة يف العلم"     إىل نه جمموعة من القواعد اليت يتم وضعها بقصد الوصولأميكن تعريف املنهج على 
املوضوع حمل و   ،على وصف الظاهرة  أساسا  على طبيعة موضوع الدراسة اعتمدان على  املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم    وبناء  

  داءمدى أتثري العمل املنزيل على استغالل وقتها الفراغي يف تنمية األو اجلامعية املتزوجة    األساتذةن دراستنا هتتم بوضعية  أومبا  البحث.  
كذا السلوكيات اليت مت مالحظتها اليت تساعدان على و اجلامعيات    اتإذاألستقوال اليت صرحت هبا  لى مجع األالوظيفي فقد ركزان ع

تسيل و تفسريها  و كذا املتغريات اليت تؤثر فيها مث حتليل تلك املعلومات  و حتديد العالقة املوجودة بني خمتلف الوضعيات  و اكتشاف  
نتائج تساعدان على التأكد من الفرضيات   إىل حتليل دقيق للظاهرة للوصولو ابلتايل وصف و الدالالت اليت نستخلصها من البياانت 

 املطروحة. 
 دوات مجع البياانت املستخدمة يف الدراسة: أ:  4-2

 األدواتالعتماد على جمموعة من  بنائها يف سياقها الطبيعي فقد كان علينا او ألجل فهم الظاهرة اليت هي بصدد الدراسة  
 منها:و التقنيات و 
داة مجع البياانت مت استعماهلا ابعتبارها  أول أهنا " أوتعرف على  ،تعترب املالحظة من اهم ادوات البحث العلمي:املالحظة:  4-3

)حسن عبد احلميد رشوان القوانني اليت حتكمها"   إىل الوصولو عواملها و سباهبا أشاف تواكها سري واحلوادث بقصد تفاملنبه للظواهر 
 ( 156ص

  و أ   خر املستجيبواآلحدمها الباحث  أأكثر،    وأ تبادل املعلومات بني شخصنيو هنا " عبارة عن تفاعل  أ أيضا  على  تعرف و 
قد و     (67)رحبي مصطفى عليان صاملبحوث    أفعاليالحظ الباحث اثنائها  و حمددة حول موضوع معني،  املبحوث، جلمع معلومات  

 استعملت املالحظة البسيطة يف دراستنا 
  ية نساناإلبكلية العلوم  اجلامعيات املتزوجات    اتإذاألستهذه ابالقرتاب من عينة الدراسة من خالل الزايرات املتكررة ملكاتب  

املهنية و حياهتم االسرية  و طراف احلديث حول انشغاالهتم  أما يتناولن    اللوايت غالبا  جبامعية مولود معمري بتيزي وزو.  االجتماعية   و 
 هات العامالت.األمخاصة الضغوطات املهنية اليت تعاين منها و 
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  هنا " نوع من احلديث اهلادف مع بعض االشخاص الذين لديهم معلومات مهمة مبوضوع البحث أتعرف على  :املقابلة:    4-4
اجتاهات خاصة  و حقائق  و   آراءسئلة املتناولة فيها حول  وتدور األخرى  أمراجع    وأ  أماكناليت رمبا ال ميكن اجيادها يف  و الدراسة  و أ

جنازان للدراسة االستطالعية من إوقد اعتمدان على املقابلة خالل       (193)فريد كامل ابو زينة و اخون ص.أبشخاص معينني"    
ويل  متكنا من  ل هذا البحث االستطالعي األ بفضو االجتماعية.  و   ية نساناإلاملتزوجات يف كلية العلوم    اتإذألستخالل االتصال اب 

 حول موضوع الدراسة.مجع معلومات قيمة 
وميكن تعريفها  املعلومات االزمة لتحليل موضوعنا،  و االساسية اليت اعتمدان عليها يف حبثنا جلمع البياانت    األداة تعترب  االستمارة:   

 أكثرتعد من  و موقف معني،  و أ  املبحوثني حول ظاهرة  وآراءهنا   " جمموعة من االسئلة اليت تعد بقصد احلصول على معلومات  أعلى  
 " وآراءأ معتقداتو أ  ابلعلوم االجتماعية اليت تتطلب احلصول على معلومات  املستخدمة يف مجع البياانت اخلاصة  األدوات

 (Madeleine grawitz p.644)هنا جمموعة من االسئلة أكما ميكن اعتبار االستمارة على 
(Maurice Angers p.60) ارأتينا استخدام   . ال  و أ بطريقة مباشرة كتابيا    وأ ما شفهيا  إيتم طرحها من طرف الباحث

ن توضح لنا يف دراستنا هذه مدى أتثري العمل املنزيل على استغالل أ شأهناوبياانت من  جل احلصول على معلومات أاالستمارة من 
سري. حيث وزعت هذه االستمارة على  واألبني عملها املهين    األساتذةكيفية توفيق  و لوقت فراغها يف تنمية أدائها الوظيفي    األساتذة

 ضمت االستمارة ما يلي: و مبحوث  112
 اسئل  09قد ضم و اجلزء االول: بياانت عامة 

بعد و التحقق من صدق حمتوى االستمارة     إىل  منا من صحة االستمارة عمدان  حرصا  و جلزء الثاين: خاص مبحاور الفرضيات الثالثة.  ا
أكرب  على اعتبار ان هذه القيمة  و   0.75عينة احملكمني على بنود االستمارة مت احلصول على قيمة    أفرادإلجاابت    حصائية اإلاملعاجلة  

 . ن االستمارة صادقة إميكن القول  0.60من 
 املكاين: و :اجملال الزماين  4-5

 االجتماعيةو  ية نساناإلابلتحديد كلية العلوم وو وز -متثل اجملال املكاين جبامعة مولود معمري تيزي
جراء البحث االستطالعي قصد حتضري ميدان إكانت هذه املرحلة عبارة عن  و   2022ريل  أبالدراسة خالل شهر    اجملال الزمين: بدأت

 أفرادمت توزيع االستمارة النهائية على    2022خالل شهر ماي  و بعد ذلك يف املرحلة الثانية  و يوم    15خذت مدة  أقد  و الدراسة  
 العينة. 

  ها بشكل مقصود من قبل الباحث نظرا  أفراداليت تعين انتقاء  و اعتمدان يف هذه الدراسة العينة القصدية   :عينة الدراسة:     4-6
ثر العمل املنزيل على استغالل  أذي مفاده  فرضه موضوع الدراسة ال  هذا ماو دون غريهم.    فرادولئك األألتوافر بعض اخلصائص يف  

 ة جامعية متزوجة. إذستأ 112تقدر حجم العبنة ب و دائها الوظيفي أاجلامعية املتزوجة يف تنمية  لألستاذةوقات الفراغ أ
 
 طار النظري للدراسة: اإل -5
ا  5-1 العقلية  و االبتكاري الذي ميزج بني اجلهد    اجلهدو هلعمل:   :  يبذله اإلو املهارة  لتلبية حاجاته املختلفة    نساناحلركية الذي 

يتضمن التأثري على   بدينو أ   رادي عقليإميكن اعتباره " جمهود    وأ    (95)انصر قاسيمي ص.   االجتماعيو لتحسني وضعه املادي  
ن هذا التعريف ركز على الطبيعة أنالحظ      (236)امخد زكي بدوي ص.  دية لتحقيق هدف اقتصادي مفيد"  غري املاو شياء املادية  األ

هداف الشخصية  أاملادايت لتحقيق    إىل  سعي الفردو حبت يركز فيه على الربح املادي  اقتصاداي     الذي يعترب طرحا  و املنفعية للعمل  
جل  أمن    بدنيا  و أ  عقليا    سواء كان جهدا    نساناإلنه " اجلهد الذي يبذله  أتعريفه على    أيضا  ميكن  و وضاعه االجتماعية.   أحتسني  و 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
  I

ss
ue

: 6
 

420 

لعامل من خالل عمله يسعى لتحقيق  يصور هذا التعريف ان ا   ( 142)عويف مصطفى صاجملتمع"     و املشاركة يف خدمة الفرد  
 منفعة جملتمعه.و ثبات ذاته كفاعل اجتماعي يقدم خدمة إ وها هأمههدافه لعل أ

الفكرية اليت تبذهلا املرأة يف امليدان العلمي لتحقيق منفعة"  و تلك اجلهود البدنية    ويعرفه خالد احلازمي :" ه  :عمل املرأة:    5-2
نوع املنفعة اليت تسعى املرأة لتحقيقها من خالل العمل فقد يكون منفعة ذاتية  أي    هذا التعريف مل حيدد     (172)خالد احلازمي ص

شرف  و حق طبيعي للمرأة وواجب مقدس    وتعرفه مشدين عفاف: " هو عملها مقابل اجر مادي فقط. هذا  أي    معنوية مادية و أ  نفسية 
العام و جبميع قطاعات العمل اخلاص    التحقت املرأة العاملة تقريبا    إذ    (129)مشدين عفاف صفرص متكافئة"     و تؤديه بشروط  

منزلية روتينية حيث خاضت    عمالمل يعد عمل املرأة يقتصر يف البيت فقط كربة بيت تقوم أبأي    غلب التخصصات كذلك،أيف  و 
هذا  و   ،هاغري و الطب  و التعليم  و   عمال األ  إدارة و االعالم  و ن  األمسلك  و اهلندسة  و االشغال العمومية  و التجارية  و غمار الوظائف اخلدماتية  

حقيتها يف  أثبات  إدفاع عن حقوقها ابلتايل استطاعت  مؤمترات دولية للو حتت أتطري منظمات  و كله بدعم من القانون الدويل لعمل  
خليل حامد:   أيضا  يعرف عمل املرأة  و نفس الفرص كذلك.  و نيل هذه احلقوق من خالل مشاركة نفس حقوق الرجل يف جمال العمل  

خيص بناء شخصيته    أيضا    نساننشاط وجودي لإلو جل العيش فحسب بل ه أليس نشاط اقتصادي هدفه الكسب من  نه  إعلى "  
  أكثرنه ركز  أنالحظ من خالل هذا التعريف      ( 79)خليل حامد ص   غريها" و الثقافية  و االجتماعية  و من جوانبها املختلفة العقلية  

حساس  إيبعث يف نفسها  و فيما حيققه العمل للمرأة من نتائج معنوية اجيابية، فمن خالل العمل تستطيع املرأة تكوين شخصيتها  
مقابل فقط. ليس جمرد احلصول على  و هنا فاعل اجتماعي يقوم بدور فعال وواجب مقدس إلفادة جمتمعها  إو مبكانتها االجتماعية  

جانب    إىل  مأو تقوم يف نفس الوقت أبدوارها كزوجة  و جر مادي مقابل عملها  أحتصل على  و نه املرأة اليت تعمل  إيعرف كذلك : "  و 
دوار املرأة العاملة بني  أازدواجية    إىل  يشري هذا التعريف     (39، صفحة ص.1982)حممد سالمة ادم،  موظفة"   و دورها كعاملة  

 العمل. و املرأة يف هذه احلالة مطالبة  ابلتوفيق بني دورها املزدوج يف البيت و بني دورها كربة بيت و عملها اخلارجي 
 حرصه على االستقرار فيها.و نه درجة اندماج الفرد يف مؤسسته عرف أبيااللتزام الوظيفي:  5-3
 حتقيق الرتباط هبا من خالل و قدرة اندماج الفرد يف املؤسسة و ن يرتبط االلتزام الوظيفي بقوة إذ

(Henri Amblard et autres p.65)     .حرصه على حتقيق اهدافه 
دىن من حياة مناسبة للجميع  أشأهنا حتقيق حد  اليت من    عمالألمنذ فجر التاريخ كانت النساء تقوم اباملنزلية:     عمالاأل:   5-4
  يةنساناإلرغم تطور اجملتمعات  و كما جتهز الطعام    ،املسننيو املرضى  و   األطفالكانت تقوم على رعاية  و قد  اكتشفت النساء الزراعة  و 
ظلت  و قل قيمة ابلنسبة للرجال،  أو   حمتقرا    ظل عمال  و ن العمل املنزيل ظل من نصيب النساء  أال  إطوار الطبقية املعروفة  أدخوهلا يف  و 

ن  أمن خالل هذا التعريف ميكن القول      (14)سلوى العنرتي ص..أعمال دونية ليس هلا قيمة اقتصادية مجيع اجملتمعات تعتربه  
واجبة منها:   أعمالألهنا تعترب    اليت جبب القيام هبا يوميا  و املطالبة هبا املرأة داخل البيت    عمالاألعبارة عن جمموعة  و العمل املنزيل ه

 . األسرةاملسنني داخل و رعاية املرضى و نواقصه و التنظيف، الطهو، االهتمام حباجيات الزوج، مراقبة متطلبات البيت 
نقصد يوقت الفراغ هي املدة اليت تقضيها املرأة العاملة و جرائي هلذا املصطلح  اعتمدان فقط على التعريف اإلوقت الفراغ:    5-5

 الفرتة املسائية بعد ساعات الدوام.و طل خارج ساعات الدوام كالع
ت معقدة بعدما حتملت مسؤولية القيام بدورين خمتلفني أصبحلة   ن احلياة االجتماعية للمرأة العامإمشاكل املرأة العاملة:     -6

 ترتب على ذلك ظهور مشاكل متعددة منها:و فكري كبريين و يستدعي كل واحد منهما جهد عضلي 
  ، يعملها الوظيفو تعاين املرأة العاملة املتزوجة من مشكلة التوفيق بني عملها املنزيل  ازدواجية ادوار املرأة املتزوجة العاملة:     والا أ
 ومن جهة اخرى حنو بنائها  أو اسرهتا و الذنب من جهة حنو هذا ما يشعرها ابلقلق و حماولة التوفيق بني هذين الدورين  إىل تسعى دائما  و 
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ال ينظر لعمل زوجته سوى كمردود  و كبرية لعمله    أمهية ن الزوج يعطي  إو طوال حياهتا، خاصة   دائما    تعيش صراعا  و التزاماهتا الوظيفية.  
حق  أي  ن الزوج ال يتنازل علىسرية ألن ال تتخلى عن مسؤولياهتا األأعليها و مايل تساهم به الزوجة لرفع املستوى املعيشي لألسرة،  

 و لكن تقصريها يف واجباهتا حن ،سرهتا مقبولأريها يف عملها اخلارجي على حساب تقاليد اجملتمع. فتقصو عادات و أ ايه الشرعإمنحه 
هناك البعض و التأخر يف العمل  و ال الزوج  هلذا جند املرأة العاملة املتزوجة  كثرية التغيب و خاصة زوجها  ال يسمح به اجملتمع و سرهتا أ

عباء خيار العمل أتتحمل  و العمل خارج املنزل،  و هو ورها اجلديد  دو ينقطعن عن العمل بسبب عدم توفيقهن بني ادوارها التقليدية  
جتاوزته املهمات اليت هي من اختصاص الزوجة كما حددهتا    هذا الرفض يف التعاون معهاو اجملتمع  و ال جتد دعم الرجل  و   املزدوج لوحدها

ن تكون أهي مطالبة  و ،  معقد جدا    األسرةمنه دور الزوجة يف  و منذ والدهتم    ألطفال العناية ابو رضاع  اإلو طبيعتها اجلسمية كاحلمل  
ال إ  األسرةارتفاع مكانتها داخل  و ابلرغم من استقالليتها املادية  و وىل من كل شي،  أزوجها  و الزوجة الصاحلة اليت جتعل تفرغها ألسرهتا  

اليت ال تسلم يف مكان و ا الطويل عن املنزل غياهبو سرهتا نتيجة طول ساعات عملها أاستقرارها داخل بيتها مع و هنا خسرت راحتها أ
نتيجة لتقصريها يف  و صحتها.  و على نفسها    وأ  سواء على مردوديتها يف العمل  مشاكل العمل اليت أتثر سلبيا  و عملها من الضغوطات  

ن ذلك  إف  ،حياناخلادمات يف بعض األو رغم االستعانة ابملربيات  و اللوم من طرف الزوج،  و ابلتوتر    مشحوان    واجباهتا املنزلية تعيش جوا  
بوية ختشى النتائج الرت و والد  ية األن مهمة تربهلاخلادمات كوهنا ترتك  و اخلوف من املربيات  و حساس املرأة بتأنيب الضمري  إيزيد من  

حساسها  إقات للمرأة العاملة املتزوجة مع  معو و يف املراحل االوىل من طفولتهم. مما يسبب مشاكل    األطفالالسلبية اليت يتعرض هلا  
هذا و جيعلها ال تركز مع عملها اخلارجي  و ر الذي يشتتها  األم  وهو بنائها  أي عقدة الذنب لديها لتغيبها  عن  تنام و الدائم ابلتقصري  

حيان " جتد املرأة العاملة نفسها من شدة االرهاق  تستطيع التكيف معها. ففي بعض األ  الو يدخلها يف صراع مع وظيفتها املهنية  
 ( 162)تغاريد بيضون ص.ما حياهتا الزوجية"   إو ما عملها  إن ختتار شدة الصراع بني الدورين مطالبة أبمن و 

ي شكوى منها قد تؤثر على عالقتها أو ن تثبت جدارهتا على مستويني  أيتطلب منها    ،دورينحتدي املرأة يف ممارسة  و ن قبول  إ
التقليدية كزوجة    األدوارهنا تقوم بكل  أال  إمناصب عليا    إىل  وصوهلاو الزوجية خاصة، فربغم حصول املرأة على الكثري من احلقوق  

ذلك و معقد  أصبحن دور الزوجة املعاصرة إأة متقبلة لدورها املزدوج.  املر جند  ،منتجة و كعاملة    األسرةدوارها اجلديدة خارج أجبانب 
من و  ،املنزلية  عمالاألو الطبيعة البيولوجية اليت تدفعها لألمومة و فهي من انحية ختضع لضغط التقاليد  ،لتعرضها لضغوط قوى عديدة

ربع عوامل:  أاختيار املرأة ابلعقبات ننتبجه    يواجهو جر  األو العمل  و ها يف عامل الوظيفة  أمامت متاحة  أصبحانحية اخرى الفرص اليت  
 ( 96)سناء اخلويل ص.  الوظيفة و ، األطفال إجناب ،املنزلية عمالاألالزواج، 

 
 العاملة  املتزوجة وأتثريها على وظيفتها سرية اليت تعاين منها املرأة اثنيا:  املشكالت األ

رعايتهم يعرض و   طفاللأل  إجنابمن    األسرةاالهتمام بشؤون  و ن ممارسة املرأة املتزوجة للعمل خارج البيت   إتعرض املرأة للتعب:   -ا
تتوىل املرأة العناية أبطفاهلا   العمل  إىل  قبل الذهابو فمنذ بداية اليوم    ،كبري  األطفالاالرهاق خاصة عندما يكون عدد  و املرأة للتعب  

يف    أالبيت تبد  إىل عند العودة و العمل لتقضي ساعات طويلة  إىل مث تذهب ،املدرسة  و أ املربية  وأ دار احلضانة  إىل  هتيئهم للذهاب إذ
هبم يف حالة املرض    أكثرتشتد العناية  و ا  طفاهلالعناية أبو غسل الالبس  و الطبخ  و واجباهتا املنزلية اليت ال تنتهي فتقوم ابلتنظيف    أداء

العاطفية.  و زوجها الذي يتوع منها سد كافة حاجاته احلياتية  و عن مسؤولياهتا حن  ضال  هذا فو يف سن مبكرة،    األطفالعندما يكون  و 
 رتك هلا وقت فراغ فكثرة مهامها ال ت

ن إالعقلي.  و تتعرض لإلعياء اجلسماين  و جواء احلياة الروتينية  أللرتفيه عن نفسها، فتخيم عليها    الو إلجناز واجباهتا الوظيفية  
ا كان زوجها ال إذ  النفسي خصوصا  و العقلي  و االعياء اجلسمي    إىل  كافة هذه املهام واملسؤوليات املرهقة تعرض املرأة املتزوجة العاملة 
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ن القيم  أل    (205)احسان حممد حسن ص. يتوقعها للقيام بكل شيء.     و هذه املسؤوليات    أداءال يشاركها  و هلا املساعدات  يقدم  
 املنزلية.  عمالألن يقوم الرجل ابأاليت ال حتبب و املواقف التقليدية السائدة يف اجملتمع و 

عند  يليب متطلباهتم  و يشرف عليهم  و ا  أطفاهليف اغلب احلاالت ال جتد من يرعى  ن املرأة  إرعايتهم:   و   األطفال مشكلة تربية    -ب
اجتماعية  و ألسباب نفسية    ألطفال حيان ال يستطيعون مساعدة زوجاهتم يف حتمل مسؤولية العناية ابغياهبا فاألزواج يف معظم األ

األأكما    ،حضارية و  تنشئة  البيت  و   األدوارحتدد    األسرةداخل    فرادن  العمل خارج  الرجل  دور  يكون  املرأةو منه  مسؤولية   تتحمل 
ن مثل هذه الواجبات من  السهر على رعايتهم أل  وأ  اللعب معهم  وأ  األطفالزواج يرفضون تنظيف  لذا جند معظم األ  ،األطفال

تدفع املرأة العاملة لرتك البناء ند اخلادمة    األسبابهذه     (197)احسان حممد حسن ص.ليس من اختصاصهم.     و اختصاص املرأة  
ن عملها يعترب اثنوي أل ،سلكه غري مستقيم وأ  ا كان التحصيل الدراسي للطفل سيءإذ متقع اصابع االهتام على األ أيضا  لكن هنا 

ا حكمنا على املرأة العاملة ابإلدانة كما يفعله  إذو   األسرة. لبية احتياجات  و   األطفالالتقاليد فهي لرتبية  و ولوية حسب العادات  منا األإو 
ة تضحي براحتها يف سبيل للعمل فهنا املرأ  من النساء الالئي ال تقدم هلم الظروف بديال    كبريا    ابقي اجملتمع فنحن نتهم ظلما عددا  

 تقدير الذات.   (Rosenfeld j. p.216-21)  وألنه مينح له الكرامة  إنسانن العمل حق كل إسرهتا. مث أاستقرار 
ن كانت إة نفسها يف مفرتق الطرق ال تدري  عادة ما جتد املرأة العاملة املتزوجمهام العمل:   و التناقض بني الواجبات املنزلية    -ج

عطت أ ن  إ(  ف  101مرجع سابق، ص.  ،)سناء اخلويل  واجبات تركز  أي    متطلبات عملها على  و أ  سرهتاأ سوف هتتم مبتطلبات  
ر الذي جيعل عالقاهتا األم  وهو مهال  اإلو اخلطر    إىل  ن هذا يعرض عملهاإ مهلت واجباهتا املهنية فأو االسرية  و ولوية لواجباهتا املنزلية  األ

ا اهتمت بعملها الوظيفي  إذما  أ.  تركه كليا  و أ  تسيء. مما يضطرها للتوقف عن العمل  مؤقتاو حىت الزمالء تتوتر  و   دارةاإلو مع املسؤولني  
ن املرأة  العاملة   أق بسرهتا. الحظنا مما سأ ن تتفكك أمن املرجح و اخلراب و االضطراب  إىل ن بيتها يتعرض إف هتمل واجباهتا االسرية و 

 ا. إليهواجباهتا املنزلية مما صعب عليها مهمة التكفل ابلدورين املسندين  أداءوحيدة يف 
 
 التطبيقي:اجلانب -7

للبياانت   ذلك ألهنا تعتمد على التحليل اإلحصائيو استخدم يف هذه الدراسة املنهج لوصفي التحليلي  حتليل البياانت:    أسلوب
 alphaاملتوسط  ،التحليل الوصفي لبعض متغريات الدراسة   املستخدمة يف  حصائية ساليب اإلاملستخدمة يف الدراسة اما خبصوص اال

cronbach   كل ذلك ابستخدام  و اختبار كاي  تربيع لالستقاللية    إىل  ضافةإاالحنراف املعياري  و احلسايب    الدراسة فتمثلت يف اختبار
 صائية يف العلوم االجتماعيةاحلزم احلSPSS   .20صدار اإل وذنظام 
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ميكن  تلخيص املتغريات الدميوغرافية املستخدمة يف استبيان الدراسة يف اجلدل   الدراسة:   فراداخلصائص الدميوغرافية أل  -7-1
 التايل:

 : املتغريات الدميوغرافية اليت ختص عينة البحث 1جدول
 املتغريات العناصر  التكرارات  املتغريات العناصر  التكرارات 

سنوات5اقل من  15 الزواجمدة    20 20-30  السن  
سنوات  10-5من  45  50 30-40  
سنة 15-10من  35  30 40-50  
سنة  15من  أكثر 17 أكثر و 50 12   
سنة  10اقل من  20 نوع السكن  عمارة 80 قدمية يف  ألا 

سنة  15-10 50 فيال فردية 20 العمل   
سنة 20-15 34 بيت تقليدي  12  

سنة 20-30 07 / /  
سنة30من  أكثر 01 / /  

1طفل واحد 10 عمل زوج املبحواثت  عاطل  08    األطفالعدد  
2طفلني  20 التعليم العايل  20  
أطفال 3 30 الرتبية الوطنية  15  
أطفال 4 46 سلك الصحة  10  
أطفال 5 03 الصناعة 15  
حرة   أعمال 44 أطفال 6 02   

وأكثر أطفال 7 01 / /  
SPSS . 20اإلحصائي على نتائج الربانمج  بناءا الباحثة  إعداد من  املصدر:  

 
 أفراد غلب  أجامعيات متزوجات فيما خيص السن فات  إذفرد متكونة من است  112اقتصرت الدراسة على عينة حجمها  

ن عينة الدراسة قد أمما يعين    ،على التوايل  هذاو سنة    50-40سنة تليها  الفئة ذات    40  إىل30عينة الدراسة ترتاوح اعمارهم من  
ن اغلب املبحوثني أاألطفال  نالحظ  املتوسطة العمر. أما خبصوص عدد   بنسبة  %44.64و% 26,78الفئة  و مشلت فئة الشباب  

 ب % 41.07بنسبة   أطفال 3تليها الفئة اليت متلك و    %26.78 فيما سجلنا فقط  %0.89 تقدر نسبة و  أطفال 04لديهم 
ر األمعملهن اخلارجي   ات إذاألستحبكم انشغال  ذلك منطقيا   ويبدو  أطفال 07من  أكثراللوايت ميلكن   اتإذكنسبة لألست

غلب أاالسري. هذا فيما سجلنا  و انتهاج سياسة  حتديد النسل قصد التمكن من السيطرة على الدورين الوظيفي    إىل  الذي دفعهن
اللوايت ميلكن ازواج    اتإذاألستنسبة ابلنسبة لفئة    أعلى  % 93.28سجلت  و هذا  .71.42املبحوثني يسكنون يف العمارات بنسبة  

 تقدرب. و يعملون يف املهن احلرة  
 

 املنزلية عمالاألاجلامعية يف أتدية  لألستاذة زوج مدى مساعدة ال 7-2
لعائلة نووية وتبعد ابلتايل على شكلها   أكثرف  أكثرتغيري هيكل العائلة اجلزائرية اليت ابتت تتحول  إىل دى التغري االجتماعيأ

مع ميالد العائلة  و التضامن بينهم  و مبنية على التعاون  و العائلة واضحة    أفرادبني    األدوارالقدمي املتمثل يف العائلة التقليدية اين كانت  
مع خروج الزوجة للعمل اخلارجي فذلك جعل وضعها  و الزوجة،  و ولية البيت فقط على عاتق الزوج  تقع مسؤ   إذالنووية تغري منط احلياة  



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
  I

ss
ue

: 6
 

424 

يف الذي ورغم التفتح الثقا  .اخلارجية املتمثلة يف وظيفتها  و املنزلية    عمالاأل جعلها تصارع على جبهتني الداخلية املتمثلة يف  و يتأزم  
 ، املنزلية للمرأة دون الرجل  عمالاألمن ضمن ذلك الزامية  و ن بعض العادات بقيت راسخة مل تتزعزع  إال  إيشهده اجملتمع اجلزائري  

مازال  ينظر  ن هذا األخريمسعته داخل اجملتمع  ألو على مكانته  املنزلية خوفا   عمالاألنه ال يقبل املشاركة يف أال إرغم معاانة زوجته و 
اجلامعيات يف القيام    اتاذاألستزواج  أ ا سنحاول التعرف على مدى مساعدة  هنو   .يناسب الذكر  ابلتايل الو العمل املنزيل    إىل  ابلدونية 

 املنزلية.   عمالألاب
املنزلية   عمالألاجلامعية يف القيام اب لألستاذة: دائرة نسبية توضح مدى مساعدة الزوج 1:شكل 

 
 الباحثة من النتائج امليدانية ابستعمال برانمج اكسال. إعداداملصدر: من 

من       %96   العينة ال يتلقني املساعدة من طرف الزوج وذلك بنسبة تقدر ب  أفرادغلب  أ ن  أول  نستنتج من الشكل األ
 للوايتاالعينة    أفرادمن    %1.4تقدر ب  مقابل فقط نسبة   %3.2بنعم يتلقني املساعدة من طرف الزوج  أجابنالعينة اللوايت    أفراد

ازدواجية دورها     أماماجلامعية املتزوجة جتد نفسها وحيدة    األساتذةن  أزواجهن. مما يعين  أ  يتلقني املساعدة من طرف  حياان  أب    أجابن
ته فقط للعمل اخلارجي دون  أتنشئته االجتماعية  اليت هي  إىل  الزوج عن املساعدة يرجعن عزوف  إالعينة ف  أفرادحسب تصرحيات  و 

البيت   إىل  عند الرجوع  مما جيعله متعبا     ميلك عمال    أيضا    ومن جهة اخرى هو املنزلية حيث ال جييد ذلك  هذا من جهة    عمال األ
ن أ يرون  و العينة  يعتربون عمل الزوجة غري ضروري    أفراد  آراءحسب  و ابلنسبة هلذه الفئة  و اسرتجاع االنفاس  و االسرتاحة    إىل  يدفعهو 

الثانية الأسرته.   أن الزوج قادر على تلبية حاجات  أفقط  مبا    األسرةمهمة الزوجة يكمن يف رعاية    يتلقني وايتلما ابلنسبة للفئة 
على مساعدة    املصدر الوحيد للرزق هلذه العائالت  لذلك الزوج جمربا  لذلك فالزوجة هي    زواج ال ميلكون عمال  املساعدة فهنا األ
 . الزوجة ال خيار له
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 اجلامعية ابلتقصري اجتاها عملها اخلارجي:  األساتذة شعور  7-3
 اجلامعية ابلتقصري اجتاه التزامات وضيفنه. األساتذة: دائرة نسبية توضح مدى شعور  2شكل 

 
Excel  على نتائج الدراسة امليدانية ابالعتماد على برانمج  بناءا الباحثة  إعداداملصدر من 

الدراسة الالئي   أفرادمن عينة    %56 عينة الدراسة يشعرون بنوع من التقصري اجتاه وظيفتهم بنسبة   أفرادن اغلب  أ  2يوضح الشكل
اللوايت    أفرادمن    %22    تليها نسبة   %22بنسبة  عدم الشعور ابلتقصري اجتاه وظيفتهن    كدنأ شعورهن   أكدنالعينة املدروسة 

 بنفس النسبة املئوية و مباشرة  حياان  أابلتقصري 
جاابت املبحواثت ميكن  حتليل ذلك كما يلي. ابلنسبة للفئة االوىل فالشعور ابلتقصري يكون خاصة يف  إعلى    اعتمادا  و فقط  

  األسرة يف حالة وجود مريض يف  و   أكثرحيتاج للرعاية    و اجلامعية طفل حديث الوالدة فه  األساتذةاحلاالت التالية عندما يكون لدى  
  األساتذةف  األطفالما احلالة الثالثة تتمثل فرتة امتحاانت أاهتا الوظيفية لالعتناء ابملريض  هتمل بعض واجب  اجلامعية   األساتذة   أيضا  هنا  

اجملتمع سوف و ن العائلة  جناز واجبات وظيفتها ألإمساعدهتم يف املراجعة على حساب  و ولوية لتدريس اوالدها  اجلامعية تعطي األ
هذا  و جناز بعض من مهام وظيفتها  إغري قادرة على  و اجلامعية مرهقة    ةذاذلك جيعل األستو   .بناء يف املدرسة خفاق األإحيملها مسؤولية  

اجلامعية نوع    األساتذةالعينة  تعيش    أفراد  آراء حسب  و العصبية  و على ذاهتا مما جيعلها عرضة للتوتر    وأ  عدم الرضى النفسي  إىل  يؤدي
يتمثل و   عقليا  و   االهتمام بعملها اخلارجي مما جيعلها مرهقة نفسيا    وأيضا  سرهتا  أخلي بني الرغبة يف تلبية حاجيات  من الصراع الدا

عدم االلتزام  و أ  تحاانتماالوراق  أة مهمات متعلقة بوظيفتها كتصحيح  تراكم عدو حيان ابلغياب عن العمل  التقصري يف بعض األ
أتجيل حتضري ملف    إىل  دت هبنأحسب تصريح بعصهن هذه الوضعيات  و املؤمترات  و أ  كة يف تظاهرة علمية  كالندوات العلميةابملشار 

اجلامعية املتزوجة خلق   األساتذةدوار أاجية ن ازدو أ ظن نالحإذخرى  لوقت الحق بسبب االلتزامات العائلية. أ إىل التأهيل من رتبة 
 هلا مشاكل متعددة.
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 : اجلامعية يومياا  األساتذة املنزلية اليت تقوم هبا   عمالاأل 7-4
 اجلامعية لألستاذةاملنزلية اليومية  عمالاألميثل  2جدول رقم

 عمال األ النسبة املئوية
 الطبخ 29.24%
 الغسيل 11.74%
 تنظيف البيت 18.27%
 مراجعة الدروس لألبناء  14.62%
 شراء مستلزمات املطبخ  13.05%
 غسل األواين 13.05%

SPSS اإلحصائيعلى نتائج الربانمج  بناءا الباحثة  إعداداملصدر: من 

ن أأي    29.24اليت تقدر بنسبة %و املتعلقة ابلطبخ     عمالنسبة سجلت ابلنسبة لأل  أعلىن  أمن خالل اجلدول نالحظ  
اخلاصة تنظيف البيت هذا فيما سجلنا نسبة    عمالابلنسبة لأل   18.27تليها نسبة %    العينة حيضرون الطعام يوميا    أفرادمجيع  

االهتمام بدراسة    أيضا  اجلامعية اليت تقع على عاتقها    األساتذةاملتعلقة مبراجعة الدروس لألبناء املتمدرسني من طرف    %14.62
العينة   أفراد  آراءحسب  و هنا  و واين  غسل األو ابلنسبة لشراء مستلزمات املطبخ    13.05ر ب %بنائها فيما سجلنا نسبة متساوية تقدأ

  أايمخاصة اثناء  مستلزمات املطبخ  من طرف الزوج    شراء  دنأكن  هيعتمدن على الغسالة الكهرابئية لغسل االواين فيما البعض من
اجلامعية املتزوجة    األساتذةأتيت التكنولوجيا ملساعدة    أيضا  هنا  ابلنسبة لغسل املالبس    11.74سجلنا نسبة فقط %  خريا  أو الدوام.  

حىت   ساعات العمل املنزيل يوميا  أ  ية بعد انتهاء ساعات الدوام تبداجلامع  األساتذة ن  إلغسالة الكهرابئية. على العموم فابستعمال ا
ن العمل  أ  الإمناصب املسؤولية    علىاجلزائري رغم ارتفاع مكانة املرأة ألن اجملتمع  لألستاذة اجلامعية املتزوجة. ألالروتني اليومي     أصبح

 هبا دون الرجل. املنزيل بقي مرتبطا  
 . لألستاذة  األكادمييأتثري العمل املنزيل على كمية االنتاج  7-5

 اجلامعية  لألستاذة األكادميياملنزلية  على كمية االنتاج   عمالاألالعينة خبصوص مدى أتثري  أفراد آراء: ميثل  3جدول رقم
 االحتمال  النسبة املئوية 

 يؤثر جدا   % 72.32

 ما يؤثر نوعا   0%
 ال يؤثر  27.67%

SPSS اإلحصائيعلى نتائج الربانمج  بناءا الباحثة  إعداداملصدر: من 

اجلامعية   األساتذةاملنزلية اليت تؤديها    عمالاألبكثرة    االنتاج األكادمييكدن أتثر  أعينة الدراسة    أفرادن اغلبية  أ يوضح الشكل  
من املبحواثت   27.67مقابل فقط نسبة %   72.32سجلت نسبة %و   األكادمييحبيث كلما كثر ل وقت الفراغ املخصص لإلنتاج  

 . األكادميياملنزلية ال تؤثر على االنتاج  عمالاألالالئي يعتقدن ان 
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 املنزيل  عمالاألبني و اجلامعية للتوافق ين وظيفتها  األساتذة العناصر اليت تساعد  7-6
 األساتذةغريها يف مساعدة    وأ  اجلامعية سواء من طرف العائلة   األساتذةخمتلف املساعدات اليت تتلقاها    وأمهية ملعرفة دور  

حيث مت تقييمها حسي يلم ليكرت    ،مت اقرتاح جمموعة من العارات اليت تعرب عن ذلك يف استبيان الدراسة   دوارهاأاجلامعية للتوفيق بني  
اعتمد املقياس التايل و   ( موافق جدا  5)  ،ما  ( موافق نوعا  4( حمايد ) 3ما )  ( غري موافق نوعا  2، ) ( غري موافق جدا  1اخلماسي: ) 

  4 إىل 3.66من  ،: درجة متوسطة 3.65 إىل 2.33من  ،:درجة منخفضة  2.32 إىل1للحكم على املتوسطات احلسابية : من 
 :درجة مرتفعة.

للتوفيق بني وظيفتها  األساتذةاالحنراف املعياري للمتغريات املتعلقة بدور املساعدة اليت تتالقاها و : املتوسط احلسايب 6جدول رقم 
 املنزلية. عمالاألو 

االحنراف  
 املعياري 

املتوسط  
 احلسايب 

 اجلامعية  األساتذةحمتوى عبارات دور املساعدة اليت تتلقاها 

 يف وظيفتها األساتذة يف تركيز  األطفالتساهم االستعانة ابألقارب لرعاية   3.96 1.022
 يف االستفادة من وقت فراغ األطفالتساهم االستعانة ابجلريان برعاية  3.78 1.129
 اجلامعية  األساتذة تساهم املؤسسات اخلاصة يف تسهيل عمل  3.88 1.116
 املنزلية  عمالاألعباء أيف نقص  لعب التخطيط االسري دورا  ي 3.41 1.182
اجلامعية الستغالله يف تنمية    لألستاذة يوفر استعمال وسائل التكنولوجيا احلديثة وقت فراغ كاف   3.64 1.258

 كفاءهتا املهنية.
اجلامعية املتزوجة يف    األساتذة قدرة  و يف زايدة مهارة    هاما    التخطيط للوقت دورا  و بلعب التنظيم   3.46 1.17

 الوظيفية.و التحكم أبدوارها العائلية 
 الدرجة الكلية  3.68 1.14

SPSS اإلحصائيعلى نتائج الربانمج  بناءا الباحثة  إعداداملصدر: من 

اجلامعية للتوفيق بني وظيفتها   األساتذةعينة الدراسة حول دور املساعدات اليت تعتمد عليها    أفرادعند مالحظة استجاابت  
وجود عدد كبري من التكرارات    يعينمرتفعة مما  هنا  إأي    3.68ن الدرجة الكلية للمتوسطات احلسابية تقدر ب  أاملنزلية يبني    عمالاألو 

كدرة كلية مما يعين تشتت مرتفع   1.14ن االحنراف املعياري يقدر ب إ  إىل  ضافة إمع العبارات املقرتحة،    موافقة جدا  و ما     موافقة نوعا  
هم أن  إدول  خالل هذا اجل  جاابت بني سلم املوافقة املقرتح على امجايل العبارات. كما ستبني منما يعكس تفاوت اإل  وهو   نسبيا  

 وال  أاملنزلية    عمالاألبني  و اجلامعية فرصة التوفيق بني وظيفتها    األساتذةالعناصر اليت ميكن القول اهنا تشكل اهم املساعدات اليت متنح  
غري   ما يعين تباين االجاابت  بني  أيضا  بتشتت مرتفع و  3.96مبتوسط حسايب مرتفع يقدر ب  األطفالمساعدة االقارب يف رعاية 

قارب اجلامعية مساعدة األ  األساتذةفسر هذا العنصر انه كلما لقيت  ين  أ ميكن  و املوافقة التامة حول هذا العنصر.    إىل  املوافقة التامة 
مسامهة املؤسسات    اثنيا  .مكانية التفرغ لوظيفتهاإزادت  و القلق  و كلما زال التوتر  و والدها  أبناء كلما اطمئن قلبها على  ة األيف رعاي

املرضى مبتوسط حسايب يساوي و خرى املختصة يف رعاية املسنني   ألااملؤسسات  و أ  اخلاصة يف الرعاية كدور احلصانة لألبناء الصغار
يليه استعمال وسائل التكنولوجيا كالغسالة  الكهرابئية    ،الرضع الصغار  طفاللألو ذلك من خالل توفري الرعاية االزمة للمرضى  و   3.88

 إىل   ضافة إاملنزل    أعمالبدون جهد  و بسرعة  و جناز  إاجلامعية يف   األساتذة..اخل من الوسائل اليت تساعد  .العجان الكهرابئيو الثالجة  و 
سيعدها يف   ثامعية يف التوفيق بني الدورين حياجل  األساتذة نه مساعدة  أن التخطيط اجليد للوقت من شأما يبق ذكره ميكن القول  

ما العنصر الذي يتميز أبضعف متوسط حسايب أها.  يصعب املهمة عليترتاكم  مما سوف    ال جتعلهاو جناز املهمات يف واجلها احملددة  إ
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  ما يعكس التشتت املرتفع نوعا   1.18ابحنراف و  3.41التخطيط العائلي مبتوسط حسايب  يقدر ب  ومن بني العناصر املقرتحة ه
عنصر   وألي امرأة عاملة فهو اجلامعية     لألستاذةمنطقي ابلنسبة  و كون تنظيم النسل يعترب شيء بديهي  ميكن تفسري هذا العنصر لو ما  

 ن تتحكم يه بنفسها.أميكن 
 اختبار الفرضيات: الفرضية االوىل. 7-7

 0.05عند مستوى الداللة    إحصائية وىل على وجود عالقة ذات داللة تنص الفرضية األ   ∝بني كثرة  
املهنية  و املنزلية    عمالاأل القدرات  لتنمية  فراغ كاف  وقت  وجود  اختبارهايو عدم  تربيع    تم  اختبار كاي  على  ابالعتماد 

 لالستقاللية.
 = 0.05عند مستوى  إحصائية الفرض الصفري : ال توجد عالقة ذات داللة  ∝  عمالاألبني كثرة 

 .اجلامعية يف لتنمية القدرات الوظيفية  األساتذةعدم استغالل وقت فراغ  و املنزلية 
 = 0.05عند مستوى  إحصائية الفرض البديل: توجد عالقة ذات داللة ∝و املنزلية  عمالاألبني كثرة 

 اجلامعية يف تنمية القدرات الوظيفية.  األساتذةعدم استغالل وقت فراغ 
 اختبار كاي تربيع خاص ابلفرضية االوىل  :  7جدول رقم 

  القيمة احملسوبة  درجة احلرية  قيمة الداللة 

 اختبار كاي تربيع 6.325 1 0.012

 اإلحصائيعلى نتائج الربانمج  بناءا الباحثة  إعداداملصدر: من 

نقبل الفرض و فإننا نرفض الفرض الصفري    0.012<      0.05و   0.012ن قيمة الداللة الختيار كاي تربيع =  أمبا  
 ابلتايل أتكيد الفرضية االوىل. و البديل 

  ∝ بني  كثرة
 = 0.05عند مستوى  إحصائية تنص الفرضية الثانية على وجود داللة لفرضية الثانية: ا

 . اجلامعية املتزوجة  لألستاذة األكادمييعدم وجود وقت فراغ  لإلنتاج و املنزلية   عمالاأل
 = 0.05عند مستوى الداللة  إحصائية الفرض الصفري: ال توجد عالقة ذات داللة ∝بني مدى كثرة 

 اجلامعية.  لألستاذة األكادميياالنتاج و املنزلية   عمالاأل
 =  0.05عند مستوى الداللة   إحصائية الفرض البديل: توجد عالقة ذات داللة   ∝بني مدى كثرة  

 اجلامعية.  لألستاذة األكادمييقلة االنتاج و املنزلية 
 

 : اختبار كا تربيع خاص ابلفرضية الثانية 8جدول رقم 
  القيمة احملسوبة  درجة احلرية  قيمة الداللة 

 اختبار كاي تربيع 11.844 4 0.019

SPSS اإلحصائيعلى نتائج الربانمج  بناءا الباحثة  إعداداملصدر: من 
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ابلتايل نقبل الفرض و فإننا نرفض الفرض الصفري   0.019<     0.05و  0.019ن قيمة الداللة الختبار كا تربيع =  أمبا  
 ابلتايل أتكيد الفرضية الثانية. و البديل 

الختبارها  و العمل املنزيل.  و اجلامعية من التوفيق بني وظيفتها    األساتذةاليت تنص على دور املساعدة العائلية لتمكني  و الفرصية الثالثة:  
ما يؤكد و هو درجة مرتفعة    يعين مما    3.96املقدرة ب  و   6اهبا يف اجلدول رقم  سى قيمة الوسيط احلسايب الذي مت حمت االعتماد عل

 . املنزلية  عمالاألو اجلامعية اخلارجي  األساتذةبشكل كبري يف التوفيق بني عمل و قارب األو مسامهة املساعدات العائلية 
 
 اخلامتة: -8

املرأة اجلزائرية املتزوجة  و عامة    ة صفباملتزوجة  و ن املسؤوليات اليت تقع على عاتق املرأة العربية  العاملة  أ  األخريميكن القول يف  
كما  و مهنتها اخلارجية.    وأ  ة بيتبل  سواء يف دورها كر املشاكو مما جعلها تعاين من نوع من الضغط    العاملة بصفة خاصة ثقيلة جدا  و 
السبيل الوحيد للتوفيق يف الدورين. فالواقع  وهو قارب للمرأة العاملة األو  ر الذي تلعبه املساعدات العائلية الدو  أيضا  ظهرت الدراسة أ

تنشئة اجتماعية سليمة   ضمان و االعتناء ببيتها  أي  ،رضاء الطرفنيإهي حتاول يكل جهدها و بني تلك املرأة القوية بطبيعتها احلنونة 
ثبتت نفسها يف جمال ختصصها إببداعها  أمن ذلك    وأكثرااللتزام بكل واجباهتا الوظيفية  و قوة للوفاء  و كما تعمل بكل جهد  و ألبنائها  

 جل الوفاء بكل التزاماهتا.أتمام بصحتها يف غالب االحيان من االهو ذاك نسيت نفسها و بني هذا و عطائها العلمي. و 
 

 االقرتاحات: و التوصيات  -9
يستطيع   عمالتقدمي يد املساعدة هلا بعدم اجهادها أبو واجبات املرأة العاملة  و خاصة الزوج فهم تعدد ادوار  و حماولة اجملتمع  *  

 القيام هبا لوحده دون مساعدهتا.
  إىل   جعل الدوام يف الدور ينتهيو رأة املتزوجة  ماالعمل    أماكن  وأ  *مبادرة الدولة يف ختصيص دور احلضانة داخل اجلامعات

 طوال النهار.و ا يف كل الساعات أطفاهلالعاملة ترك  األمساعات متأخرة من النهار حىت يسهل على 
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