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نعكاسيا عمى التوازف األسرى فى ظؿ االصالبة النفسية لممرأة العاممة و 
 جائحة كورونا 

 وئاـ عمي أميف معروؼد.
 ص البحث:مخم

نعكاس الصالبة النفسية لممرأة العاممة عمػى الوػزازف ارسػر  ادراسة هذا البحث إلى يهدؼ 
خويػػػارهف اوػػػـ  عاممػػػة ةسػػػيد (371وكزنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف  ز . فػػػى ظػػػؿ كارحػػػة كزرزنػػػا

زلػػػػديها أطفػػػػاؿ فػػػػى مراحػػػػؿ عمريػػػػة مخومفػػػػة زمػػػػف  ةوكػػػػزف موززكػػػػعمديػػػػة بحيػػػػث بطريقػػػػة 
شػػػوممت أدزات ا. مسػػوزيات اكوماعيػػػة زايوصػػػادية مخومفػػة مػػػف المقيمػػػات بػػالريؼ زالح ػػػر

  النفسػػية فػػى ظػػؿ كارحػػة كزرزنػػا ةالصػػالب مقيػػاسالبحػػث عمػػى إسػػومارة البيانػػات العامػػة  
(  زاوبػػػل البحػػػث المػػػنه  ة إعػػػداد الباح ػػػ مقيػػػاس الوػػػزازف ارسػػػر  فػػػى ظػػػؿ كارحػػػة كزرزنػػػا

   .الزصفى
حومػػػت الورويػػػب ارزؿ بنسػػػبة اينػػػزات الوميفزيػػػزف المحميػػػة زالعالميػػػة النوػػػار  أف زأز ػػػحت 

% كػػثك ر مصػػادر المعمزمػػات الوػػى وعومػػد عميهػػا المػػرأة العاممػػة فػػى موابعػػة أخبػػار 40.8
زنػػػا مسػػػوز  الصػػػالبة النفسػػػية لممػػػرأة العاممػػػة فػػػى ظػػػؿ كارحػػػة كزر . زأف فيػػػرزس كزرزنػػػا

االلوػػزاـ . زأف مسػػوز   زأخيػػراموزسػػط زكػػاد بعػػد الػػوحكـ فػػى المروبػػة ارزلػػى يميػػ  الوحػػد  
الوػػزازف ارسػػر  لممػػرأة العاممػػة فػػى ظػػؿ كارحػػة كزرزنػػا موزسػػط زيػػثو  وػػزازف اردزار فػػى 

 .ى كوماع  زأخيرا الوزازف االيوصادالمروبة ارزلى يمي  الوزازف الصحى  ـ الوزازف اال
فػػى الصػػالبة  0.01عنػػد مسػػوز  داللػػة فػػرزؽ دالػػة إحصػػاريا كمػػا أظهػػرت النوػػار  زكػػزد 

فػػػى ظػػػؿ كارحػػػة كزرزنػػػا لػػػد  المػػػرأة العاممػػػة زالوػػػزازف ارسػػػر  بمحػػػازر  النفسػػػية بثبعادهػػػا 
فى المصالح الحكزمية  لصالح عدـ إصابة أحػد أفػراد  زالعامالت  يةالح ر المرأة لصالح 

فػػػػى الصػػػػالبة  0.01وبػػػػايف داؿ إحصػػػػاريسا عنػػػػد مسػػػػوز زد ززكػػػػ ارسػػػػرة بفيػػػػرزس كزرزنػػػػا.
فػػػى ظػػػؿ كارحػػػة كزرزنػػػا زالوػػػزازف ارسػػػر  بمحػػػازر  لػػػد  المػػػرأة العاممػػػة النفسػػػية بثبعادهػػػا 

حكمػا   ارصػررلمػززكيف   ارسػرة  ارعمىالمسوز  الوعميمى  مدة الززاج ارطزؿ  لصالح
إحصػاريسا وباطيػة مزكبػة دالػة عاليػة إر  كمػا أز ػحت النوػار  زكػزد  ارعمىمسوز  الدخؿ 

بثبعادهػػا زالوػػزازف ارسػػر  ة العاممػػة ألممػػر  الصػػالبة النفسػػيةبػػيف  0.01عنػػد مسػػوز  داللػػة 
 بمحازر  فى ظؿ كارحة كزرزنا.

 .كارحة كزرزنا -الوزازف ارسر  -المرأة العاممة – الصالبة النفسية:الفتاحيةالكممات 
 

 

 



 

 1496 

2222 مارسػ  والثالثوف التاسعػ العدد  الثامفالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

The psychological hardiness of working women 

and its reflection on family balance during the  

Corona pandemic 
 

Preparation 
Weam Ali Amin Marouf 

Associate Professor in the Department of  Family & Childhood 
Institutions 

Management  - Faculty of Home Economics - Helwan Universit 
 

Research Summary: 
This research aims to study the reflection of the 

psychological hardiness of working women on the family 

balance during the Corona pandemic. The study sample 

consisted of (371) working women who were deliberately 

chosen so that they are married and have children of different 

ages and from different social and economic levels from rural 

and urban residents. The research tools included the general 

data form, the psychological hardiness scale during  the 

Corona pandemic, the family balance scale during the Corona 

pandemic (researcher preparation), and the research followed 

the descriptive approach. 

 

The results showed that local and international television 

channels ranked first with a rate of 40.8% as the most source 

of information for working women in following up on the 

news of the Corona virus. And that the level of psychological 

hardiness of working women during the Corona pandemic is 

average, and control comes first, followed by the challenge 

and finally commitment. And that the level of family balance 

for working women during the Corona pandemic is average, 

and the balance of roles comes first, followed by health 

balance, then economic balance, and finally social balance. 

The results also showed that there were statistically 

significant differences at the 0.01 significance level in 

psychological hardiness dimensions and family balance axes 

among working women during the Corona pandemic in favor 

of urban women, and women working in government 
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departments, in favor of not being infected with a family 

member with the Corona virus. And there is a statistically 

significant difference at the 0.01 level in psychological 

hardiness dimensions and family balance axes among working 

women during the Corona pandemic in favor of the longer 

marriage period, the highest educational level of the two 

spouses, the smaller family, the highest income level. And the 

results also showed the existence of a positive and significant 

correlation relationship Statistically at a significance level of 

0.01 between the psychological hardiness of the working 

woman dimensions and the family balance axes during the 

Corona pandemic. 

  

Key words: The psychological hardiness- working women- 

family balance - Corona pandemic. 
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 : البحثومشكمة مقدمة 
عمػػى حػػد  ةا زال ػػعيفهػػمن ةـ شػػهدت دزؿ العػػالـ القزيػػ2019مػػل أزاخػػر عػػاـ 

( الػػذ  19-لمػػرض كديػػد عػػرؼ بفيػػرزس كزرزنػػا المسػػوكد   كزفيػػد نوشػػار اسػػزاد 
نوشر فى كافة بقاع العالـ بعد أف ظهر رزؿ مرة فى مدينة ززهاف ااخورؽ الحدزد ز 

نوشار هػذا الزبػاد العػالمى اـ زالوى اعوبرت بؤرة  2019فى أزارؿ ديسمبر  ةالصيني
حة العالميػة رسػميا فػى زعنػ  يػد أعمنػت منظمػة الصػ  زمنها إلى كميل أنحاد العػالـ

أف الفيرزس يشكؿ حالة طزاريد صحية عامة وبعث عمى القمػؽ  2020يناير  30
 منظمػة الصػحة  2020مػارس  11إلػى كارحػة يػـز  ةالدزلى  زأكدت وحزؿ الفاشػي

 ( .2020العالمية  
زيػػػػد بمػػػػا العػػػػدد الوراكمػػػػى لحػػػػاالت اخصػػػػابة عالميػػػػا حوػػػػى أزاخػػػػر أ سػػػػطس 

زف حالػػة  زبمػػا العػػدد الوراكمػػى لمزفيػػات أيػػؿ بقميػػؿ مػػف يػػمم 216مػػا يقػػرب مػػف 2021
. فػػى حػػيف بمػػػا إكمػػالى المصػػابيف بالعػػدز  فػػػى (WHO,2021)مميػػزف حالػػة  4.5

  ززارة  ةحالػػػة زفػػػا 16727حالػػػة  ززصػػػؿ إكمػػػالى الزفيػػػات إلػػػى  288162مصػػػر 
 (.2021الصحة زالسكاف  

 ير مسبزؽ  أدت كارحة كزرزنا إلى وعرض كافة فرات المكومل إلى ورييرز 
فػػى فوػػرة زمنيػػة يصػػيرة  ورييػػرا طػػرأ يهػػرا عمػػى نمػػط الحيػػاة فػػدمر إيوصػػاد العديػػد مػػف 
الػػػدزؿ زأ ػػػر عمػػػى أنظمػػػة الرعايػػػة الصػػػحية فػػػى كميػػػل دزؿ العػػػالـ زمنػػػل الوػػػنقالت 
زأزيػػػػػػػػػػػػػػػؼ رحػػػػػػػػػػػػػػػالت الطيػػػػػػػػػػػػػػػراف زبػػػػػػػػػػػػػػػات العػػػػػػػػػػػػػػػالـ أسػػػػػػػػػػػػػػػيراس لكارحػػػػػػػػػػػػػػػة كزرزنػػػػػػػػػػػػػػػا 

 501:Viswanath&Monga,2020  عمػػػػػى   فر ػػػػػ(   باخ ػػػػػافة إلػػػػػى مػػػػػا وػػػػػـ
زالقيػػػػػزد  ةمعظػػػػػـ سػػػػػكاف العػػػػػالـ مػػػػػف إكػػػػػرادات الحكػػػػػر الصػػػػػحى المنزلػػػػػى الصػػػػػارم

زأي ػػػػا القػػػػدر الكبيػػػػر مػػػػف  ةعمػػػػى السػػػػفر زالفحػػػػص زالمرايبػػػػة المسػػػػومر  ةالمفرز ػػػػ
فػػػػػػػػػػػى ظػػػػػػػػػػؿ زسػػػػػػػػػػارؿ الوزاصػػػػػػػػػػؿ االكومػػػػػػػػػػػاعى  ةالمعمزمػػػػػػػػػػات الخاطرػػػػػػػػػػة المنوشػػػػػػػػػػر 

 Baberjee,2020:1 مػػػػف الهمػػػػل  ة(   فثصػػػبح النػػػػاس يعيشػػػػزف فػػػػى حالػػػة مسػػػػومر
 ةليسػػػػت بقصػػػػير  ةمػػػػف فوػػػػر  ةزالقمػػػػؽ زالوػػػػزور عمػػػػى نطػػػػاؽ زاسػػػػل لػػػػـ وشػػػػهد  البشػػػػري

(Velavan& Meyar,2020: 279) . 
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  فهػػػى أحػػػد شػػػرارح المكومػػػل الوػػػى ووعػػػرض يزميػػػا ةالعاممػػػ ةزبػػػالنظر إلػػػى المػػػرأ
كهػػػػػاد النفسػػػػى سػػػػػزاد عمػػػػى المسػػػػػوز  الػػػػػداخمى خزا ةلمعديػػػػد مػػػػػف المزايػػػػؼ ال ػػػػػا ط

زالكسػػػػمية زالنفسػػػػية أز عمػػػػى المسػػػػوز  الخػػػػاركى كال ػػػػرزط كال ػػػػرزط الشخصػػػػية 
 ةالعاممػػ ةفػػالمرأ(  388: 2020عمػػى    ةط العمػػؿ   نهمػػاالكوماعيػػة زالبيريػػة ز ػػرز 

القطاعػػات زالمؤسسػػات الرسػػمية ب عممهػػاشػػمؿ ووكػػازز ارعمػػاؿ المنزليػػة لو مسػػرزلياوها
ذا كانت موززك فػى الوزفيػؽ بػيف العمػؿ خػارج  ةفإنها وزاك  صػعزب ةز ير الرسمية  زا 

زفػػػى ظػػؿ هػػػذ  الظػػػرزؼ عمػػػى عاوقهػػػا أكبػػر   ةارعبػػػاد الممقػػا المنػػزؿ زداخمػػػ  زوكػػزف
كعؿ موطمبات حياوهػا ارسػرية وػوالرـ مػل حياوهػا الزظيفيػة  نكػاح عػزاد  ةوحازؿ المرأ

  2015 :25. ) 
 ةعمػػػػى عػػػػاوؽ المػػػػرأ ةالممقػػػػاإزدادت ال ػػػػرزط زارعبػػػػاد الحػػػػالى زفػػػػى عصػػػػرنا 

  فقػػد أصػػبحت ةاالكوماعيػػة زااليوصػػادية زارمنيػػ ة عمػػى العديػػد مػػف ارصػػعدةاممػػالع
مػػا ي ػػعها وحػػت ال ػػرزط  اوعػػيش ا ف وهديػػدا موزاصػػال عمػػى كافػػة المسػػوزيات زهػػذ

زيزيػػد مػػػف ارمػػر مػػػا وشػػهد  الػػػبالد بػػؿ العػػػالـ  (.5:  2017ى  رفالنفسػػية  محمػػد شػػػ
    فيػػػرزس كزرزنػػػا المسػػػوكد  بثكممػػػ  مػػػف مزكػػػات خػػػزؼ زذعػػػر زالوػػػى اروبطػػػت بانوشػػػار

شػػػار هػػػذا الفيػػػرزس إلػػػى ونا(  فمقػػػد أد   389:  2020عمػػػى   ة(  نهمػػػ19- كزفيػػػد 
عػػػف ارهػػػؿ زارصػػػدياد الػػػداعميف لهػػػا  ةزيػػػادة الهػػػزاكس النفسػػػية لممػػػرأة لكزنهػػػا بعيػػػد

 Regar et al.,2020:1093) ف عممهػػا خػػارج المنػػزؿ يمكػػف أف يصػػبح أ  كمػػا
سروها نويكة وزاكػدها لفوػرات طزيمػة بالخػارج   فعمػى الػر ـ مػف رالسبب لنقؿ العدز  

القطػػاع الػػدزر الفعػػاؿ لمدزلػػة لوقميػػؿ أزيػػات العػػامميف فػػى المؤسسػػات الحكزميػػة إال أف 
لخرزج لمعمؿ فى ظؿ ا طرت العديد مف ربات ارسر الخاص لـ يوبل نفس النه  زا

لعممهػػا ف ػػال عػػف  لونوقػػؿ ةزهػػى وقصػػد زسػػارؿ المزاصػػالت المزدحمػػهػػذ  الظػػرزؼ 
وعاممها مل ا خريف فى العمؿ مما زاد مف فػرص االصػابة بػالفيرزس زنقمػ  إلػى أفػراد 

 ( .2021(   رشا منصزر   Abdelhafiz et al., 2020 أسروها 
أف إ ػػػػػالؽ بعػػػػػض إلػػػػػى ( 116: 2020زيػػػػػد أشػػػػػارت دراسػػػػػة نػػػػػزر محيػػػػػدلى  

د  إلػػػػى وػػػػثخير الورييػػػػات أز خفػػػػض ا كػػػػزر أز أالقطاعػػػػات بسػػػػبب كارحػػػػة كزرزنػػػػا 
زأصػحاب  يوصاد  عمى المػزظفيف اكوماعى ز االوزيؼ عف العمؿ مما كاف ل  وث ير 
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ارعمػػػاؿ الػػػذ  سػػػاهـ فػػػى رفػػػل مسػػػوزيات ال ػػػرزط زالوػػػزور زيمػػػؽ الوفكيػػػر فػػػى كيفيػػػة 
( 387: 2020عمػى   ة. كمػا أكػدت دراسػة نهمػةإعالة أنفسهـ زأسرهـ خالؿ ومؾ الفور 

المػػػرأة العاممػػػة خػػػالؿ كارحػػػة كزرزنػػػا وفكػػػر فػػػى أسػػػروها زكيفيػػػة أخػػػذ االكػػػرادات أف 
الزيارية لممحافظة عميها مف إنشار المرض زفى نفس الزيػت وفكػر فػى عممهػا زكيفيػة 

 عمى عاوقها . اكبير  اإنكاز  فى ظؿ ومؾ الظرزؼ  زم ؿ هذا الوفكير يشكؿ  رط
الزيايػػػػة ل  ػػػػار السػػػػمبية لم ػػػػرزط زوعػػػػد الصػػػػالبة النفسػػػػية مػػػػف أهػػػػـ موريػػػػرات 

زارزمػػػات زالصػػػدمات  فهػػػى مكمزعػػػة مػػػف الخصػػػارص الشخصػػػية وشػػػمؿ موريػػػرات 
زهػػذ  الخصػػارص مػػف شػػثنها المحافظػػة  االلوػػزاـ زز ػػزح ارهػػداؼ زالػػوحكـ زالوحػػد 

عمػػػػى الصػػػػحة النفسػػػػية زالكسػػػػمية زارمػػػػف النفسػػػػ  بػػػػالر ـ مػػػػف الوعػػػػرض لالحػػػػداث 
 ( . 826:  2021ظامات  ال ا طة  ذيب الرزاد زعمر الع

فالصػػػالبة النفسػػػية وشػػػمؿ الكزانػػػب المعرفيػػػة زالسػػػمزكية لشخصػػػية الفػػػرد زالوػػػى 
وسػػاعد  عمػػى مقازمػػة ال ػػرزط زالشػػدارد الوػػى يوعػػرض لهػػا فػػى حياوػػ  اليزميػػة  فهػػى 

فػػى الوخفيػػؼ مػػف ل ػػار ومػػؾ ال ػػرزطات زالمصػػاعب  زوكعمػػ   ةوعمػػؿ كمنطقػػة عازلػػ
زالوػػزور زالمزايػػؼ ال ػػا طة زوصػػزف صػػحو   ةعبيػػادرا عمػػى مكابهػػة ارز ػػاع الصػػ

النفسػػػية  زوػػػؤ ر فػػػى وقييمػػػ  رسػػػاليب المزاكهػػػة الوػػػى سػػػزؼ يوعامػػػؿ بهػػػا مػػػل الحػػػدث 
  .(2014(   عصاـ عيسى   2006(    شاهر يا ى   Chan,2005ال ا ط  

عمػػى أف ارشػػخاص ارك ػػر صػػالبة هػػـ أك ػػر  Kobasaزيػػد أكػػدت دراسػػات 
نكػػػػاز  د  سػػػػار ػػػػبطا داخميػػػػا زييػػػػادة زمبػػػػادأة زنشػػػػاط زدافعيػػػػة  ز  اس صػػػػمزدا زمقازمػػػػة زا 

    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػافت دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أ(. 130: 2018الرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف زميرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
Lambert(2007:91)  ذوخػػاايػػدرة عمػػى فهػػـ الظػػرزؼ الخاركيػػة بديػػة ز  أك ػػرأنهػػـ 

-9: 2011القرار المر زب في  فى الزيت المناسب . زأشػارت دراسػة عمػاد مخيمػر 
 ةأف ارشػػخاص ذز  الصػػالبة النفسػػية المروفعػػة يوسػػمزف بػػااللوزاـ زالمسػػاند إلػػى( 10

زالقػدرة عمػى اخبػداع زالميػؿ لمقيػادة زشػعزر عػالى بال قػة زوقػدير  ةل خريف عند الحاك
وقاف العمؿ .  الذات زا 

بػيف  ة( أف هنػاؾ عاليػة إيكابيػة زطيػد2013دراسة حسف القطراز    زأظهرت
الصالبة النفسية زالصحة؛ فالصالبة وساعد فى إسكات أز وزييؼ اسوكابات الكهػاز 
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 .الدزر  لم ػرط النفسػى  زأف ارشػخاص ارك ػر صػالبة هػـ أك ػر مقازمػة ل مػراض
اؾ عاليػػػػة بػػػػيف الصػػػػالبة نػػػػ( أف ه220: 2008أكػػػػدت دراسػػػػة زينػػػػب را ػػػػى   كمػػػػا

كفػػادة ذاويػػة زيػػدرات وكعػػؿ بة لػػديهـ النفسػػية زالقػػدرات الوكيفيػػة؛ فػػارفراد ارك ػػر صػػال
 سوكابات وكيفية أك ر .الديهـ 

موػػد ليشػػمؿ افقػػط بػػؿ  ةزال شػػؾ أف وػػث ير كارحػػة كزرزنػػا لػػـ يوزيػػؼ عمػػى المػػرأ
: 2019  فقػػد أشػػارت دراسػػة هػػد  حكػػاز   بثكممػػ  سػػوقرار زوػػزازف الكيػػاف ارسػػر ا

ا أف وقمػب حياونػا رأسػا يمكنهػ ةفى هػذ  الفوػر  ة( أف المعمزمات زالشارعات المنوشر 249
يوصػادنا زعمػى أداد اعمى عقػب  فهػى لػف وػؤ ر فقػط عمػى صػحونا زلكػف أي ػا عمػى 

 زوهز الوزازف. ةاردزار المخومف
لموزازف االيوصاد  الذ  يعوبر أحد أشكاؿ الوزازف ارسػر  بػؿ زيم ػؿ  ةفبالنسب

فقػػد زادت ال ػػرزط  .(661: 2021ركنػػا كزهريػػا فػػى صػػمزد ارسػػرة  دعػػاد حػػافظ  
فى إنخفاض يدرة  ةااليوصادية الوى ووعرض لها ارسرة بسبب كارحة كزرزنا زالموم م

حوياكاوها نويكة يياـ العديد مػف الوكػار ادخؿ ارسرة الشرارية بصزرة كبيرة عمى ومبية 
كبيػػػرة لوم ػػػػؿ وحػػػد  لػػػػدخؿ ارسػػػر البسػػػػيطة  ةبرفػػػل أسػػػعار المنوكػػػػات زالسػػػمل بصػػػػزر 

 Guerrieri et al.,2020 افة إلى وزيؼ بعض ارنشػطة الوػى يعمػؿ بهػا خ(  با 
 Nicola etأز وعمػؿ بهػا رب زربػة ارسػرة خػالؿ فوػرات إدارة الدزلػة لهػذ  الكارحػة  

al.,2020:188. ) 
زبالنسػػبة لموػػزازف االكومػػاعى  فقػػد كػػادت كارحػػة كزرزنػػا لومقػػى بظاللهػػا عمػػى 

زكهػات النظػػر  فمنهػا مػا يػػر  أنهػا يربػت مػػف أفػراد ارسػرة زسػػاعدت  تارسػرة زوعػدد
يكػػابى زالفعػػاؿ ززيػػادة وماسػػؾ ارسػػرة زونميػػة خعمػػى زيػػادة مسػػوز  الوفاعػػؿ ارسػػر  ا

أف ( . زمنهػػػا مػػػا يػػػر  55-54: 2021الوقػػػارب بػػػيف الػػػززكيف  عبػػػد الػػػرحمف بػػػدز  
بية حيػث أف زكػزد أفػراد وداعيات الفيرزس زمنهػا الحكػر المنزلػى كػاف لػ  وػث يرات سػم

ارسػػػرة معػػػا بشػػػكؿ إكبػػػار  طيمػػػة الزيػػػت شػػػكؿ  ػػػرطاس كبيػػػراس عمػػػى العاليػػػات بيػػػنهـ 
      (  2020زأصػػػػبح هنػػػػاؾ زيػػػػادة ممحزظػػػػة فػػػػى الخالفػػػػات الززكيػػػػة  سػػػػعيد ارسػػػػمر  

  Ukri,2020 )   مػػػف أف 378: 2021زهػػػذا مػػػا أكدوػػػ  دراسػػػة هػػػاكر القحطػػػانى )
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صػدياد زاالرويػاب مػف وطػزرات المػرض رعػف ارهػؿ زا الشعزر بفقداف الحرية زالعػزؿ
 ب فى الك ير مف المشكالت الززكية .بزالممؿ كمها عزامؿ يمكنها أف ووس

سػػرة وػػؤ ر رزمػػف ناحيػػة وػػزازف اردزار  فػػإف ال ػػرزط الحياويػػة المحيطػػة بربػػة ا
أك ػػر  ةالوػػى وهػوـ بوزافػػؽ اردزار يكػػزف عنػدها مرزنػػ زارسػػر  عمػى االسػػوقرار ارسػر 

فػػػى مزاكهػػػة المزايػػػؼ ال ػػػا طة زوقيػػػيـ وبعػػػات ومػػػؾ اردزار باسػػػومرار لمورمػػػب عمػػػى 
-34: 2021( . زيد أشارت نادية النشار  456: 2016السمبيات   رشا منصزر  

حسػػاس بال ػػرزط المنزليػػة عػػف  ػػرزط العمػػؿ رة كزرزنػػا زاد احػػ( أنػػ  خػػالؿ كار35
 18لػديهـ أبنػاد وقػؿ أعمػارهـ عػف عند ا باد زم اعفة أعباد ارمهػات خاصػة لمػف 

  ارمػػر الػػذ  يوطمػػب معػػ  وززيػػل بعػػض المهػػاـ زااللوػػزاـ يػػدر المسػػوطاع بكػػدزؿ ةسػػن
 أعماؿ مرف ووززع في  اردزار عمى أفراد ارسرة .

زفػػػى  ػػػزد االسػػػوعراض المركعػػػى السػػػابؽ يو ػػػح أف كارحػػػة كزرزنػػػا شػػػكمت 
بشػكؿ  زف الكيػاف ارسػر عمى إسػوقرار زوػزامصدر مف مصادر ال رزط زالوهديدات 

عاـ حيػث أدت لوحػزالت أصػابت نػزاحى الحيػاة ارسػرية بثكممهػا زعمػى المػرأة العاممػة 
بشكؿ خاص نظرا لوعدد مهامها زمسرزلياوها داخؿ زخارج ارسرة زالوػى وعاظمػت فػى 

صػػػابة  كمػػػا وبػػػيف لنػػػا الػػػدزر الػػػذ  ومعبػػػ  خنوشػػػار الفيػػػرزس ززيػػػادة معػػػدالت ااظػػػؿ 
حػػػػػداث ريكابيػػػػػة فػػػػػى وعػػػػػديؿ إدراؾ اخكثحػػػػػد سػػػػػمات الشخصػػػػػية ا الصػػػػػالبة النفسػػػػػية

نشػػطة زفعالػػة    ةزوػػؤد  إلػػى أسػػاليب مزاكهػػ ةممػػا يكعمهػػا وبػػدز أيػػؿ زطػػث ةال ػػا ط
زمف هنا نبعت فكػرة البحػث الحػالى فػى دراسػة الصػالبة النفسػية لممػرأة العاممػة زمػد  

تتحػػػدد و زرزنػػػا   ارسػػػر  أ نػػػاد كارحػػػة كإنعكاسػػػها عمػػػى يػػػدروها فػػػى وحقيػػػؽ الوػػػزازف 
مصػػادر  مػػاهى أك ػػر :التسػػاؤالت التاليػػةإلجابػػة عمػػى مشػػكمة البحػػث الحػػالي فػػي ا

مػػا هػػز ؟  المعمزمػػات الوػػى وعومػػد عميهػػا المػػرأة العاممػػة فيمػػا يوعمػػؽ بفيػػرزس كزرزنػػا
مسػػوز  كػػؿ مػػف الصػػالبة النفسػػية لممػػرأة العاممػػة زالوػػزازف ارسػػر  فػػى ظػػؿ كارحػػة 

العاممػػة زمحػػازر  ةالنسػػبية ربعػػاد الصػػالبة النفسػػية لممػػرأكزرزنػػا ؟ مػػا هػػى ارهميػػة 
فػػػ  دالػػػة إحصػػػاريا هػػػؿ وزكػػػد فػػػرزؽ الوػػػزازف ارسػػػر  فػػػى ظػػػؿ كارحػػػة كزرزنػػػا ؟ 

فػػى ظػػؿ كارحػػة زالوػػزازف ارسػػر  بمحػػازر  العاممػػة بثبعادهػػا  ةالصػػالبة النفسػػية لممػػرأ
عمػػؿ الػػززكيف  يػػرب مكػػاف العمػػؿ مػػف نػػزع وبعػػا لكػػؿ مػػف  مكػػاف السػػكف   كزرزنػػا 
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 فػػػىصػػػابة أحػػػد أفػػػراد ارسػػػرة بفيػػػرزس كزرزنػػػا(؟ مػػػا طبيعػػػة االخػػػوالؼ إالمسػػػكف   
العاممػػة بثبعادهػػا زالوػػزازف ارسػػر  بمحػػازر  فػػى ظػػؿ كارحػػة  ةالصػػالبة النفسػػية لممػػرأ
اد ارسػرة    مدة الززاج  المسػوز  الوعميمػى لمػززكيف  عػدد أفػر  كزرزنا وبعا لكؿ مف

العاممػػػة  ةمػػػا طبيعػػػة العاليػػػة بػػػيف الصػػػالبة النفسػػػية لممػػػرأ ؟خؿ الشػػػهر  ل سػػػرة(الػػػد
 ؟  بثبعادها زالوزازف ارسر  بمحازر  فى ظؿ كارحة كزرزنا

 

 :  أىداؼ البحث
دراسػػػة إنعكػػػاس الصػػػالبة النفسػػػية لممػػػرأة يهػػػدؼ هػػػذا البحػػػث بصػػػفة أساسػػػية إلػػػى 

ارهػػداؼ  زذلػػؾ مػػف خػػالؿ  العاممػػة عمػػى الوػػزازف ارسػػر  فػػى ظػػؿ كارحػػة كزرزنػػا
 : الفرعية الوالية 

مصادر المعمزمات الوى وعومد عميها المرأة العاممة فيما  أك رالوعرؼ عمى  -1
 يوعمؽ بفيرزس كزرزنا.

مسوز  كؿ مف الصالبة النفسية لممرأة العاممة زالوزازف ارسر  فى وحديد  -2
 ظؿ كارحة كزرزنا.

العاممة زمحازر  ةالنفسية لممرأارهمية النسبية ربعاد الصالبة  الكشؼ عف -3
 . الوزازف ارسر  فى ظؿ كارحة كزرزنا

 االلوزاـ  الوحكـ  العاممة بثبعادها ةالصالبة النفسية لممرأف  الفرزؽ  دراسة -4
 الوزازف االيوصاد   الوزازف الصحى  زالوزازف ارسر  بمحازر  الوحد ( 

    فى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا لكؿ مف الوزازف االكوماعى  وزازف اردزار( 
صابة إعمؿ الززكيف  يرب مكاف العمؿ مف المسكف  نزع  مكاف السكف   

 .أحد أفراد ارسرة بفيرزس كزرزنا (

 االلوزاـ  العاممة بثبعادها  ةالصالبة النفسية لممرأ طبيعة االخوالؼ فىدراسة  -5
االيوصاد   الوزازف  الوزازف زالوزازف ارسر  بمحازر  الوحكـ  الوحد ( 

فى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا الصحى  الوزازف االكوماعى  وزازف اردزار( 
لكؿ مف  مدة الززاج  المسوز  الوعميمى لمززكيف  عدد أفراد ارسرة   الدخؿ 

 الشهر  ل سرة( .
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 العاممة بثبعادها ةطبيعة العالية بيف الصالبة النفسية لممرأ الكشؼ عف -6
 الوزازف االيوصاد   زالوزازف ارسر  بمحازر   االلوزاـ  الوحكـ  الوحد ( 

 .فى ظؿ كارحة كزرزناالوزازف الصحى  الوزازف االكوماعى  وزازف اردزار( 

 

 :  أىمية البحث
مز زع يوسـ لصالبة النفسية لممرأة العاممة فى ظؿ كارحة كزرزنا زهز اونازؿ  -1

الوخصص  زمف ناحية أخر  فإف وداعيات بالحدا ة زيمة الونازؿ فى مكاؿ 
كارحة كزرزنا عمى ارسرة وكوسب أهمية خاصة نظراس لكزن  مز زع يشرؿ 

 الرأ  العاـ عمى الصعيديف المحمى زالدزلى .

يكابية زالوى مف بينها خسمات الشخصية ا  إبراز الدزر الهاـ الذ  ومعب -2
الوى  فى الوخفيؼ مف ارحداث ال ا طة زارزمات المكومعية الصالبة النفسية

ووعرض لها المرأة العاممة زمساعدوها عمى وحقيؽ الوزازف بيف حياوها ارسرية 
 .زالزظيفية 

باخوالؼ كارحة كزرزنا عمى يدرة المرأ  العاممة أزمة  وث يرإلقاد ال زد عمى  -3
الوزازف االيوصاد  زالصحى مسوزياوها االكوماعية زااليوصادية فى وحقيؽ 

 زاالكوماعى ف ال عف وزازف اردزار داخؿ زخارج ارسرة .

سهاـ ف  فهـ الموريرات المؤ رة عمى الوزازف ارسر  لممرأة العاممة فى ظؿ خا -4
كارحة كزرزنا  زوزكي  أنظار المؤسسات المعنية بالمرأة لز ل برام  لرفل 

 . المفاكرةارزبرة فى ظؿ رسرية ونظيـ زوزازف أمزر حياوها اكفادوها ف  

 

  :البحث فروض
وزكػػد فػػرزؽ دالػػة إحصػػاريا بػػيف موزسػػطات دركػػات المػػرأة العاممػػة فػػى الصػػالبة  -1

فػػػػى ظػػػػؿ كارحػػػػة كزرزنػػػػا وبعػػػػا  االلوػػػػزاـ  الػػػػوحكـ  الوحػػػػد ( النفسػػػػية بثبعادهػػػػا 
يػرب مكػاف العمػؿ مػػف  عمػؿ الػػززكيف نػزع  مكػػاف السػكف   الخػوالؼ كػؿ مػف 

 أصابة أحد أفراد ارسرة بفيرزس كزرزنا(.المسكف   
وزكػػد فػػرزؽ دالػػة إحصػػاريا بػػيف موزسػػطات دركػػات المػػرأة العاممػػة فػػى الوػػزازف   -2

 الوػػزازف االيوصػػاد   الوػػزازف الصػػحى  الوػػزازف االكومػػاعى  ارسػػري بمحػػازر  
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فى ظؿ كارحػة كزرزنػا وبعػا الخػوالؼ كػؿ مػف   مكػاف السػكف  وزازف اردزار( 
 أصابة أحد أفراد ارسرة بفيرزس كزرزنا(.   يفعمؿ الززكنزع 

 االلوػزاـ  الصالبة النفسية لممرأة العاممػة بثبعادهػا يزكد وبايف داؿ إحصاريسا ف   -3
المسػوز    مػدة الػززاجخػوالؼ  الفى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا الوحكـ  الوحد ( 

   عدد أفراد ارسرة  الدخؿ الشهر  ل سرة(.لمززكيفالوعميم  
 الوػػزازف  بمحػػازر لممػػرأة العاممػػة  الوػػزازف ارسػػر يزكػػد وبػػايف داؿ إحصػػاريسا فػػ   -4

فػػػى ظػػػؿ االيوصػػػاد   الوػػػزازف الصػػػحى  الوػػػزازف االكومػػػاعى  وػػػزازف اردزار( 
  عػػدد المسػػوز  الوعميمػػ  لمػػززكيف  مػػدة الػػززاجخػػوالؼ  الكارحػػة كزرزنػػا وبعػػا 

 أفراد ارسرة  الدخؿ الشهر  ل سرة(.
الصػػػػالبة النفسػػػػية لممػػػػرأة العاممػػػػة روباطيػػػػة دالػػػػة إحصػػػػاريا بػػػػيف اوزكػػػػد عاليػػػػة  -5

 االلوػػػػػػزاـ  الػػػػػػوحكـ  الوحػػػػػػد ( زالوػػػػػػزازف ارسػػػػػػر  بمحػػػػػػازر   الوػػػػػػزازف  بثبعادهػػػػػػا
فػػػى ظػػػؿ االيوصػػػاد   الوػػػزازف الصػػػحى  الوػػػزازف االكومػػػاعى  وػػػزازف اردزار( 

 . كارحة كزرزنا
 

 اإلسموب البحثى :
 البحث: أوال: منيج

يوبل هذا البحث المنه  الزصفى زيقصد بػ    المػنه  الػذ  يقػـز عمػى الدراسػة 
العممية لمظزاهر المزكزدة فى كماعػة معينػة  زفػى مكػاف معػيف  زكمػل الحقػارؽ عػف 
الظػػػػػػػاهرة زمخومػػػػػػػؼ البيانػػػػػػػات زالمز ػػػػػػػزعات المروبطػػػػػػػة بهػػػػػػػا  زوحميمهػػػػػػػا زوفسػػػػػػػيرها 

سوخالص النوار  منها لمزصزؿ إلى وعميمات بشػثنها  زلممقارنػة بينهػا زبػيف الطػرؽ  زا 
 (. 12: 2014المخومفة   ذزياف عبيدات زلخرزف  

 

 جرائية: إلالمصطمحات العممية والمفاىيـ اثانيا:
 Psychological Hardinessالصالبة النفسية : 
يكابية فى شخصية خإحد  السمات ا ( بثنها 446: 2015  عرفوها سميرة شند

زالوى وسهـ فى  ةلمزاكهة أحداث الحياة المورير الفرد زالوى ووفاعؿ مل يدرو  
الوخفيؼ مف ا  ار السمبية عمى الصحة النفسية  زيدرة الفرد عمى وبنى أهداؼ 
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دراؾ الفرد  وكا  كزانب الحياة المخومفة زااللوزاـ بها زوحمؿ المسرزلية نحزها زا 
ث الحياة رحداث الحياة زوفسيرها وفسيرا زايعيا زيدرو  عمى السيطرة عمى أحدا

 . زوحزيمها إلى فرص لموعمـ زالنمز
ومول ارفراد بسمسمة مف الخصارص  ( بثنها 18: 2015  مى سعزد ها وكما عرف

الوى ومكنهـ مف مزاكهة الوحديات زال رزط بما فى ذلؾ الوحد  زالوريير 
 .  زمكاالت االلوزاـ زالمشاركة زمكاالت الوحكـ زالسيطرة

بثنها مكمزعة مف السمات اخيكابية  النفسية إجرائياالصالبة زوعرؼ الباح ة 
فى  االلوزاـ   الوحكـ   الوحد (  ةزالموم م المرأة العاممةالموثصمة فى شخصية 

زالوى وساعدها عمى بناد يزوها الداخمية زالخاركية زوعطيها اخحساس بثف لديها 
ة كزرزنا زالوعامؿ حداث ال ا طة الموم مة فى كارحرفى مزاكهة ا ةالقدرة زالكفاد

وتتضمف أبعاد الصالبة همل    معها بشكؿ مز زعى زفعاؿ دزف خزؼ أز
  النفسية فى ىذه الدراسة ما يمى :

   : االلتزاـCommitment 
 ذلؾ يو ح أف يفعؿ  زيمكف زفيما ذاو  زييمة زأهمية حقيقة ف  الفرد اعوقاد هز  
 أف زالقيـ زاعوقاد  المبادئ لبعض الفرد زالد ف  وكمف الو  الحياة ييمة خالؿ مف

 (210:  2001 فارزؽ ع ماف  . أكم  مف يعيش زمعنى هدفا لحياو 
نزع مف الزفاد اخيكابى زالوعايد  ( بثن  548:  2012كما عرفو  هزيد  محمزد  

زوكا  ا خريف أف يحقؽ أهداف  بما يعزد   النفس  الذ  يوعهد في  الفرد وكا  نفس
 .  مف حزل  بالنفل مومسكا بقيـ زمبادئ المكومل عمي  زعمى ا خريف

نفسها بوحقيؽ  المرأة العاممةوعايد ذاوى ومـز في   وتعرؼ الباحثة االلتزاـ إجرائيا بأنو
أهدافها زأهداؼ أسروها فى  زد ما وؤمف ب  مف ييـ زمبادئ دزف خمؿ أز وقصير 

 بسبب أزمة كزرزنا بما يعزد بالنفل عميها زعمى أفراد ارسرة.
 

 التحكـ:Control   
عوقاد الفرد بامكاناو  أف يكزف ل  امد   ( بثن  75:  2007عرف  مكد  محمد  

زيوحمؿ المسرزلية الشخصية عما يحدث ل     أحداثوحكما فيما يمقا  مف 
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حداث زالقدرة روخاذ القرارات زالقدرة عمى وفسير اازيو مف الوحكـ القدرة عمى 
 .  لم رزط ةعمى مزاكهة فعال

 يدرة ف  يوم ؿ  ( بثن 249: 2020 كماؿ الديف مزكى ز صالح القرنى عرف   بينما
 الخطط زز ع  لمزايل  اسوقرار  بناد عمى الصعبة المزايؼ حدزث وزيل عمى الفرد

 مف لدي  يوزافر ما حدز ها  مسو مرا كؿ حيف ل ارها مف زالوقميؿ لمزاكهوها المناسبة
موحكما فى  عمى نفس  مسيطرا عقمية  زاسوراويكيات زمعنزية مادية إمكانيات
 . إنفعاالو 

بقدروها عمى  العاممةالمرأة عوقاد امد   وتعرؼ الباحثة التحكـ إجرائيا بأنو
عمى كارحة كزرزنا مف خالؿ وحكمها المعرفى الذ  يظهر فى فهـ  ةالسيطر 

وخاذ القرارت المناسبة لموعايش مل الفيرزس االمزيؼ زوحديد مصادر الخطر ز 
زممارسوها فى ظؿ إمكانوها  ةزوحكمها السمزكى الذ  يظهر فى كهزدها المبذزل

 صابة بالفيرزس .خفراد أسروها مف خطر الحماية نفسها زأ ةزمزاردها المواح
 

  : التحدىChallenge 

 يطرأ ما أف الفرد عوقادا ( بان  2010عطاؼ أبز  الى  ز يعرف  زكزلواف حكاز  
 ل   وهديدسا كزن  مف أك ر م ال  ز رزري أمر هز حياو  كزانب عمى وريير مف
 زاالكوماعية النفسية المصادر زمعرفة البيرة زاسوكشاؼ المبادأة عمى يساعد  مما
 رؤية إلى الميؿ هز زالمشكالت فالوحدي ال رزط مزاكهة عمى وساعد  الو 

 أز مهددسا حد سا زليس إيكاب  كوحد المحومؿ الوهديد أز الموزيل  ير الورير
 . مكرزهسا

يدرة الفرد عمى الوكيؼ مل مزايؼ  ( بثن  30: 2008كما عرفو  زينب را ى  
باعوبارها أمزر  ةزوقبمها بكؿ ما فيها مف مسوكدات سارة أز  ار الحياة الكديدة 

  رو  عمى مزاكهة المشكالت بفاعميةروقاد  مل يداطبيعية البد مف حدز ها لنمز  ز 
زهذ  الخاصية وساعد الفرد عمى الوكيؼ السريل فى مزاكهة أحداث الحياة 

 .  ةزوخمؽ مشاعر الوفاؤؿ فى وقبؿ الخبرات الكديد ةال ا طة المؤلم
بثف فيرزس كزرزنا  المرأة العاممةعوقاد ابثن   التحدي إجرائيا ةوتعرؼ الباحث

كم يم  مف الفيرزسات يمكف الوصد  ل  زليس مصدر وهديد عمى حياوها زحياة 
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عمى  النفسية زاالكوماعية الوى وساعدها أسروها مما يدفعها لمبحث عف المصادر
 الوكيؼ الفعاؿ فى مزاكهة كارحة كزرزنا .

 

 Family balance التوازف األسرى :
سري باسوخداـ راالسوقرار المرف لمنسؽ ا ةحال ن  ث( ب2016ركب   ةوعرف  نسم

ة زالنظري ةزاالسري ةزالنظريات السمزكي ةزالنفسي ةالديناميكي ةساليب النظريرا
 . ةزالمهاـ بفاعميدزار ررداد ا ةالزظيفي ةالبناري

سري رحالة االسوقرار زالوزافؽ ا ( بان  77:  2020زوعرف  نهاؿ حسف  
 ةف  مزاكهة الموطمبات البناري ةنماط زالسمزكيات القزيمرزالمحافظة عمى ا

زمزاكهة الموريرات زفقا لمحددات الوزازف النفس  زاالنفعال  زالوزازف  ةزالزظيفي
زالفاعمية ف  الحفاظ عمى  ةمل االلوزاـ زالمسرزليااليوصادي زالوزازف العارم  

 . نهياررسري مف الوصدع زارالكياف ا
المرأة العاممة مف االسوقرار لمكياف ارسر  وسعى  ةحال إجرائيا بأنو ةوتعرفو الباحث

 زالصحية إلى وحقيقها مف خالؿ الحفاظ عمى مكمزعة مف المقزمات االيوصادية
زاالكوماعية ف ال عف وزازف اردزار بما ي مف حفظ الكياف ارسر  مف أ  خمؿ 

محاور التوازف األسري فى  وتتضمف  كارحة كزرزنازودعيـ يدرو  فى مزاكهة 
 ما يمى : ةىذه الدراس

 : التوازن االقتصادى Economic balance 

بيف المزارد االيوصادية المواحة بالمكومل زبيف حكـ  خوالؿاعدـ زكزد هز  
 .(143:  2006  درزاس مسعزد    االحوياكات الفعمية رفراد هذا المكومل

يدرة ربة ارسرة عمى الصمزد زال بات  ( بثن  668:  2020زعرفو  دعاد حافظ  
مف ووحقؽ  الوىالمالى أماـ المشكالت زالصعزبات االيوصادية الوى ومر بها  ز 
زالمونزعة وكنبا  ةخالؿ مزازنوها اخيكابية بيف مزاردها المالية زموطمباوها الموعدد

 .  يوصادية وهدد كياف ارسرةالزيزع أزمات 
عمى وحقيؽ  لمرأة العاممةيدرة ا قتصادى إجرائيا بأنوالوتعرؼ الباحثة التوازف ا

المزارد المالية المواحة لومبية  إدارةاالسوقرار االيوصاد  رسروها مف خالؿ حسف 
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شباع االحوياكات الموعددة زالمورير  رفراد ارسرة دزف الوعرض رزمات  زا 
 .كارحة كزرزنا ؿخالسوقرار ارسرة ايوصادية وهدد كياف ز ا
 

  : التوازن الصحىHealthy balance 

 McGraw-Hill Concise)   هز وزازف ديناميكى بيف اخنساف زالبيرة المحيطة 
Dictionary, 2002) 

عمى الحفاظ عمى المرأة العاممة يدرة  وتعرؼ الباحثة التوازف الصحى إجرائيا بأنو
رفراد أسروها  كسميا زعقميا زنفسيا( زحمايوهـ مف لها ز الحالة الصحية الكيدة 

 هدد الكياف ارسر  .ي حوى البفيرزس كزرزنا المسوكد خطر اخصابة 
 

 التوازن االجتماعى : Social balance  

يدرة ربة ارسرة عمى وحقيؽ االسوقرار  ( بثن  668 :2020وعرف  دعاد حافظ  
 مف ارسرة  زخارجداخؿ يكابى فى العاليات االكوماعية رزاالنسكاـ زالوفاعؿ ا

  زرفراد أسروها ل المعنزية الرزح زرفل بالفيرزس المصاب زمساندة دعـ خالؿ
 . المنزل  العزؿ فورة أ نادلموخفيؼ مف ل ار الوباعد الكسد  زاالكوماعى 
عمى وحقيؽ  يدرة المرأة العاممة وتعرؼ الباحثة التوازف االجتماعى إجرائيا بأنو

يكابى زالحفاظ عمى الوماسؾ فى العاليات االكوماعية داخميا  مل رالوفاعؿ ا
الززج زاالبناد( زخاركيا مل  ارهؿ زالكيراف زارصدياد( بما ينعكس إيكابيا فى 

 .أ ناد الكارحة ودعيـ الكياف ارسر  
 

 Roleالدور : 

 زيوزيؼ المقبزلة المعايير مل بشري يوفؽ زسمزؾ لمشخصية اكوماعية زظيفة هز 
 لمعاليات بيف معيف نظاـ ف  االكوماع  ز عهـ أز الناس مكانة عمى

 (.122:2019   نادية أبز سكينة ززراـ معرزؼ  ارشخاص
عمى وحقيؽ الوزازف  يدرة المرأة العاممة إجرائيا بأنووار دألوتعرؼ الباحثة توازف ا

نويكة وعدد ارسرة زخارج نكازها داخؿ االمطمزب  ةبيف المهاـ زارعماؿ الموعدد
أ ناد كارحة حوياكات ارسرة ا( لومبية مرأة عاممةإ  ربة منزؿ  أـ  ةأدزارها  ززك

 حفاظا عمى البناد ارسر  . كزرزنا 
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  Pandemic :  الجائحة

ف م كبير عددزيصيب  ت ار يا أز دزؿ عدة زيكواح زاسل  بشكؿ ينوشر دزبا 
 ( .2020زالعمزـ  زال قافة لموربية العربية المنظمة(  الناس

 

  (COVID- 19)  :المستجد كورونا فيروس
 زالو   "كزرزنا"  الواكية الفيرزسات وسمى كبيرة ةمفصي ف م كديد فيرزس زه 

 ضعراار إلى الشارعة البرد نزالت فم اهحدو رازحزوو الونفس   ازهالك وصيب
 عمرز(   فا  حوى جالع كوشاؼا ـيو ـزل  "زميرس سارس" م ؿ  خطزرة ارشد

 (.2020 هالل  
 

 working woman المرأة العاممة :
هى الوى وعمؿ خارج المنزؿ زوحصؿ عمى أكر ماد  مقابؿ عممها زوقزـ فى  

  أمانى   زأـ بكانب دزرها كعاممة أز مزظفة ةنفس الزيت بثدزرها ارخر  كززك
 (.54: 2011الكحمزت  
الموززكة المنكبة الوى زالريفية المرأة الح رية  بثنها االعاممة إجرائيً  ةوتعرؼ المرأ

زوزازؿ عمالس خارج المنزؿ بشكؿ رسم  زأبنارها معيشة وامة مل ززكها وعيش 
مة ف  زمنوظـ مقابؿ أكر مادي ووقا ا   هذا إ افة إلى أدزارها ارخر  زالموم 

 ربة منزؿ.  أـ  دزرها كززكة
 

 : عينة البحثًا:لثثا
 :وكزنت عينة البحث مف      

مما مة لمعينػة ارساسػية  سيدة عاممة (40يزامها   :عينة الدراسة االستطالعية  -أ
النفسية فى  ةالصالب اسوبيافسومارة البيانات العامة  ز أدزات الدراسة  ازذلؾ لوقنيف 

 . الوزازف ارسر  فى ظؿ كارحة كزرزنا اسوبياف  ز ظؿ كارحة كزرزنا
خويػػػارهف اوػػػـ  عاممػػػة ةسػػػيد( 371وكزنػػػت مػػػف   األساسػػػية :عينػػػة الدراسػػػة  -ب

زلػػديها أطفػاؿ فػػى مراحػػؿ عمريػة مخومفػػة زمػػف  ابحيػػث وكػزف موززكػػعمديػػة بطريقػة 
 مسوزيات اكوماعية زايوصادية مخومفة مف المقيمات بالريؼ زالح ر .
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 : رابعًا: أدوات البحث
 (ة إعداد الباح                         .سومارة البيانات العامةا. 1
 (ة إعداد الباح        .الصالب  النفسية فى ظؿ كارحة كزرزنا اسوبياف. 2
 (ح ة إعداد البا        .الوزازف ارسر  فى ظؿ كارحة كزرزنا اسوبياف .3

 

 : ستمارة البيانات العامةا. 1
 -مكاف السكف أعدت بهدؼ الحصزؿ عمى البيانات ارزلية عف ارسرة مف حيث  

 -ارسػػػرةحكػػػـ  -المسػػػوز  الوعميمػػػ  لمػػػززكيف -عمػػػؿ الػػػززكيف نػػػزع  -الػػػززاجمػػػدة 
 .(  الدخؿ الشهر  ل سرة

بقػػرب مكػػاف العمػػؿ مػػف سػػومارة عمػػى مكمزعػػة مػػف ارسػػرمة وخػػوص الشػػوممت ااكمػػا 
مصادر المعمزمات الوػى أك ر صابة أحد أفراد ارسرة بفيرزس كزرزنا   إالمسكف   

 . العاممة فيما يوعمؽ بثخبار فيرزس كزرزناة أوعومد عميها المر 
 

 : النفسية فى ظؿ جائحة كورونا ةالصالب استبياف. 2
الصػػالبة النفسػػية لممػػرأة العاممػػة فػػى ظػػؿ بهػػدؼ الوعػػرؼ عمػػى  االسػػوبيافز ػػل هػػذا 

( عبػارة خبريػة 35فػ  صػزرو  النهاريػة عمػى  االسػوبياف  إشػومؿ هػذا كارحة كزرزنػا
ونطبػػػؽ سػػػوكابة عميهػػػا زفػػػؽ  ػػػالث خيػػػارات  الووحػػػدد امززعػػػة عمػػػى  ال ػػػة محػػػازر  

( 1 2  3  مفوػاح وصػػحيح( عمػى طػالؽالونطبػؽ عمػى اال -ونطبػؽ لحػد مػا -دارمػا
( لمعبػػارات سػػالبة الصػػيا ة. زبػػذلؾ وكػػزف أعمػػى 3 2 1لمعبػارات مزكبػػة الصػػيا ة  

وتتمثػػػػػؿ محػػػػػاور (  35( زأيػػػػػؿ دركػػػػػة  105دركػػػػػة وحصػػػػػؿ عميهػػػػػا المفحزصػػػػػة  
 : فيما يمي االستبياف

وث ير ( عبارة خبرية وقيس 11حزر مف  مزوكزف هذا ال ؛االلتزاـ المحور األوؿ:
صابة بالفيرزس عمى وحقيؽ أهدافها زعمى اهومامها خخزؼ زيمؽ المرأة مف ا

كرادات خبنفسها زأسروها   وكنبها لموعامؿ مل ا خريف خالؿ الكارحة  الوزامها با
لزامها ل بناد بالقياـ ببعض إاالحورازية ل ماف الوزامها بالح زر فى العمؿ  مد  

حساسها بثف الحياة ا  نكاز ز رعماؿ المنزلية خالؿ الكارحة  يمة دافعيوها نحز ارا
أ ناد بناد الدراسى را بموابعة مسوز  امممة زرزوينية خالؿ الكارحة  مد  الوزامه
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مساعدة المحيطيف بها ف ال عف الوزامها هى زأفراد ها بالكارحة  مد  الوزام
 أسروها بونازؿ المقاحات.

 

ز ل  ( عبارة خبرية وقيس12زوكزف هذا الحزر مف   ؛التحكـالمحور الثاني: 
يوناعها بثف از المرأة العاممة لخطط مناسبة لموعامؿ مل الفيرزس مل ونفيذها  

صابة ب   حرصها عمى وزفير خفيرزس كزرزنا يمكف السيطرة عمي  زوكنب ا
عماؿ الونظيؼ زالوطهير ثالمطهرات لكؿ فرد مف ارسرة  حرصها عمى القياـ ب

عداد زكبات لوقزية كهاز المناع  رفراد ارسرة دزف ممؿ  االطالع عمى  لممنزؿ زا 
المسوكدات المروبطة بالفيرزس  شعزرها بالعكز زيمة الحيمة فى الوعامؿ مل 

يدروها عمى الوحكـ فى أمزر حياوها  نقؿ ما بداخمها مف  ـكارحة كزرزنا  عد
 صابة لمف حزلها.خخزؼ زيمؽ ا

 

وفكير  ( عبارة خبرية وقيس12زوكزف هذا الحزر مف   ؛التحدى: الثالمحور الث
ف كارحة ثعوقادها باصابة  خنوظار ااالمرأة العاممة فى طرؽ الزياية بدال مف 

سزؼ ونوهى فى القريب العاكؿ  إحساسها بعدـ كزرزنا أزمة يمكف وكاززها زأنها 
  شعزرها بثف أزمة كزرزنا وعزز مف ةكرادات االحورازيخزكزد كدز  مف إوباع ا

يزاها زيدروها عمى الوحد   شعزرها بالوهديد زالخزؼ عمى حياوها زحياة أفراد 
  حرصها عمى موابعة كؿ ما هز كديد عف الفيرزس مف بسبب الكارحة أسروها
طباد الموخصصيف  رمز قة كززارة الصحة زمنظمة الصحة العالمية زا مصادر

ها ر سو ماانهيارها مف مكرد وخيؿ أصابوها أز إصابة أحد أفراد أسروها بالفيرزس  إ
 بالمنزؿ فى ممارسة هزاياوها المف مة. فيها لمفورات الطزيمة الوى وزاكد
طبقا لطريقة المد   مف  الصالبة النفسية لممرأة العاممةزيد وـ حساب مسوزيات 

 زأيؿ دركة مشاهدة مف المعادالت الوالية : دةخالؿ وحديد أعمى دركة مشاه
 أيؿ دركة مشاهدة  –المد  = أعمى دركة مشاهدة 

 عدد المسوزيات(   زالكدزؿ الوالى يز ح حساب  3طزؿ الفرة = المد  / 
 : النفسية بثبعاد الصالبة  اسوبيافعمى  المرأة العاممةالمسوز  السوكابات 

 
 



 

 1513 

2222 مارسػ  والثالثوف التاسعػ العدد  الثامفالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 الصالبة النفسية استبيافإستجابات المرأة العاممة عمى ( مستويات 1جدوؿ )
 (371بأبعاده ) ف =

 االستبيافأبعاد 
 أقؿ
درجة  

 ةمشاىد

أعمى 
درجة 
 مشاىدة

 المدى
 

طوؿ 
 الفئة

المستوى 
 المنخفض

المستوى 
 المتوسط

 
المستوى 
 المرتفع

 03: 16 12: 21 21: 21 6 21 03 21 االلتزاـ
 02: 03 11: 10 11:26 6.0 21 02 26 التحكـ

 03: 11 13: 13 21: 21 3.0 11 03 21 التحدى

 11:13 31:63 21:33 21.6 21 11 33 االستبياف جماليإ

 

 : فى ظؿ جائحة كورونا التوازف األسرى استبياف. 3
 الوػػػزازف ارسػػػر  لممػػرأة العاممػػػة فػػػى ظػػػؿز ػػل هػػػذا المقيػػػاس بهػػػدؼ الوعػػرؼ عمػػػى 

( عبػػارة خبريػػة 60  شػومؿ هػػذا المقيػاس فػػ  صػزرو  النهاريػػة عمػىا  كارحػة كزرزنػػا
 -دارمػػػاسػػػوكابة عميهػػا زفػػؽ  ػػالث خيػػارات  المحػػازر  ووحػػدد ا أربعػػةمززعػػة عمػػى 

( 3 2 1( لمعبػارات مزكبػة الصػيا ة  1 2 3  مفوػاح وصػحيح( عمى نادرا -حياناأ
وحصػػػؿ عميهػػػا المفحزصػػػة لمعبػػػارات سػػػالبة الصػػػيا ة. زبػػػذلؾ وكػػػزف أعمػػػى دركػػػة 

 : فيما يمي ستبيافاال وتتمثؿ محاور(  60( زأيؿ دركة  180 
( عبارة خبرية 13حزر مف  مزوكزف هذا ال ؛التوازف االقتصادى المحور األوؿ:

إذا كاف بند العالج أز الزياية مف الفيرزس يشكؿ عبد عمى الميزانية  وزكي  وقيس 
بدال مف الدرزس الخصزصية الوعميمية المرأة العاممة ربنارها السوخداـ المنصات 

خالؿ الكارحة  زكزد عكز فى الميزانية الشهرية زكذلؾ السحب مف مدخرات ارسرة 
طعمة فى رارؿ المحـز زاسوخداـ بقايا امف بد ةبسبب وداعيات الكارحة  االسوفاد

ذا كاف شراد المسومزمات االحورازية يؤ ر سمبا عمى الميزانية ةوكهيز زكبات كديد   زا 
الشهرية ل سرة  حرص المرأة العاممة عمى وخصيص مبما لمزاكهة الطزارئ خالؿ 

عكز  االكوفاد بشراد ال رزريات زاالسورناد عف الكماليات وكنبا لحدزثالكارحة  
فى الميزانية  االلوزاـ بسمزكيات الورشيد فى اسوهالؾ الطاية زالميا   شراد 

 لتجنب جشع التجار.ات االحورازي  مف منافذ البيل الحكزمية مالمسومز 
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 ( عبارة خبرية وقيس13زوكزف هذا الحزر مف   ؛ىالصحالتوازف  الثانى:المحور 
يدرة المرأة العاممة عمى الحفاظ عمى الحالة الكسمية زالنفسية زالعقمية خالؿ كارحة 
كزرزنا مف حيث اوباعها لطرؽ الطهى الصحيحة زالونزع فى الزكبات المقدمة 
رفراد ارسرة بما يراعى السف زالنزع زالحالة الصحية  الحرص عمى ونازؿ اربناد 

مقازمة ر بة اربناد فى ونازؿ الزكبات  مخ رزات زالفاكهة الطازكة يزميا ل
ربنارها عمى ممارسة الريا ة زاالطالع  السريعة خالؿ الكارحة  وشكيعها 

زالقرادة زممارسة ارلعاب الوى وحث عمى الوفكير أ ناد الوزاكد فى المنزؿ بسبب 
لكورزنية  وقديمها لمدعـ النفس  رفراد رلعاب ا الكارحة  وخصيص زيت محدد ل

وثكدها مف إوباع أفراد ارسرة ارسرة زخمؽ أنشطة ورزيحية ل سرة خالؿ الكارحة  
لرسيؿ اريد  فزر الركزع لممنزؿ زااللوزاـ بوعقيـ اريد  عند مالمسة ارسطح   

 صابة أحد أفراد ارسرة.خحرصها عمى شراد كزرس العالج وحسبا 
 

( عبارة خبرية 14حزر مف  مزوكزف هذا ال ؛االجتماعىالتوازف  لثالث:االمحور 
  أ ناد الكارحة زخالؿ فورات الحظر إذا كانت عاليوها مل ززكها م طربة وقيس

سو مار أزيات الفراغ خالؿ الكارحة ازيادة المشاحنات مل اربناد خالؿ الكارحة  
وعازنها مل ززكها لمحفاظ عمى العاليات لممارسة أنشطة كماعية مل أفراد ارسرة  

الكيدة بيف أفراد ارسرة  وكنبها لموكمعات العارمية خالؿ الكارحة  اسوخداـ زسارؿ 
الوزاصؿ االكوماعى زمكالمات الفيديز كزسيمة لموزاصؿ مل ارهؿ زاريارب خالؿ 

 ث يروالكارحة  وفزيض فرد زاحد مف ارسرة لح زر المناسبات زأداد المكامالت  
كارحة عمى عاليوها بالكيراف زفى زاكباوها االكوماعية مل ارهؿ زارصدياد  ال

 صابة بالفيرزس.خزكزد دعـ نفس  مف اريارب لوكازز القمؽ مف ا
 

 ( عبارة خبرية وقيس19حزر مف  مزوكزف هذا ال ؛دوارألالرابع: توازف االمحور 
وحممها رزيات   ب الززج زعدـ   مززج لمشاعر الحب زالعاطفة  إظهارها

خالؿ الكارحة ف ل  ارزلزي  فى حياوها ثحساس  با  هومامها بالززج ز ا  سو ارو ا
ظهار خزفها عمي  مف االصابة  حرصها عمى الحفاظ عمى المسوز   زمساندو  زا 
الدراسى ربنارها خالؿ الكارحة  مشاركوها فى كرزب المدرسة زارمهات لموابعة 
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الوعميمية خالؿ الكارحة  وشكيعها ل بناد عمى ورويب حكراوهـ زأدزاوهـ  أمزر اربناد
بالعمالة  ةعماؿ الوعقيـ زالوطهير لوقميؿ العبد عميها  رف ها لالسوعانثزالقياـ ب
سبزعى رخالؿ الكارحة  حرصها عمى القياـ بالونظيؼ زالوعقيـ اليزمى زا ةالمثكزر 

 ةعقيـ لممالبس زالوهزية المسومر ولرسيؿ زالزطهى الزكبات بنفسها زالقياـ باعماؿ ا
لممسكف ز سيؿ السمل فزر شراؤها خالؿ الكارحة  حصزلها عمى الدزرات الودريبية 
المروبطة بالعمؿ  الوزامها بوادية المهاـ المروبطة بالعمؿ  الوزامها بمزاعيد العمؿ 

    صابة عمى وركيزها فى العمؿ.خخالؿ الكارحة  مد  وث ير خزفها مف ا
طبقا لطريقة المد   مف  الوزازف ارسر  لممرأة العاممةزيد وـ حساب مسوزيات 

 زأيؿ دركة مشاهدة مف المعادالت الوالية : ةخالؿ وحديد أعمى دركة مشاهد
 أيؿ دركة مشاهدة  –المد  = أعمى دركة مشاهدة 

 عدد المسوزيات(   زالكدزؿ الوالى يز ح حساب  3طزؿ الفرة = المد  / 
 : الوزازف ارسر  بثبعاد  اسوبيافعمى  المرأة العاممةالمسوز  السوكابات 

 التوازف األسرى استبيافستجابات المرأة العاممة عمى ا( مستويات 2جدوؿ )
 (371بأبعاده ) ف = 

 االستبياف محاور
 أقؿ
درجة  

 ةمشاىد

أعمى 
درجة 
 مشاىدة

 المدى
 

طوؿ 
 الفئة

المستوى 
 المنخفض

المستوى 
 المتوسط

 
المستوى 
 المرتفع

 03: 01 02: 12 13: 21 6.0 21 03 21 التوازف االقتصادى
 01: 01 02: 13 10:26 3.6 10 01 26 التوازف الصحى

 32: 03 00: 12 13: 26 1.0 12 32 26 التوازف االجتماعى

 26:33 36:02 02:12 23.0 02 26 12 توازف األدوار 
231:23 230:220 221:11 03 13 231 11 الستبيافا جماليإ

3 

 
 .االسوبيانات: يقصد بوقنيف اردزات يياس صدؽ ز بات تقنيف أدوات الدراسة

 ف  ذلؾ عمى كؿ مف: ةعومدت الباح ا: االستبياناتصدؽ 
فى ظؿ  الصالبة النفسية اسوبيافزذلؾ بعرض صدؽ المحتوى )المحكميف( :  -1

عمػػػى مكمزعػػػة مػػػف ارسػػػاوذة الموخصصػػػيف بقسػػػـ إدارة مؤسسػػػات كارحػػػة كزرزنػػػا 
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بكميػػة عمػـ الػػنفس كامعػػة حمػزاف  يسػػـ   -يوصػػاد المنزلػ الكميػة ا -ارسػرة زالطفزلػػة
 .يناة السزيسكامعة  -الوربية

عمػى مكمزعػة مػف فػى ظػؿ كارحػة كزرزنػا الوػزازف ارسػر   اسػوبيافكما وـ عػرض 
يوصػػػػاد الكميػػػػة ا -ارسػػػػاوذة الموخصصػػػػيف بقسػػػػـ إدارة مؤسسػػػػات ارسػػػػرة زالطفزلػػػػة

 االسػػػػوبياناتخبػػػػداد الػػػػرأي فػػػػ  مػػػػد  مالدمػػػػة عبػػػػارات  فكامعػػػػة حمػػػػزا  -المنزلػػػػ 
إلى وكميع  مف معمزمات زبيانات. زيد أبدزا مزافقوهـ عمى  افما يهدفلزصيا وهما 

اوفػػاؽ ووػػرازح بػػيف  بنسػػبة كزرزنػػافػػى ظػػؿ كارحػػة  ة النفسػػيةبالصػػال اسػػوبيافعبػػارات 
اوفػاؽ ووػرازح الوزازف ارسري فى ظؿ كارحة كزرزنػا بنسػبة اسوبياف ز  (93% :85 

بعػض العبػارات فػ  بعػض المحػازر  زا  ػافة مل وعديؿ زحػذؼ  (%95: 88بيف  
 زيامت الباح ة بالوعديالت المشار إليها.

وػـ حسػاب الوطبيؽ عمى أفراد العينة االسػوطالعية بعد صدؽ اإلتساؽ الداخمي:  -2
 لالسػوبيافبيف كؿ عبارة زالدركة الكمية  روباط  بيرسزف  المعامؿ االصدؽ مف خالؿ 

دالػػة إحصػػاريسا عنػػد مسػػوز   االروبػػاطيػػيـ معػػامالت ( وز ػػح أف 4(    3زالكػػدازؿ  
صػػػالحيوها ز  لالسػػػوبياناتصػػػدؽ االوسػػػاؽ الػػػداخمى ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى  ( 0.01 داللػػػة 

 لموطبيؽ.
 الصالبة النفسية فى ظؿ جائحة الستبيافرتباط بيرسوف امعامالت ( 3) جدوؿ

 (04)ف=    كورونا 
عبارات 
  االستبياف

معامالت 
 االرتباط

عبارات 
 االستبياف

معامالت 
 االرتباط

عبارات 
 االستبياف

معامالت 
 االرتباط

1 0.386** 13 0.359** 25 0.453** 
2 0.590** 14 0.414** 26 0.412** 
3 0.738** 15 0.765** 27 0.787** 
4 0.334** 16 0.559** 28 0634** 
5 0.419** 17 0.545** 29 0.589** 
6 0.782** 18 0.622** 30 0.715** 
7 0.398** 19 0.426** 31 0.357** 
8 0.654** 20 0.745** 32 0.687** 
9 0.310** 21 0.658** 33 0.565** 
10 0.744** 22 0.716** 34 0.630** 
11 0.623** 23 0.522** 35 0.761** 
12 0.645** 24 0.350**   
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    التوازف األسرى فى ظؿ جائحة كورونا الستبيافرتباط بيرسوف امعامالت ( 4) جدوؿ  
 (04)ف=

عبارات 
  الستبيافا

معامالت 
 االرتباط

عبارات 
 االستبياف

معامالت 
 االرتباط

عبارات 
 االستبياف

معامالت 
 االرتباط

عبارات 
 االستبياف

معامالت 
 االرتباط

1 345.0**  16 35.0**  31 34.00**  46 34505**  

2 34500**  17 34..3**  32 34500**  47 34030**  

3 34003**  18 345.3**  33 34003**  48 3403.**  

4 340.0**  19 340.0**  34 340.5**  49 34..5**  

5 345.5**  20 34000**  35 345..**  50 34500**  

6 34.0.**  21 34503**  36 34.0.**  51 340.0**  

7 34.00**  22 34505**  37 34.00**  52 3403.**  

8 3450.**  23 34...**  38 3450.**  53 34530**  

9 345.0**  24 34005**  39 345..**  54 34503**  

10 34505**  25 345..**  40 345..**  55 345.0**  

11 3450.**  26 345.3**  41 34530**  56 3405.**  

12 34553**  27 3400.**  42 340.0**  57 34000**  

13 34.55**  28 345..**  43 345.3**  58 345..**  

14 345..**  29 3400.**  44 340.3**  59 3450.**  

15 34500**  30 340.0**  45 34530**  60 34...**  

بإسوخداـ معامؿ  لالسوبياناتال بات معامالت وـ حساب : االستبياناتثبات  -3
 فحيث وـ وقسيـ االسوبيا زالوكزرة النصفية  Alpha Cronbackألفا كرزنباخ 

سوخداـ معادلة اإلى نصفيف ارزؿ لمعبارات الفردية زال انى لمعبارات الززكية  ـ 
   برازف زسبيرماف زمعادلة كوماف لحساب االروباط بيف كؿ نصفيف مف العبارات

 ( يز ح ذلؾ .5زكدزؿ  
 (04)ف=الصالبة النفسية والتوازف األسرى  ىالستبيانالثبات  الت( قيـ معام5جدوؿ )

الصالبة النفسية فى ظؿ جائحة  استبياف أبعاد
 كورونا

 
معامؿ الفا 
 كرونباخ

 التجزئة النصفية

 معامؿ جتماف براوف وسبيرمافمعامؿ 

 0.780 0.747 0.743 االلتزاـ
 0.712 0.713 0.624 التحكـ
 0.716 0.755 0.745 التحدى

 0.761 0.614 0.867 ككؿ االستبياف
 

التوازف األسرى فى ظؿ جائحة  استبيافمحاور 
 كورونا

معامؿ الفا 
 معامؿ جتماف براوف وسبيرمافمعامؿ  كرونباخ

 0.776 0.809 0.730 التوازف االقتصادى
 0.604 0.667 0.704 التوازف الصحى

 0.787 0.710 0.823 التوازف االجتماعى
 0.632 0.639 0.747 توازف األدوار 

 0.737 0.735 0.811 ككؿ االستبياف
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الصػػػالبة النفسػػػية فػػػى ظػػػؿ  السػػػوبياف( أف يػػػيـ معػػػامالت ال بػػػات 5يو ػػػح مػػػف كػػػدزؿ  
زمعامػػؿ بػػرازف زسػػبيرماف زمعامػػؿ كومػػاف  معامػػؿ ألفػػا كرزنبػػاخ كارحػػة كزرزنػػا باسػػوخداـ

الوػػػزازف ارسػػػر   السػػػوبياف( عمػػػى الوػػػزالى. زبالنسػػػبة 0.761  0.614  0.867كانػػػت  
  0.811زمعامػػػؿ بػػػرازف زسػػػبيرماف زمعامػػػؿ كومػػػاف   معامػػػؿ ألفػػػا كرزنبػػػاخفكانػػػت يػػػيـ 

 االسػػوبياناتمػػا يػػدؿ عمػػى  بػػات م عاليػػة( عمػػى الوػػزالى  زكميػػل القػػيـ 0.737  0.735
 . لموطبيؽ اصالحيوهز 
 

 خامسًا: التطبيؽ الميداني عمى عينة البحث
حوػػى  يزنيػػزشػػهر  وػػـ وطبيػػؽ أدزات البحػػث فػػ  الفوػػرة مػػف الحػػدود الزمنيػػة لمبحػػث:

 ـ.2021أ سطسشهر 
العامالت  السيداتوـ وطبيؽ أدزات البحث عمى عينة مف  الحدود المكانية لمبحث:

زريػؼ    الرربيػةمحافظوى القػاهرة ز ح ر ببعض المصالح الحكزمية زالخاصة فى 
  زيػػػد وػػػـ الوطبيػػػؽ مػػػف محمػػػة أبػػػز عمػػػى  الػػػراهبيف  سػػػمنزد(يريػػػة محافظػػػة الرربيػػػة  

وززيل بعض االسومارات عمى السيدات  ير القادرات عمػى المقابمة المباشرة ز خالؿ 
لكورزنػػى الػػذ  وػػـ رلكورزنػػى   بكانػػب اسػػوخداـ النمػػزذج ارالوعامػػؿ مػػل النمػػزذج ا

زوػـ إرسػاؿ المينػؾ عػف  Google Driveعمػى  Google Form باسػوخداـ إعػداد 
طريػػؽ زسػػارؿ الوزاصػػؿ االكومػػاعى المواحػػة لمباح ػػة فػػى المحافظػػات محػػؿ البحػػث 

 مف خالؿ الرابط الوال  :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccPJR949mYjsxjEIp
hzklO0S_yWd5M__RkGjG7arnRlgVkWw/viewform?usp=sf_link 

 

 سادًسا: المعالجات اإلحصائية
لوحديػػػػػػد الموزسػػػػػػطات  Spss.xسػػػػػػوخداـ برنػػػػػػام  اوػػػػػـػ إكػػػػػػراد المعالكػػػػػػات اخحصػػػػػػارية ب

روبػػػػاط بيرسػػػػزف  االحسػػػػابية  اخنحػػػػراؼ المعيػػػػاري  الوكػػػػرارات  النسػػػػب المرزيػػػػة  معامػػػػؿ 
وكػػػػا  زاحػػػػد ا  وحميػػػػؿ الوبػػػػايف فػػػػ  T.Testخوبػػػػار اسػػػػوخداـ االفػػػػرزؽ بػػػػيف الموزسػػػػطات ب

سػوخراج النوػار  ا  زذلػؾ مػف أكػؿ L.S.Dخوبػار أيػؿ فػرزؽ معنػزي ا  F.Testسوخداـ اب
 زوفسيرها.زمنايشوها 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccPJR949mYjsxjEIphzklO0S_yWd5M__RkGjG7arnRlgVkWw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccPJR949mYjsxjEIphzklO0S_yWd5M__RkGjG7arnRlgVkWw/viewform?usp=sf_link
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 تحميميا وتفسيرىا: النتائج 

 أواًل: النتائج الوصفية
 :وصؼ العينة األساسية لمبحث -1
وبعض  قتصاديةالجتماعية واالاألساسية وفقا لبعض المتغيرات ا ة( توزيع أفراد العين6جدوؿ )

 (371ف = )  المتغيرات البحثية
 % العدد مدة الزواج % العدد مكاف السكف

 38.8 144 سنزات 10أيؿ مف  63.3 235 ح ر
 28.0 104 سن  20> 10مف 36.7 136 ريؼ

 33.2 123 سنة فثك ر 20مف 
 %122 371 المجموع %122 371 المجموع

 % العدد المستوى التعميمى لمزوج % العدد ةالمستوى التعميمى لمزوج
 15.1 56 منخفض 14.0 52 منخفض

 17.3 64 موزسط  انزية  فزؽ الموزسط( 23.5 87 الموزسط( موزسط  انزية  فزؽ
 67.6 251  كامع   فزؽ كامع ( مروفل 62.5 232  كامع   فزؽ كامع ( مروفل

 %122 371 المجموع %122 371 المجموع
 % العدد عمؿ الزوج % العدد ةعمؿ الزوج

 42.0 156 حكزمى 60.6 225 حكزمى
 58.0 215 خاص 39.4 146 خاص

 %122 371 المجموع %122 371 المجموع
 % العدد متوسط الدخؿ الشيري % العدد عدد أفراد األسرة

 41.8 155 (كني 5000 أيؿ مف  منخفض 47.4 176 فرادأ 4:3مف 
 33.4 124 (10000 >5000موزسط   36.7 136 فرادأ 6:5مف 
 24.8 92 (كني 10000مروفل  أك ر مف  15.9 59 فثك ر 7

 %122 371 المجموع %122 371 المجموع
 % العدد أصابة أحد أفراد األسرة بكورونا % العدد قرب مكاف العمؿ مف السكف

 51.5 191 نعـ 40.7 151 نعـ
 48.5 180 ال 59.3 220 ال

 %122 371 المجموع %122 371 المجموع

مػػػػف الح ػػػػر بنسػػػػبة  مػػػػا يقػػػػرب مػػػػف  م ػػػػى العينػػػػة( أف 6يو ػػػػح مػػػػف كػػػػدزؿ  
عينػػػة  الززكػػػاتالنسػػبة ارعمػػػى مػػػف %   زأف 36.7% زأيمهػػف مػػػف الريػػػؼ بنسػػػبة 63.3

 10زأيمهػػف مػػدة ززاكهػػف مػػف% 38.8سػػنزات بنسػػبة  10أيػػؿ مػػف ززاكهػػف البحػػث مػػدة 
 %.  28بنسبة  سن  20ريؿ مف 

مروفػل الوعميمػ   فمسػوزاه عينة البحثالززكات  ما يقرب مف  م ىكما يوبيف أف 
%  كمػا 14بنسػبة  مػنخفضالوعميمػ   فمسوزاه ف%  زأيمه62.5بنسبة  فثك ر( كامعى 

بنسػػبة مروفػػل   كػػامعى فػػثك ر( الوعميمػػ   ـمسػػوزاه ارززاج مػػا يزيػػد عػػف وم ػػىيو ػػح أف 
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كػػذلؾ يو ػػح أف أ مػػب %   15.1مػػنخفض بنسػػبة الوعميمػػ   ـمسػػوزاه ـ%  زأيمهػػ67.6
%  زأيمهػػا يوػػرازح 47.4أفػػراد ( بنسػػبة  4:3أسػػر العينػػة يوػػرازح عػػدد أفػػراد أسػػرههف بػػيف   

%  زأما عػف الػدخؿ الشػهر  فث مػب ارسػر 15.9( بنسبة رأفراد فثك  7مف عدد ارفراد  
 %.24.8بنسبة  مروفل% زأيمهـ دخمهـ 41.8بنسبة  منخفضدخمهـ 

يبعػد مكػاف عممهػف عػف الززكات  العينة مفأك ر مف نصؼ كما يوبيف أف 
% 40.7%   زأيمهف يقرب مكاف عممهف مف المسػكف بنسػبة 59.3المسكف بنسبة 

فحػػزالى أك ػػر مػػف نصػػؼ العينػػة وعػػرض أحػػد صػػابة بفيػػرزس كزرزنػػا خزأمػػا عػػف ا. 
أصػػابة أحػػد  لػػـ يػػوـ% زأيمهػػـ 51.5بفيػػرزس كزرزنػػا بنسػػبة أفػػراد ارسػػرة لةصػػابة 

 %.48.5بفيرزس كزرزنا بنسبة  أفراد ارسرة
خبار أمصادر المعمومات التى تعتمد عمييا المرأة العاممة فيما يتعمؽ بكثر أ -2

 : فيروس كورونا
خبار فيروس أة العاممة فيما يتعمؽ بأمصادر المعمومات التى تعتمد عمييا المر  ركثأ( 7جدوؿ ) 

 (371)ف =  كورونا
عمييا المرأة  اكثر مصادر المعمومات التى تعتمد

 الترتيب النسبة المئوية الوزف النسبى العاممة فيما يتعمؽ باخبار فيروس كورونا
 األوؿ 40.8 2280 ينزات الوميفزيزف المحمية زالعالمية

 الرابع 16.1 900 منظمة الصحة العالمية
 الثالث 17.3 960 ززارة الصحة المصرية

 الثانى 19.4 1080 زسارؿ الوزاصؿ االكوماعى
 الخامس 6.4 360 االصدياد زاريارب

  122 5582 المجموع

ينزات الوميفزيزف المحمية زالعالمية وحوؿ الورويب ( أف 7  يو ح مف كدزؿ
% كثك ر مصادر المعمزمات الوى وعومد عميها المرأة العاممة فى 40.8ارزؿ بنسبة 

موابعة أخبار فيرزس كزرزنا المسوكد يمي  زسارؿ الوزاصؿ االكوماعى حيث كادت 
ورويب ال الث % يميها ززارة الصحة المصرية يى ال19.4فى الورويب ال انى بنسبة 

% زأخيرا 16.1%  ـ منظمة الصحة العالمية فى الورويب الرابل بنسبة 17.3بنسبة 
%. زووفؽ هذ  النويكة 6.4فى الورويب الخامس زارخير ارصدياد زاريارب بنسبة 

( الوى أشارت إلى أف ينزات الوميفزيزف المحمية هى 2020مل دراسة زينب يزسؼ  
 يرزس كزرزنا المسوكد لد  ربات ارسر .أهـ زسارؿ المعمزمات عف ف
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لممرأة العاممة فى بأبعادىا لدى النفسية واألىمية النسبية لمصالبة  مستوىال -3
  ظؿ جائحة كورونا:

 
ة العاممة أبعادىا لدى لممر ألمصالبة النفسية بىمية النسبية ألالمستوى وا( 8جدوؿ )          

 (371)ف=  فى ظؿ جائحة كورونا
الصالبة أبعاد 

  النفسية
النسبة  العدد المستوى

 المئوية
المتوسط 
 الحسابى

النسبة 
 المئوية

االنحراؼ  الترتيب
 المعياري

 53.6 199 (18:  12منخفض   االلتزاـ
21.48 32.7 

 
 الثالث
 

 33.4 124 (25: 19موزسط   4.24
 13.0 48 (30:26مروفل  

 %122 371 االجمالى
 58.0 215 (22:  16منخفض   التحكـ

25.42 36.3 
 
 األوؿ
 

 31.3 116 (29: 23موزسط   4.43
 10.7 40 (35:30مروفل  

 %122 371 االجمالى
 51.5 191 (19:  12منخفض   التحدى

 33.4 124 (27: 20موزسط   5.46 الثانى 33.2 23.23
 15.1 56 (34:28مروفل  

 %122 371 االجمالى
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبة 

 ككؿ النفسية
 45.3 168 (59:  40منخفض  

69.72 122 
 

 40.7 151 (79: 60موزسط   12.16
 14.0 52 (99:80مروفل  

 %122 371 االجمالى
 69.72 يبماالصالبة النفسية ( أف موزسط دركات مقياس 8يو ح مف كدزؿ  

 الصالبة النفسية  زهز يقل  ف  مد  المسوز  الموزسط  زهذا يعن  أف مسوز  دركة 
زلكف يو ح إي ا أف أك ر مف    موزسط لممرأة العاممة فى ظؿ كارحة كزرزنا ككؿ

نصؼ العينة كاف مسوزاهـ منخفض فى أبعاد االلوزاـ   الوحكـ   الوحد  حيث بمرت 
بعد الوحكـ كما يو ح أف  . % ( عمى الوزالى51.5%   58%   53.6النسب  
%  33% يمي  الوحد  فى المروبة ال انية بنسبة 36.3لمروبة ارزلى بنسبة اكاد فى 
  زهذا يعنى أف المرأة العاممة لديها %30.7ى المروبة ال ال ة بنسبة فبعد االلوزاـ زأخيرا 

ها حزؿ اعوقاد بقدروها عمى السيطرة عمى كارحة كزرزنا مف خالؿ معارفها زسمزكياو
صابة مما يكعمها ونظر لمفيرزس عمى أن  كرير  مف خحماية نفسها زأفراد أسروها مف ا

الفيرزسات يمكف الوصد  ل  زليس وهديد عمى حياوها مما يخمؽ لديها االلوزاـ بوحقيؽ 
( الوى 60:2015  زووفؽ هذ  النويكة مل دراسة نكاح عزاد أهدافها زأهداؼ أسروها

أشارت إلى أف دركة الصالبة النفسية لد  السيدات العامالت موزسطة  زدراسة ذيب 
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( الوى أشارت إلى أف مسوز  الصالبة النفسية 834: 2021الرزاد زعمرالعظامات   
وخومؼ هذ  زلى. بينما فى  زد كارحة كزرزنا موزسط زكاف بعد الوحكـ فى المروبة ار

  صالح القرنى زكماؿ الديف مزكى  Salami et al.,(2013) اتالنويكة مل دراس
 بعد االلوزاـ المروبة ارزلى.الوى احوؿ فيها ( 272: 2020 
لمرأة العاممة فى اواألىمية النسبية لمتوازف األسرى بمحاوره لدى  مستوىال -4

  ظؿ جائحة كورونا:
 ةة العاممألدى لممر  لمتوازف األسري بمحاوره ىمية النسبية ألالمستوى وا( 9جدوؿ )          

 (371)ف=  فى ظؿ جائحة كورونا
التوازف محاور 

  األسرى
النسبة  العدد المستوى

 المئوية
المتوسط 
 الحسابى

النسبة 
 المئوية

االنحراؼ  الترتيب
 المعيارى

التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازف 
 االقتصادى

 24.7 92 (24:  18منخفض  
 64.5 239 (31: 25موزسط   6.72 الثالث 24.3 33.4

 10.8 40 (37:32مروفل  
 %122 371 االجمالى

التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازف 
 الصحى

 

 7.1 26 (23:  16منخفض  
 31.2 116 (31: 24موزسط   5.92 الثانى 24.7 34.1

 61.7 229 (39:32مروفل  
 %122 371 االجمالى

 التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازف
 االجتماعى

 12.9 48 (24: 16منخفض  
 54.5 202 (33: 25موزسط   3.82 الرابع 19.3 26.6

 32.6 121 (41:34مروفل  
 %122 371 االجمالى

 15.6 58 (35:  25منخفض   توازف األدوار
 88.8 181 (46: 36موزسط   7.24 األوؿ 32.1 44.3

 3..3 131 (56:47مروفل  

 %122 371 االجمالى
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازف 
  األسػػػرى ككػػػؿ

 ككؿ

 16.2 60 (112:  80منخفض  
137.9 122 

 
 48.2 179 (143: 113موزسط   22.77

 35.6 132 (172:144مروفل  
 %122 371 االجمالى
 137.9 يبما الوزازف ارسر ( أف موزسط دركات مقياس 9يو ح مف كدزؿ  

 الوزازف ارسر زهز يقل  ف  مد  المسوز  الموزسط  زهذا يعن  أف مسوز   دركة 
لمروبة ارزلى وزازف اردزار فى اموزسط  زيثو   لممرأة العاممة فى ظؿ كارحة كزرزنا

 ـ الوزازف % 24.7فى المروبة ال انية بنسبة الوزازف الصحى % يمي  32.1بنسبة 
المروبة  فى وماعىكالوزازف االزأخيرا  % 24.3فى المروبة ال ال ة بنسبة  يوصاد اال
  زيد يركل ذلؾ إلى أف المرأة العاممة وسعى دارما لمحفاظ عمى  %19.3بنسبة  رابعةال
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وزازف أدزارها يدر المسوطاع خالؿ ارزمات الوى وعورض ارسرة بحيث ال وطرى 
افظ أدزارها المهنية عمى ارسرية . زوخومؼ هذ  النويكة مل دراسة دعاد ح

 ( حيث أحوؿ الوزازف النفسكسد  الورويب ارزؿ فى الوزازف ارسر .682:2020 
 

 : ثانًيا: النتائج في ضوء فروض البحث
توجد فروؽ دالة  "زالذي ينص عمى أن  النتائج في ضوء الفرض األوؿ: 

إحصائيا بيف متوسطات درجات المرأة العاممة فى الصالبة النفسية بأبعادىا 
)االلتزاـ، التحكـ، التحدى( فى ظؿ جائحة كورونا تبعا الختالؼ كؿ مف ) مكاف 

أحد أفراد صابة إعمؿ الزوجيف، قرب مكاف العمؿ مف المسكف ، نوع السكف، 
ف صحة الفرض إحصاريسا وـ إيكاد ييمة زلموحقؽ م  "األسرة بفيروس كورونا(

  ذلؾ. وز ح (13: 10  ازؿ  زالكد ( ت
 

بأبعادىا متوسطات درجات المرأة العاممة فى الصالبة النفسية الفروؽ في داللة ( 12جدوؿ )
 (371)ف=فى ظؿ جائحة كورونا تبعا لمكاف السكف 

ة العاممة أالصالبة النفسية لممر ( زكزد فرزؽ ف  10  مف كدزؿيو ح 
كميل اربعاد   االلوزاـ  فى  0.01داللة ند مسوز  عفى ظؿ كارحة كزرزنا 

؛ زيد يركل الح رلصالح الوحكـ  الوحد ( زكذلؾ الدركة الكمية لمصالبة النفسية 
زموابعة حزؿ مسوكدات  المرأة العاممة فى الح ر لديها زعى أك ر ذلؾ إلى أف

كزرزنا كما أنها أك ر حرصا فى الودابير زالممارسات الخاصة بمزاكهة كزرزنا 
كما أز حت بعض الدراسات مما ساهـ صابة بالفيرزس خزأيؿ فى دركة يمؽ ا

 المتغيرات
 الفروؽ 235ف=  حضر 136ريؼ ف= 

بيف 
 المتوسطات

 قيمة
 ت

 مستوى
 متوسط الداللة

 حسابى
 إنحراؼ
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 إنحراؼ
 معيارى

 داؿ 0.01 7.08 2.90 3.01 24.54 4.87 21.64 االلتزاـ
 لصالح الح ر

 داؿ 0.01 3.44 1.62 3.87 28.00 5.11 26.38 التحكـ
 لصالح الح ر

 داؿ 0.01 5.24 2.98 4.64 26.13 6.22 23.14 التحدى
 لصالح الح ر

الصالبة النفسية 
 داؿ 2.21 5.81 7.23 8.74 78.42 15.23 71.17 ككؿ

 لصالح الحضر
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ف ال   فى زيادة دركة الصالبة النفسية لديها بالمقارنة بالمرأة العاممة فى الريؼ
الح ر بشكؿ عاـ ووعرض في  المرأة لمعديد مف  عف أف أسمزب المعيشة فى

لديها دركات القدرة عمى مزاكهة ومؾ  مما زادالمصاعب زال رزطات اليزمية 
بالمقارنة بالمرأة الصعزبات زكعؿ سمة الصالبة النفسية أحد مقزمات شخصياوها 

بينما   ( 303: 2021فى الريؼ  زووفؽ هذ  النويكة مل دراسة شيماد عمر  
: 2014(  عصاـ عيسى  247: 2008ينب را ى   ز  اتمل دراسوخومؼ 
( زالوى أشارت لعدـ زكزد فرزؽ فى الصالبة النفسية لد  السيدات وبعا 141
 .السكفلمكاف 

 

بأبعادىا متوسطات درجات المرأة العاممة فى الصالبة النفسية الفروؽ في داللة ( 11جدوؿ )
 (371)ف=عمؿ الزوجيف نوع لفى ظؿ جائحة كورونا تبعا 

 
 المتغيرات

 الفروؽ 147ف=  خاص 224ف=  حكومى
بيف 

 المتوسطات
 قيمة
 ت

 مستوى
 متوسط الداللة

 حسابى
 إنحراؼ
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 إنحراؼ
 معيارى

جو
زو
ؿ ال

عم
 

 داؿ 0.01 5.90 2.42 5.16 22.02 2.71 24.44 االلتزاـ
 الحكزمىلصالح 

 داؿ 0.01 7.98 3.47 4.93 25.31 3.44 28.78 التحكـ
 لصالح الحكزمى

 داؿ 0.01 8.87 4.68 6.44 22.21 3.69 26.89 التحدى
 لصالح الحكزمى

النفسية  الصالبة
 داؿ 2.21 9.62 11.22 14.28 69.12 7.91 82.12 ككؿ

 لصالح الحكومى
 

 المتغيرات
 الفروؽ 215ف=  خاص 156حكومى ف= 

بيف 
 المتوسطات

 قيمة
 ت

 مستوى
 متوسط الداللة

 حسابى
 إنحراؼ
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 إنحراؼ
 معيارى

زوج
ؿ ال

عم
 

 داؿ 0.01 4.24 1.76 4.21 22.46 3.76 24.22 االلتزاـ
 لصالح الحكزمى

  ير داؿ0.117 1.57 0.70 3.86 27.00 4.78 27.70 التحكـ
 داؿ ير  0.174 1.36 0.77 5.20 24.58 5.63 25.36 التحدى

الصالبة النفسية 
 داؿ 2.21 2.33 2.94 12.22 74.25 11.95 76.99 ككؿ

 لصالح الحكومى
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الصالبة النفسية لممراة العاممة  ( زكزد فرزؽ ف 11  يو ح مف كدزؿ
فى كميل اربعاد  االلوزاـ   0.01ند مسوز  داللة عفى ظؿ كارحة كزرزنا 

العامالت فى عمؿ لصالح  الوحكـ  الوحد ( زكذلؾ الدركة الكمية لمصالبة النفسية
كرادات الوى اوخذها القطاع الحكزمى أ ناد خا؛ زيد يركل ذلؾ إلى حكزمى
زمنها وخفيض أياـ الح زر زالسماح لمسيدات بالقطاع الخاص  ةمقارنالكارحة 

العامالت الوى لديهف أطفاؿ دزف سف ال انية عشر بالبقاد فى المنزؿ دزف المساس 
خريف فى محيط  بالمسوحقات المالية مما ساهـ فى وقميؿ اخوالط المرأة العاممة با

زيت المواح لمبقاد فى صابة بالفيرزس ف ال عمى زيادة الخالعمؿ زوقميؿ فرص ا
وخاذ القرارات المناسبة لموعامؿ زالوعايش مل االمنزؿ ارمر الذ  ساعدها عمى 

ادة دركة الفيرزس زوحديد أساليب المزاكهة المعرفية زالسمزكية ارمر الذ  أد  لزي
( 2015  ووفؽ كزريا مل دراسة مميك  بمعابد ة  زهذ  النويكالصالبة النفسية لديها

كهاد خعراض النفسية لممرأة العاممة وبعا الخوالؼ ارت الخوالؼ االوى أشار 
 المهنى لمقطاعات الوى وعمؿ بها .

ة العاممة فى أالصالبة النفسية لممر  زكزد فرزؽ ف مف الكدزؿ يو ح كما 
زكذلؾ الدركة الكمية  االلوزاـبعد فى  0.01ند مسوز  داللة عظؿ كارحة كزرزنا 

 زيد يركل ذلؾ إلى أف ؛ززكات العامميف فى عمؿ حكزمى لصالح لمصالبة النفسية
روبط أي ا بوخفيض أياـ الح زر زوقميؿ اعمؿ الززج فى يطاع حكزمى 

 ة رزطات العمؿ ززيادة زيت البقاد فى المنزؿ مما ساهـ فى مساعدو  لمززك
زوقديـ الدعـ الماد  زالنفس  لها فى كيفية الوعامؿ الفعاؿ مل ومؾ ارزمة زكيفية 

دركة الذ  انعكس إيكابيا عمى  ويسير أمزر أفراد ارسرة أ ناد الكارحة ارمر
 صالبوها النفسية.
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بأبعادىا متوسطات درجات المرأة العاممة فى الصالبة النفسية الفروؽ في داللة ( 12جدوؿ )
 (371)ف=قرب مكاف العمؿ مف السكف لفى ظؿ جائحة كورونا تبعا 

الصالبة النفسية لممراة العاممة  ( زكزد فرزؽ ف 12  يو ح مف كدزؿ
فى كميل اربعاد   االلوزاـ   0.01ند مسوز  داللة عفى ظؿ كارحة كزرزنا 

العامالت الالرى لصالح  الوحكـ  الوحد ( زكذلؾ الدركة الكمية لمصالبة النفسية
أف يرب مكاف العمؿ مف  زيد يركل ذلؾ إلى ؛مف المسكفيقرب مكاف عممهف 

االنوقاؿ  وشكيعها عمىلمزاصالت أز االنوقاؿ بالممرأة العاممة عدـ  يسمحالسكف 
 زمف االنوقاؿ فى حالةكذلؾ وقميؿ    السيارات/ الواكس (  المزاصالت الخاصةب

صابة خالمزاصالت العامة ارمر الذ  يقمؿ مف االخوالط با خريف زوقميؿ فرص ا
مما ينعكس إيكابيا عمى صالبوها النفسية عكس المرأة العاممة الوى وقطف لديها 

فى مسكف يبعد عف مكاف العمؿ زو طر مكبر  السوخداـ زسارؿ المزاصالت 
صابة أز نقؿ المرض خورها مف ايمقها زوز  ةخوالطها باالخريف ززياداززيادة فرص 

 رحد أفراد أسروها.
 
 

 المتغيرات
  مكاف العمؿقرب 

 151ف= 
 بعد مكاف العمؿ

 الفروؽ 222ف=    
بيف 

 المتوسطات
 قيمة
 ت

 مستوى
 متوسط الداللة

 حسابى
 إنحراؼ
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 إنحراؼ
 معيارى

 5.10 2.11 4.70 22.33 3.27 24.34 االلتزاـ
 داؿ 0.01
يرب لصالح 

 مكاف العمؿ

 2.83 1.31 4.37 26.62 4.40 27.94 التحكـ
 داؿ 0.05
يرب  لصالح 

 مكاف العمؿ

 5.19 2.90 5.25 23.31 5.30 26.21 التحدى
 داؿ 0.01
يرب  نعـلصالح 

 مكاف العمؿ
الصالبة النفسية 

 4.88 6.23 12.9 72.17 12.76 78.21 ككؿ
 داؿ 2.21
قرب مكاف لصالح 

 العمؿ
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بأبعادىا متوسطات درجات المرأة العاممة فى الصالبة النفسية الفروؽ في داللة ( 13جدوؿ )
 (371)ف= صابة أحد أفراد األسرة بفيروس كوروناإلفى ظؿ جائحة كورونا تبعا 

ة العاممة أالصالبة النفسية لممر  ( زكزد فرزؽ ف 13  يو ح مف كدزؿ
فى كميل اربعاد   االلوزاـ   0.01ند مسوز  داللة عفى ظؿ كارحة كزرزنا 

ارسر الوى لـ  لصالح الوحكـ  الوحد ( زكذلؾ الدركة الكمية لمصالبة النفسية
صابة أحد أفراد ارسرة إأف  زيد يركل ذلؾ إلى ؛يصاب أحد أفرادها بفيرزس كزرزنا

صابة رحد أز خا وكرارمسوز  الوزور زالخزؼ زالقمؽ مف بالفيرزس يزيد مع  
كرادات السمزكية لممرأة العاممة فى وعاممها خلكميل أفراد ارسرة   ف ال عمى أف ا

صابة خاؿ اعداد الزكبات .....الخ( حإمل الفيرزس   العقيـ   الوطهير  الوباعد  
وزيد بدركة كبيرة عف حاالت الزياية ارمر الذ  يشكؿ عميها مزيد مف ال رط 
زبالوالى وقؿ مع  دركة صالبوها النفسية  زهذ  النويكة ووفؽ كزريا مل دراسة زينب 

زيادة دركة الخزؼ مف الفيرزس لد  ( الوى أكدت عمى 592: 2020يزسؼ  
وفي ضوء ما سبؽ  ارسرة مف مرض مزمف.ربات ارسر مل معاناة أحد أفراد 

 الفرض األوؿ .صحة يكوف قد تحقؽ 
 

توجد فروؽ دالة    زالذي ينص عمى أن : الثانىالنتائج في ضوء الفرض 
إحصائيا بيف متوسطات درجات المرأة العاممة فى التوازف األسري بمحاوره 

ف األدوار( فى )التوازف االقتصادى، التوازف الصحى، التوازف االجتماعى، تواز
عمؿ الزوجيف، نوع ظؿ جائحة كورونا تبعا الختالؼ كؿ مف ) مكاف السكف، 

 المتغيرات
   اإلصابة

 191ف= 
  عدـ اإلصابة

 الفروؽ 182ف=   
بيف 

 المتوسطات
 قيمة
 ت

 مستوى
 متوسط الداللة

 حسابى
 إنحراؼ
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 إنحراؼ
 معيارى

لصالح  داؿ 0.01 5.68 2.29 2.23 24.66 4.96 22.37 االلتزاـ
 صابةخعدـ ا

لصالح  داؿ 0.01 3.38 1.53 4.11 28.20 4.59 26.66 التحكـ
 صابةخعدـ ا

لصالح  داؿ 0.01 7.52 3.98 4.26 27.08 5.76 23.10 التحدى
 صابةخعدـ ا

الصالبة النفسية 
لصالح  داؿ 2.21 691 8.15 8.42 79.95 13.54 71.82 ككؿ

 صابةإلعدـ ا
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زلموحقؽ مف صحة الفرض إحصاريسا  "،صابة أحد أفراد األسرة بفيروس كورونا(إ
 يز حاف ذلؾ.  (16: 14  ازؿزالكد وـ إيكاد ييمة  ت(

 
بمحاوره متوسطات درجات المرأة العاممة فى التوازف األسرى الفروؽ في داللة ( 14جدوؿ )

 (371)ف=فى ظؿ جائحة كورونا تبعا لمكاف السكف 

ة العاممة فى ألممر  الوزازف ارسر ( زكزد فرزؽ ف  14  يو ح مف كدزؿ
 الوزازف المحازرفى كميل  0.01ند مسوز  داللة عظؿ كارحة كزرزنا 

( زكذلؾ الدركة االكوماعى  وزازف اردزارف ز الوزا  الصحى الوزازف  االيوصاد 
الح ر؛ زيد يركل المرأة العاممة الوى وعيش فى لصالح  لموزازف ارسر الكمية 

(   إيماف أحمد 1995الح رية كما أكدت دراسات فاوف كماؿ ذلؾ إلى أف المرأة 
لديها كفادة إدارية فى إدارة المزرد المالى  (2016(  زفاد خميؿ  1997 

 الوخطيط  لمميزانية   السمزؾ االدخار    سمزكيات ورشيد االسوهالؾ ...الخ( 
مما ساعدها عمى وحقيؽ الوزازف االيوصاد  خالؿ الكارحة  بالمقارنة بالمرأة الريفية

  كما أنها أك ر حرصا عمى إوباع السمزكيات الزيارية  الرذارية  بشكؿ أف ؿ
 (588: 2020دراسة زينب يزسؼ   السكنية( فى ظؿ كارحة كزرزنا كما أكدت

زبالنسبة   مما ساعدها عمى وحقيؽ الوزازف الصحى خالؿ الكارحة بشكؿ أف ؿ
( 1234: 2021لوزازف اردزار اخومفت هذ  النويكة كزريا مل دراسة رشا منصزر 

 المتغيرات
 الفروؽ 235ف=  حضر 136ريؼ ف= 

بيف 
 المتوسطات

 قيمة
 ت

 مستوى
 متوسط الداللة

 حسابى
 إنحراؼ
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 إنحراؼ
 معيارى

 داؿ 0.01 4.66 1.86 3.34 27.34 4.29 25.47 القتصادىالتوازف ا
 لصالح الح ر

 داؿ 0.01 7.74 5.21 5.31 35.97 7.60 30.76 التوازف الصحى
 لصالح الح ر

 داؿ 0.01 7.00 4.19 5.28 35.01 5.99 30.82 التوازف االجتماعى
 لصالح الح ر

 داؿ 0.01 7.14 5.23 6.71 46.23 6.95 41.00 توازف األدوار
 لصالح الح ر

 التوازف األسرى
 داؿ 2.21 7.38 15.44 17.91 143.56 21.76 128.11 ككؿ 

 لصالح الحضر
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الوى أشارت لعدـ زكزد فرزؽ فى إدارة ربة ارسرة لشرزف االبناد خالؿ فورة كارحة 
 لمكاف السكف .كزرزنا زفقا 

 
بمحاوره متوسطات درجات المرأة العاممة فى التوازف األسرى الفروؽ في داللة ( 15جدوؿ )

 (371)ف=فى ظؿ جائحة كورونا تبعا لعمؿ الزوجيف 

ة العاممة فى ألممر  الوزازف ارسر ( زكزد فرزؽ ف  15  مف كدزؿيو ح 
 الوزازف  المحازرفى كميل  0.01ند مسوز  داللة عظؿ كارحة كزرزنا 

( زكذلؾ الدركة الوزازف االكوماعى  وزازف اردزار  الصحى الوزازف  االيوصاد 

 
 المتغيرات

 الفروؽ 147ف=  خاص 224حكومى ف= 
بيف 

 المتوسطات
 قيمة
 ت

 مستوى
 متوسط الداللة

 حسابى
 إنحراؼ
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 إنحراؼ
 معيارى

جو
زو
ؿ ال

عم
 

التوازف 
 داؿ 0.01 7.81 2.94 3.80 24.87 3.36 27.82 االقتصادى

 لصالح الحكزمى
التوازف 
 داؿ 0.01 5.59 3.84 6.59 31.74 6.38 35.58 الصحى

 لصالح الحكزمى
التوازف 
 داؿ 0.01 7.68 4.47 6.59 30.77 4.63 35.25 االجتماعى

 لصالح الحكزمى

 داؿ 0.01 9.64 6.64 7.70 40.30 5.54 46.94 توازف األدوار
 لصالح الحكزمى

 التوازف األسرى
 داؿ 2.21 9.31 18.49 22.89 126.73 15.3 145.23 ككؿ 

 لصالح الحكومى
 
 غيراتالمت

 الفروؽ 215ف=  خاص 156حكومى ف= 
بيف 

 المتوسطات
 قيمة
 ت

 مستوى
 متوسط الداللة

 حسابى
 إنحراؼ
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 إنحراؼ
 معيارى

زوج
ؿ ال

عم
 

التوازف 
داؿ لصالح 2.21 2.49 0.99 3.83 26.07 3.76 27.07 االقتصادى

 الحكومى
لتوازف ا

  ير داؿ0.63 0.49 0.33 5.92 33.87 7.26 34.20 الصحى

لتوازف ا
  ير داؿ0.09 1.67 1.03 5.93 32.87 5.85 33.91 االجتماعى

وازف األدوارت  داؿ ير  0.40 0.83 0.63 7.50 43.94 7.06 44.58 
 لتوازف األسرىا

 داؿغير  2.29 1.69 3.68 21.34 135.76 22.25 139.45 ككؿ 
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أف  ذلؾ إلى؛ زيد يركل العامالت فى عمؿ حكزمىلصالح  لموزازف ارسر الكمية 
باالسوقرار  وسـالـ يوث ر دخمها نويكة الكارحة ز المرأة العاممة فى القطاع الحكزمى 

زال بات نزعا ما مقارنة بالمرأة العاممة فى القطاع الخاص مما يكعمها يادرة عمى 
وحقيؽ الوزازف االيوصاد  بشكؿ أف ؿ زومبية االحوياكات فى  زد  بات 

رادات الوى أوخذوها المؤسسات الحكزمية أ ناد كارحة كخزاسوقرار الدخؿ   كذلؾ ا
كزرزنا مف وخفيض أياـ الح زر لمسيدات كعؿ لديها المزيد مف الزيت لممارسة 

 إعداد زكبات صحية  إعداد مشرزبات لوقزية الكهاز السمزكيات الصحية 
لعاب الوفكير أبناد عمى القرادة زممارسة رالمناعى رفراد ارسرة   وشكيل ا

ف ال عف ي اد أزيات فراغ نعكس إيكابيا عمى الوزازف الصحى إمما ....الخ( .
مكانية  بناد زوقزية العاليات بينهـ زوحسيف أساليب الوزاصؿرمل الززج زا أك ر زا 

نعكس إيكابيا عمى الوزازف االكوماع  ف ال إمما  االطمرناف عمى ارهؿ زاريارب
ؽ ووعرض ل  مما كعمها يادرة عمى وحق عف وقميؿ دركة وعدد زصراع اردزار الوى

 الوزازف فى اردزار بدركة أف ؿ.
ة العاممة ألممر  االيوصاد الوزازف زكزد فرزؽ ف   كدزؿاليو ح مف كما 

لصالح ززكات العامميف فى عمؿ  0.01فى ظؿ كارحة كزرزنا عند مسوز  داللة 
زيد يركل ذلؾ إلى عدـ وث ر العامميف فى القطاع الحكزمى بانقطاع  ؛حكزمى

بالقطاع الخاص مما ساعد المرأة عمى ومبية االحوياكات  ةالدخؿ أز يمو  بالمقارن
ل سرة دزف أف وؤ ر الكارحة سمبا عمى وحقيؽ الوزازف االيوصاد   ةالموعدد

( الوى أشارت 693: 2020دعاد حافظ   ةرسروها   زووفؽ هذ  النويكة مل دراس
لزكزد فرزؽ دالة إحصاريا فى الوزازف االيوصاد  لصالح ززكات العامميف 

 أصحاب و رركدت عمى أ( الوى 123 :2020 زؿمي خديكةدراسة   ز حكزميا
   الحكزمية بالقطاعات مقارنة كزرزنا فيرزس انوشار نويكة الخاصة القطاعات

الوزازف الصحى زاالكوماعى زوزازف كما يو ح مف الكدزؿ عدـ زكزد فرزؽ فى 
أف المرأة العاممة وحرص عمى وحقيؽ  زيد يركل ذلؾ إلى ؛اردزار وبعا لعمؿ الززج

الوزازف الصحى رفراد أسروها زالوزازف االكوماعى ف ال عف وزازف أدزرها داخؿ 
زخارج المنزؿ خالؿ ارحة كزرزنا سزاد كاف ززكها يعمؿ فى يطاع حكزمى أز 
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يطاع خاص زلذلؾ لـ وزكد فرزؽ فى ومؾ اربعاد   زوخومؼ هذ  النويكة مل 
( الوى أشارت لزكزد فرزؽ دالة إحصاريا فى 693: 2020دعاد حافظ  دراسة 
 .لصالح ززكات العامميف حكزميا االكوماعى زالوزازف ارسر  ككؿالوزازف 

 
بمحاوره فى التوازف االسرى متوسطات درجات المرأة العاممة الفروؽ في داللة ( 16جدوؿ )

 (371)ف= صابة أحد أفراد األسرة بفيروس كوروناإلفى ظؿ جائحة كورونا تبعا 

ة العاممة فى أالوزازف ارسر  لممر ( زكزد فرزؽ ف  16  يو ح مف كدزؿ
فى كميل اربعاد  الوزازف  0.01ظؿ كارحة كزرزنا عند مسوز  داللة 

االيوصاد   الوزازف الصحى  الوزازف االكوماعى  وزازف اردزار( زكذلؾ الدركة 
سرة بفيرزس كزرزنا؛ رصابة أحد مف أفراد اإارسر  لصالح عدـ  الكمية لموزازف

ة أك ر أبالفيرزس يكعؿ المر صابة أحد أفراد ارسرة إف عدـ أزيد يركل ذلؾ إلى 
وباع إكرادات الزياية زالحماية الصحية يدرة عمى حسف إدارة مزاردها المادية زا  

فى محيط ارسرة زخاركها ف ال عف يدروها  ةزأك ر يدرة عمى وكزيف عاليات طيب
بالمرأة العاممة الوى عمى وحقيؽ الوزازف بيف أدزرها داخؿ زخارج المنزؿ مقارنة 

أصيب أحد أفراد أسروها بفيرزس كزرزنا فحالة الرعب زالخزؼ زالفزع مف وداعيات 
صابة لفرد لخر مف ارسرة  يؤد  الخوالؿ خالفيرزس عمى المصاب زعمى انوقاؿ ا

 المتغيرات
 صابةاإل
 191ف=   

 عدـ اإلصابة
 الفروؽ 182ف=    

بيف 
 المتوسطات

 قيمة
 ت

 مستوى
 متوسط الداللة

 حسابى
 إنحراؼ
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 إنحراؼ
 معيارى

التوازف 
لصالح  داؿ 0.01 3.47 1.36 3.03 27.35 4.34 25.99 االقتصادى

 صابةخعدـ ا
التوازف 
لصالح  داؿ 0.01 2.35 1.63 7.01 34.91 6.37 33.27 الصحى

 صابةخعدـ ا
التوازف 
لصالح  داؿ 0.01 4.12 2.47 5.07 34.75 6.37 32.27 االجتماعى

 صابةخعدـ ا
لصالح  داؿ 0.01 3.48 2.58 5.83 45.64 8.18 43.06 توازف األدوار

 صابةخعدـ ا
 التوازف األسرى

لصالح  داؿ 2.21 4.22 8.86 16.17 142.46 23.56 133.62 ككؿ 
 صابةإلعدـ ا
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الفرض صحة في ضوء ما سبؽ يكوف قد تحقؽ و  .وزازنها ارسر  بكافة كزانب 
 .جزئياالثانى 

 

يوجد تبايف داؿ إحصائًيا    زالذي ينص عمى أن : لثثاالالفرض النتائج في ضوء 
في الصالبة النفسية لممرأة العاممة بأبعادىا )االلتزاـ، التحكـ، التحدى( فى ظؿ 

ختالؼ )مدة الزواج، المستوى التعميمي لمزوجيف، عدد الجائحة كورونا تبعا 
زلموحقؽ مف صحة الفرض وـ إيكاد وحميؿ   "أفراد األسرة، الدخؿ الشيرى لألسرة(

الصالبة النفسية لممرأة الوبايف خيكاد ييمة  ؼ( لمزيزؼ عمى داللة الوفاعؿ بيف 
زكؿ مورير مف الموريرات مز ل الدراسة  كذلؾ وـ  العاممة فى ظؿ كارحة كزرزنا
 :17  ازؿلبياف إوكا  داللة الفرزؽ  زالكد L.S.Dإكراد إخوبار أيؿ فرؽ معنزي 

 ز ح ذلؾ.و  (24
 الصالبة النفسية لممرأة العاممة بأبعادىا ( تحميؿ التبايف في 17جدوؿ )

 (371)ف = مدة الزواج ختالؼالفى ظؿ جائحة كورونا تبعا 
 التبايف  مدة الزواج

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ(

مستوى 
 الداللة

 االلتزاـ
 

 0.01 13.72 210.31 2 420.63 المكمزعاتبيف 
 15.32 368 5640.03 داخؿ المكمزعات داؿ 

  370 6060.66 الوبايف الكم 

 التحكـ
 0.1 17.16 310.05 2 620.10 بيف المكمزعات

 18.05 368 6645.62 داخؿ المكمزعات داؿ
  370 7265.72 الوبايف الكم 

 التحدى
 

 0.01 9.43 269.67 2 539.34 بيف المكمزعات
 28.57 368 10516.13 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 11055.47 الوبايف الكم 
الصالبة 
 النفسية ككؿ

 0.01 11.85 1626.95 2 3253.90 بيف المكمزعات
 137.19 368 50488.26 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 53742.11 الوبايف الكم 
ف   0.01( زكزد وبايف داؿ إحصاريسا عند مسوز  17يو ح مف كدزؿ  

مدة خوالؼ الالصالبة النفسية لممرأة العاممة بثبعادها فى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا 
 . وكا  داللة الفرزؽالبياف  L.S.Dخوبار أيؿ فرؽ معنزي اوـ إكراد  زيد   الززاج
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 العاممة بأبعادىاالصالبة النفسية لممرأة ( داللة الفروؽ في متوسطات 18جدوؿ )
 (371)ف = مدة الزواجختالؼ الفى ظؿ جائحة كورونا تبعا  

 االلتزاـ
 سنوات 12أقؿ مف  مدة الزواج 

 22.16ـ= 
 سنة22> 12مف 

 24.27ـ= 
 سنة فأكثر مف22

 24.52ـ= 
   - 144سنزات/ ف=  10أيؿ مف 

  - *1.91 104سنة/ ف= 20> 10مف 
 - 0.45 *2.36 123سنة فثك ر/ ف=  مف20

 التحكـ
 سنوات 12أقؿ مف  مدة الزواج 

 26.55ـ= 
 سنة22> 12مف 

 26.42ـ= 
 سنة فأكثر مف22

 29.24ـ= 
   - 144سنزات/ ف=  10أيؿ مف 

  - 0.13 104سنة/ ف= 20> 10مف 
 - *2.82 *2.68 123سنة فثك ر/ ف=  مف20

 التحدى
 سنوات 12أقؿ مف  مدة الزواج 

 23.52ـ= 
 سنة22> 12مف 

 26.11ـ= 
 سنة فأكثر مف22

 25.89ـ= 
   - 144سنزات/ ف=  10أيؿ مف 

  - *2.58 104سنة/ ف= 20> 10مف 
 - 0.22 *2.36 123سنة فثك ر/ ف=  مف20

 الصالبة النفسية ككؿ
 سنوات 12أقؿ مف  مدة الزواج 

 72.25ـ= 
 سنة22> 12مف 

 76.61ـ= 
 سنة فأكثر مف22

 79.13ـ= 
   - 144سنزات/ ف=  10أيؿ مف 

  - *4.36 104سنة/ ف= 20> 10مف 
 - 2.52 *6.88 123سنة فثك ر/ ف=  مف20

ف   0.05( زكزد فرزؽ دالة عند مسوز  18يو ح مف كدزؿ   
الصالبة النفسية لممرأة العاممة بثبعادها فى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا موزسطات 

 سنة فثك ر 20مف   سنة20> 10مف مدة الززاج لصالح الززاج مدة خوالؼ ال
طزؿ مدة الززاج يعرض المرأة  زيمكف وفسير ذلؾ بثف ؛سنزات 10أيؿ مف مقابؿ 

لمعديد مف المزايؼ ال ا طة زالصعزبات زالمشكالت عمى المسوز  ارسر  
لممشكالت زالصعزبات زووكزف لز ل حمزؿ وسع  دارما زالمهنى مما يكعمها 

حداث ال ا طة مما ساهـ فى زيادة دركة  لديها اسوراويكيات وكيؼ مالرمة ل
الصالبة النفسية فى ظؿ كارحة كزرزنا زالنظر إليها عمى أنها حدث يمكف الوكيؼ 
مع  لحيف االنوهاد من    فالصالبة النفسية ليست زليدة المحظة زليست مفاكرة 
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زلكنها ونو  مف أشكاؿ موعددة مف المعانا  خركت بامرأة لديها مف الصالبة ما 
زووفؽ  مها وشعر بارمف زال قة فى النفس فى مزاكهة زمقازمة صعزبات الحياة.يكع

( الوى أكدت عمى زكزد فرزؽ 320: 2021هذ  النويكة مل دراسة شيماد عمر  
ذات داللة إحصارية فى الصالبة النفسية ككؿ بثبعادها لد  المرأة لصالح مدة 

 الززاج ارطزؿ .
 

 البة النفسية لممرأة العاممة بأبعادىا الص( تحميؿ التبايف في 19جدوؿ )
 (371)ف = المستوى التعميمى لمزوجيف ختالؼالفى ظؿ جائحة كورونا تبعا 

  
 المحاور

 التبايف
 مصدر التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ(

مستوى 
 الداللة

ميم
لتع
ى ا
ستو

الم
 ى

زوج
لم

 

 االلتزاـ
 

 0.01 183.5 1513.29 2 3026.59 بيف المكمزعات
 8.24 368 3043.07 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 6060.66 الوبايف الكم 

 التحكـ
 0.01 43.26 691.64 2 1383.29 بيف المكمزعات

 15.98 368 5882.42 داخؿ المكمزعات داؿ 
  370 7265.72 الوبايف الكم 

 التحدى
 

 0.1 179.22 2727.49 2 5454.98 بيف المكمزعات
 15.21 368 5600.48 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 11055.47 الوبايف الكم 
الصالبة النفسية 

 ككؿ
 0.01 233.47 15027.89 2 30055.79 بيف المكمزعات

 64.36 368 23686.37 داخؿ المكمزعات داؿ
  370 53742.16 الوبايف الكم 

ى 
ميم
لتع
ى ا
ستو

الم
وجو

لمز
 

 االلتزاـ
 

 0.01 216.11 1636.77 2 3273.55 بيف المكمزعات
 7.57 368 2787.11 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 6060.66 الوبايف الكم 

 التحكـ
 0.01 65.11 949.59 2 1899.18 بيف المكمزعات

 14.58 368 5366.54 داخؿ المكمزعات داؿ
  370 7265.72 الوبايف الكم 

 التحدى
 

 0.01 124.49 2230.74 2 4461.49 بيف المكمزعات
 17.91 368 6593.98 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 11055.47 الوبايف الكم 
الصالبة النفسية 

 ككؿ
 0.01 189.01 13616.17 2 27232.34 بيف المكمزعات

 72.03 368 26509.82 داخؿ المكمزعات داؿ
  370 53742.16 الكم الوبايف 

ف   0.01( زكزد وبايف داؿ إحصاريسا عند مسوز  19يو ح مف كدزؿ  
خوالؼ الالصالبة النفسية لممرأة العاممة بثبعادها فى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا 

لبياف  L.S.Dار أيؿ فرؽ معنزي اخوب كرادالوـ  زيد   المسوز  الوعميمى لمززكيف
 . وكا  داللة الفرزؽا
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 الصالبة النفسية لممرأة العاممة بأبعادىا ( داللة الفروؽ في متوسطات 22)جدوؿ 
 (371)ف = المستوى التعميمى لمزوجيف ختالؼالفى ظؿ جائحة كورونا تبعا 

 

 االلتزاـ
 

 24.73ـ= مرتفع 24.52ـ= متوسط  16.71ـ= منخففض لمزوجالمستوى التعميمى 
   - 56/ ف= منخفض

  - **7.78 64موزسط / ف= 
 - 0.23 **8.02 251/ف= مروفل

 التحكـ
 27.98ـ=مرتفع  29.26ـ= متوسط 22.92منخففض ـ= المستوى التعميمى لمزوج

   - 56/ ف= منخفض
  - **6.13 64موزسط / ف= 

 - 1.07 **5.05 251/ف= مروفل

 التحدى
 

 27.41ـ=مرتفع  27.56ـ= متوسط 16.22منخففض ـ= المستوى التعميمى لمزوج
   - 56/ ف= منخفض

  - **11.56 64موزسط / ف= 
 - .15 **11.41 251/ف= مروفل

الصالبة 
النفسية 
 ككؿ

 82.13ـ=مرتفع  81.12ـ= متوسط 54.48منخففض ـ= المستوى التعميمى لمزوج
   - 56/ ف= منخفض

  - **26.64 64موزسط / ف= 
 - 1.01 **25.65 251/ف= مروفل

 االلتزاـ
 

 24.84ـ=مرتفع  24.24ـ= متوسط  16.51منخففض ـ= لمزوجو التعميمىالمستوى 
   - 52/ ف= منخفض

  - **8.08 87موزسط / ف= 
 - 0.60 **8.69 232/ف= مروفل

 التحكـ
 29.22ـ=مرتفع  29.11ـ= متوسط 21.92منخففض ـ= لمزوجو المستوى التعميمى

   - 52/ ف= منخفض
  - **7.19 87موزسط / ف= 

 - 0.11 **7.07 232/ف= مروفل

 التحدى
 

 26.31ـ=مرتفع  26.77ـ= متوسط 16.46منخففض ـ= لمزوجو المستوى التعميمى
   - 52/ ف= منخفض

  - **1030 87موزسط / ف= 
 - 0.45 **9.84 232/ف= مروفل

الصالبة 
النفسية 
 ككؿ

 82.15ـ=مرتفع  79.37ـ= متوسط 54.53منخففض ـ= لمزوجو المستوى التعميمى
   - 52/ ف= منخفض

  - **24.84 87موزسط / ف= 
 ػػػ 0.78 **25.61 232/ف= مروفل

ف   0.01( زكزد فرزؽ دالة عند مسوز  20يو ح مف كدزؿ  
الصالبة النفسية لممرأة العاممة بثبعادها فى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا موزسطات 

المسوز  الوعميمى لمززكيف لصالح المسوز  الموزسط زالمروفل مقابؿ خوالؼ ال
اروفاع المسوز  الوعميمى لممرأة يكسبها أساليب  زيمكف وفسير ذلؾ بثف ؛المنخفض 

وفكير زخصارص معرفية زيدرات عقمية وساعدها عمى الوفكير العممى لمزاكهة 
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أز و خيـ حكـ  حداث ال ا طة بدال مف االسوسالـ زالهرزبرالصعزبات زا
حساس بالخزؼ زالوزور مما زاد مف دركة صالبوها النفسية فى ظؿ اخالمشكمة ز 

كارحة كزرزنا   كما أن  كمما اروفل المسوز  الوعميمى لمززج كمما أصبح لدي  القدرة 
فى وخطى  ةة زمساندة الززكيزالزعى عمى الوخطيط السميـ لمزاكهة ارزمات ارسر 

رزمات مما انعكس إيكابيا عمى دركة الصالبة النفسية زوكازز زمزاكهة ومؾ ا
نكاح  ة  زووفؽ هذ  النويكة مل دراسلمززك  أ ناد أزمة فيرزس كزرزنا المسوكد

الوى أشارت لزكزد فرزؽ فى الصالبة النفسية لد  السيدات  (62: 2015عزاد  
زعباس ارمامى  العادلىدارسة كاظـ   العامالت لصالح المؤهالت ارعمى

يياسا ودارية أك ر سمبية فى حالوهـ النفسية برف حممة اأ( الوى أشارت إلى 2020 
بحممة الشهادة الكامعية فى ظؿ كادحة كزرزنا  بينما وخومؼ مل دراسات زينب 

( الوى أكدت عدـ زكزد فرزؽ 13: 2014عصاـ عيسى  (  244: 2008 را ى
عا لمورير المسوز  الوعميمى  دراسة نهمة عمى فى الصالبة النفسية لد  السيدات وب

( الوى أشارت لعدـ زكزد فرزؽ فى ال رزط النفسية الناوك  مف 424: 2020 
 نوشار فيزس كزرزنا لممرأة العاممة وبعا لممسوز  الوعميمى لممرأة .ا

 
 الصالبة النفسية لممرأة العاممة بأبعادىا ( تحميؿ التبايف في 21جدوؿ )

 (371)ف = عدد أفراد األسرة ختالؼالفى ظؿ جائحة كورونا تبعا 
عدد أفراد 
 األسرة

 التبايف   
 

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ(

مستوى 
 الداللة

 االلتزاـ
 

 0.01 164.35 1429.70 2 2859.41 بيف المكمزعات
 8.69 368 3201.25 داخؿ المكمزعات داؿ 

  370 6060.66 الوبايف الكم 

 التحكـ
 0.1 57.47 864.65 2 1729.1 بيف المكمزعات

 15.04 368 5536.40 داخؿ المكمزعات داؿ
  370 7265.72 الوبايف الكم 

 التحدى
 

 0.01 77.90 1644.29 2 3288.58 بيف المكمزعات
 21.10 368 7766.88 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 11055.47 الوبايف الكم 
الصالبة 
 النفسية ككؿ

 0.01 137.78 11505.88 2 23011.77 بيف المكمزعات
 83.50 368 30730.39 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 53742.16 الوبايف الكم 
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ف   0.01( زكزد وبايف داؿ إحصاريسا عند مسوز  21يو ح مف كدزؿ  
عدد خوالؼ الالصالبة النفسية لممرأة العاممة بثبعادها فى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا 

وكا  داللة البياف  L.S.Dخوبار أيؿ فرؽ معنزي اكراد إوـ  زيد  أفراد ارسرة
 . الفرزؽ

 
 

 

 الصالبة النفسية لممرأة العاممة بأبعادىا( داللة الفروؽ في متوسطات 22جدوؿ )
 (371)ف = عدد أفراد األسرةختالؼ الفى ظؿ جائحة كورونا تبعا  

 االلتزاـ
 17.16ـ=  فأكثر أفراد 7  24.17ـ=أفراد  6: 5 25.26ـ= أفراد  4:3 عدد أفراد األسرة 
   - 176أفراد / ف= 4: 3

  - 0.89 136أفراد / ف= 5:6
 - **7.00 **7.89 59أفراد فثك ر / ف= 7

 التحكـ
 22.52ـ=  فأكثر أفراد 7  27.85أفراد ـ= 6: 5 28.72أفراد ـ=  4:3 أفراد األسرةعدد  
   - 176أفراد / ف= 4: 3

  - 0.85 136أفراد / ف= 5:6
 - **5.32 **6.17 59أفراد فثك ر / ف= 7

 التحدى
 18.38ـ=  فأكثر أفراد 7  25.41أفراد ـ= 6: 5 26.97أفراد ـ=  4:3 عدد أفراد األسرة 
   - 176أفراد / ف= 4 :3

  - *1.56 136أفراد / ف= 5:6
 - **7.02 **8.58 59أفراد فثك ر / ف= 7

 الصالبة النفسية ككؿ
 58.28ـ=  فأكثر أفراد 7  76.96أفراد ـ= 6: 5 82.75أفراد ـ=  4:3 عدد أفراد األسرة 
   - 176أفراد / ف= 4: 3

  - **3.78 136أفراد / ف= 5:6
 - **18.87 **22.66 59/ ف= أفراد فثك ر 7

ف   0.01( زكزد فرزؽ دالة عند مسوز  22يو ح مف كدزؿ   
الصالبة النفسية لممرأة العاممة بثبعادها فى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا موزسطات 

أفراد  7أفراد(    6:5( أفراد مقابؿ  4:3 لصالحعدد أفراد ارسرة خوالؼ ال
باف زياد  عدد أفراد ارسرة فى ظؿ كارحة كزرزنا يم ؿ  زيمكف وفسير ذلؾ ؛فثك ر(

المرأة العاممة مف إصابة أحد أفرادها بالفيرزس  كذلؾ  لد خزؼ زيمؽ مصدر 
ف ال زاالحورازية السمزكيات الزيارية يم ؿ  رط عمى المرأة العاممة مف كانب 

ف ال عف يمة الزيت المواح  بمخومؼ مراحمهـ العمريةويسير أمزر اربناد عف 
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نعكس سمبا عمى دركة صالبوها النفسية امما لموابعة أخبار كارحة كزرزنا 
كزريا مل دراسة شيماد عمر  ةبالمقارنة بارسر صريرة الحكـ. زووفؽ هذ  النويك

إلى أف المرأة فى ارسر موزسطة الحكـ أك ر صالبة ( الوى أشارت 310:2021 
 لحكـ .نفسية مف ارسر كبيرة ا

 
 الصالبة النفسية لممرأة العاممة بأبعادىا ( تحميؿ التبايف في 23جدوؿ)

 (371)ف =الدخؿ الشيرى لألسرة  ختالؼالفى ظؿ جائحة كورونا تبعا 
عدد أفراد 
 األسرة

 التبايف   
 

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ(

مستوى 
 الداللة

 االلتزاـ
 

 0.01 21.16 312.61 2 625.22 بيف المكمزعات
 14.77 368 5435.44 داخؿ المكمزعات داؿ 

  370 6060.66 الوبايف الكم 

 التحكـ
 0.1 10.27 192.07 2 384.14 بيف المكمزعات

 18.70 368 6881.58 داخؿ المكمزعات داؿ
  370 7265.72 الوبايف الكم 

 التحدى
 

 0.01 5.24 153.21 2 306.41 بيف المكمزعات
 29.20 368 10749.05 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 11055.47 الوبايف الكم 
الصالبة 
 النفسية ككؿ

 0.01 13.70 1862.47 2 3724.47 بيف المكمزعات
 135.91 368 50017.21 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 53742.16 الوبايف الكم 
ف   0.01( زكزد وبايف داؿ إحصاريسا عند مسوز  23يو ح مف كدزؿ  

خوالؼ الالصالبة النفسية لممرأة العاممة بثبعادها فى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا 
وكا  البياف  L.S.Dخوبار أيؿ فرؽ معنزي اوـ إكراد  زيد   سرةالدخؿ الشهر  ل

 . داللة الفرزؽ
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 النفسية لممرأة العاممة بأبعادىاالصالبة ( داللة الفروؽ في متوسطات 24جدوؿ )
 (371)ف = ألسرةالدخؿ الشيرى لختالؼ الفى ظؿ جائحة كورونا تبعا  

 االلتزاـ
 25.26ـ= مرتفع  23.93ـ=متوسط  22.27ـ= منخفض  سرةالدخؿ الشيرى لأل

   - 176/ ف= منخفض
  - *1.86 136/ ف=موزسط
 - *1.32 **3.18 59/ ف= مروفل

 التحكـ
 28.73ـ= مرتفع  27.83ـ=متوسط  26.27ـ= منخفض  الشيرى لألسرةالدخؿ 

   - 176منخفض / ف=
  - *1.56 136موزسط/ ف=
 - 0.90 **2.46 59مروفل / ف=

 التحدى
 26.32ـ= مرتفع  25.32ـ=متوسط  24.25ـ= منخفض  الدخؿ الشيرى لألسرة

   - 176منخفض / ف=
  - 1.26 136موزسط/ ف=
 - 0.98 *2.24 59مروفل / ف=

 الصالبة النفسية ككؿ
 82.32ـ= مرتفع  76.57ـ=متوسط  72.42ـ= منخفض  الدخؿ الشيرى لألسرة

   - 176منخفض / ف=
  - **4.16 136موزسط/ ف=
 - **3.73 **7.89 59مروفل / ف=

ف   0.01  0.05( زكزد فرزؽ دالة عند مسوز  24يو ح مف كدزؿ   
موزسطات الصالبة النفسية لممرأة العاممة بثبعادها فى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا 

فرات الدخؿ المروفل زالموزسط مقابؿ  لصالح الدخؿ الشهر  ل سرةخوالؼ ال
زيادة الدخؿ ومعب دزرا هاما فى الحالة النفسية  زيمكف وفسير ذلؾ بثف ؛المنخفض

ة العاممة عمى ومبية أزوساعد المر  ىالنفس الفرد بارمف ل فراد فزيادة الدخؿ وشعر
المرأة فى الوعامؿ  ةاحوياكات أسروها بشكؿ مناسب خالؿ الكارحة كما وزيد مف يدر 

أز  بوزفير مسومزمات الوعقيـ زالوطهير مل الفيرزس سزاد مف حيث طرؽ الزياية
النفسية صابة مما ساهـ فى زيادة دركة صالبوها خوزفير العالج المناسب حاؿ ا

زووفؽ هذ  النويكة مل دراسات كؿ مف  ة فى ارسر منخف ة الدخؿ أبالمقارنة بالمر 
( مف 14: 2018  (  سارد  الرصيف زميرفت مقبؿ145:2014عصاـ عيسى  

زكزد فرزؽ فى الصالبة النفسية لمسيدات لصالح الدخؿ المروفل بينما وخومؼ مل 
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 ـ زكزد فرزؽ فى الصالبة النفسيةعد( الوى أشارت ل64:2015دراسة نكاح عزاد  
في ضوء ما سبؽ يكوف قد تحقؽ و  لد  السيدات العامالت وبعا لمورير الدخؿ.

 .الثالث الفرض صحة 
 

يوجد تبػايف داؿ إحصػائًيا    زالذي ينص عمى أنػ : الرابعالفرض النتائج في ضوء 
التػػػوازف التػػػوازف األسػػػرى لممػػػرأة العاممػػػة بمحػػػاوره )التػػػوازف االقتصػػػادى، فػػػي 

ر( فػػػى ظػػػؿ جائحػػػة كورونػػػا تبعػػػا الصػػػحى، التػػػوازف االجتمػػػاعى، تػػػوازف األدوا
، عػػدد أفػػراد األسػػرة، الػػدخؿ المسػػتوى التعميمػػي لمػػزوجيف ،مػػدة الػػزواجالؼ )الخػػت

زلموحقؽ مف صحة الفرض وـ إيكػاد وحميػؿ الوبػايف خيكػاد ييمػة   "الشيرى لألسرة(
ف ارسر  لممرأة العاممة فى ظؿ كارحػة الوزاز  ؼ( لمزيزؼ عمى داللة الوفاعؿ بيف 

خوبػار أيػؿ فػرؽ ازكؿ مورير مف الموريرات مز ل الدراسة  كذلؾ وـ إكػراد  كزرزنا
 ز ح ذلؾ.و  (32:25  ازؿوكا  داللة الفرزؽ  زالكدالبياف  L.S.Dمعنزي 

 
  بمحاورهلممرأة العاممة  التوازف األسرى( تحميؿ التبايف في 25جدوؿ )

 (371)ف = مدة الزواج ختالؼالفى ظؿ جائحة كورونا تبعا 
 التبايف  مدة الزواج

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ(

مستوى 
 الداللة

التوازف 
 االقتصادى

 0.01 31.13 391.55 2 783.10 بيف المكمزعات
 12.57 368 4628.73 داخؿ المكمزعات داؿ 

  370 5411.83 الوبايف الكم 
التوازف 
 الصحى

 0.1 23.08 719.20 2 1438.40 بيف المكمزعات
 31.15 368 11466.19 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 12904.59 الوبايف الكم 
التوازف 
 االجتماعى

 0.01 27.06 1074.52 2 2149.04 بيف المكمزعات
 39.69 368 14608.27 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 16757.31 الوبايف الكم 

 دوارألتوازف ا
 0.01 27.29 1255.56 2 2511.13 بيف المكمزعات

 45.99 368 16926.96 داخؿ المكمزعات داؿ
  370 194383.10 الوبايف الكم 

التوازف 
سرى ككؿألا  

 0.01 31.98 11820.61 2 23641.22 بيف المكمزعات
 369.55 368 135995.28 المكمزعاتداخؿ  داؿ

  370 159636.50 الوبايف الكم 
ف   0.01( زكزد وبايف داؿ إحصاريسا عند مسوز  25يو ح مف كدزؿ  

مدة خوالؼ الفى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا  بمحازر لممرأة العاممة  الوزازف ارسر 
 . وكا  داللة الفرزؽالبياف  L.S.Dخوبار أيؿ فرؽ معنزي اوـ إكراد  زيد   الززاج
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 بمحاورهلممرأة العاممة  التوازف األسرى( داللة الفروؽ في متوسطات 26جدوؿ )
 (371)ف = مدة الزواجختالؼ الفى ظؿ جائحة كورونا تبعا  

 التوازف االقتصادى
 سنوات 12أقؿ مف  مدة الزواج 

 24.94ـ= 
 سنة22> 12مف 

 27.23ـ= 
 سنة فأكثر مف22

 28.33ـ= 
   - 144سنزات/ ف=  10أيؿ مف 

  - *2.09 104سنة/ ف= 20> 10مف 
 - *1.29 **3.38 123سنة فثك ر/ ف=  مف20

 التوازف الصحى
 سنوات 12أقؿ مف  مدة الزواج 

 31.31ـ= 
 سنة22> 12مف 

 33.51ـ= 
 سنة فأكثر مف22

 35.97ـ= 
   - 144سنزات/ ف=  10أيؿ مف 

  - *2.19 104سنة/ ف= 20> 10مف 
 - *2.45 **4.65 123سنة فثك ر/ ف=  مف20

 التوازف االجتماعى
 سنوات 12أقؿ مف  مدة الزواج 

 31.32ـ= 
 سنة22> 12مف 

 34.56ـ= 
 سنة فأكثر مف22

 36.96ـ= 
   - 144سنزات/ ف=  10أيؿ مف 

**3.15 104سنة/ ف= 20> 10مف   -  
**5.66 123سنة فثك ر/ ف=  مف20  2.52*  - 

 دوارألتوازف ا
 سنوات 12أقؿ مف  مدة الزواج 

 41.33ـ= 
 سنة22> 12مف 

 44.73ـ= 
 سنة فأكثر مف22

 47.45ـ= 
   - 144سنزات/ ف=  10أيؿ مف 

  - **3.39 104سنة/ ف= 20> 10مف 
 - **2.72 **4.12 123سنة فثك ر/ ف=  مف20

ككؿ التوازف األسرى  
 سنوات 12أقؿ مف  مدة الزواج 

 128.88ـ= 
 سنة22> 12مف 

 138.76ـ= 
 سنة فأكثر مف22

 147.72ـ= 
   - 144سنزات/ ف=  10أيؿ مف 

  - **9.88 104سنة/ ف= 20> 10مف 
 - **8.95 **18.83 123سنة فثك ر/ ف=  مف20

ف   0.01 0.05( زكزد فرزؽ دالة عند مسوز 26يو ح مف كدزؿ   
فى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا  محازر لممرأة العاممة ب سر رالوزازف ادركات موزسطات 
زيمكف وفسير  ؛(سنة فثك ر 20مف االطزؿ لصالح مدة الززاج مدة الززاج خخوالؼ 
ة العاممة الخبرة فى إدرة الدخؿ المالى أن  بطزؿ مدة الززاج وكوسب المر ذلؾ بث

حوياكات اربناد الصحية زالنفسية زالعقمية ف ال اشباع ارسروها كما أنها وسوطيل 
 سماوهـكوسابها الخبرة فى الوعامؿ مل الززج زاربناد فقد أصبحت أك ر فهما لاعف 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

الشخصية   كما أصبحت عالياوها االكوماعية ووسـ بال بات زاالسوقرار زوصبح 
نظرا لكبر سف اربناد أك ر يدرة فى وحقيؽ الوزازف بيف أدزارها داخؿ زخارج ارسرة 

مما يكعمها أيؿ  رطا فى صراع اردزار زاالعوماد عميهـ فى أداد بعض ارعماؿ 
زبالوالى أصبحت أك ر يدرة عمى وحقيؽ الوزازف ارسر  فى ظؿ كارحة كزرزنا 

زووفؽ هذ  النويكة كزريا مل دراسة زفاد الصفوى  بارسر حدي ة الززاج . ةبالمقارن
فى إدارة دالة إحصاريا ( الوى أكدت عمى زكزد فرزؽ 66: 2015ززراـ معرزؼ   

  زدراسة نادية أبز سكينة صراع اردزار لممرأة العاممة لصالح مدة الززاج ارطزؿ 
 داللة عند مسوز فرزؽ دالة إحصاريا ( الوى أشارت لزكزد 331: 2020زلخرزف   

عادة الوزازف ارسر .ارطزؿ بيف عدد سنزات الززاج  0.01  زا 

 بمحاورهلممرأة العاممة  التوازف السرى( تحميؿ التبايف في 27جدوؿ )
 (371)ف = المستوى التعميمى لمزوجيف ختالؼالفى ظؿ جائحة كورونا تبعا 

  
 المحاور

 التبايف
 مصدر التبايف

درجات  مجموع المربعات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ(

مستوى 
 الداللة

ميم
لتع
ى ا
ستو

الم
 ى

وج
لمز

 

 التوازف االقتصادى
 0.01 82.34 836.57 2 1673.15 بيف المكمزعات

 10.15 368 3738.68 داخؿ المكمزعات داؿ
  370 5411.83 الوبايف الكم 

 التوازف الصحى
 0.01 64.69 1678.47 2 3356.94 بيف المكمزعات

 25.94 368 9547.65 داخؿ المكمزعات داؿ 
  370 12904.59 الوبايف الكم 

 التوازف االجتماعى
 0.1 49.30 1770.58 2 3541.17 المكمزعاتبيف 

 35.91 368 13216.14 داخؿ المكمزعات داؿ
  370 16757.31 الوبايف الكم 

 دوارألتوازف ا
 0.01 73.57 2776.12 2 5552.24 بيف المكمزعات

 37.73 368 13885.85 داخؿ المكمزعات داؿ
  370 19438.10 الوبايف الكم 

سرى ككؿألالتوازف ا  
 0.01 89.44 26108.89 2 52217.78 بيف المكمزعات

 291.89 368 107418.72 داخؿ المكمزعات داؿ
  370 159636.50 الوبايف الكم 

جو
زو
ى لم

ميم
لتع
ى ا
ستو

الم
 

 التوازف االقتصادى
 0.01 108.80 1005.50 2 2011.01 بيف المكمزعات

 9.24 368 3400.82 داخؿ المكمزعات داؿ
  370 5411.83 الوبايف الكم 

 التوازف الصحى
 0.01 83.93 2021.26 2 4042.53 بيف المكمزعات

 24.08 368 8862.06 داخؿ المكمزعات داؿ
 1886.03 370 12904.59 الوبايف الكم 

 التوازف االجتماعى
 0.01 53.45 35.28 2 3772.07 بيف المكمزعات

  368 12985.23 داخؿ المكمزعات داؿ
  370 16757.31 الوبايف الكم 

 دوارألتوازف ا
 0.01 93.79 3285.61 2 6571.23 بيف المكمزعات

 34.96 368 12866.86 داخؿ المكمزعات داؿ
  370 19438.10 الوبايف الكم 

سرى ككؿألالتوازف ا  
 0.01 122.33 31859.47 2 63718.94 بيف المكمزعات

 260.64 368 95917.56 داخؿ المكمزعات داؿ
  370 159636.50 الوبايف الكم 
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ف   0.01( زكزد وبايف داؿ إحصاريسا عند مسوز  27يو ح مف كدزؿ  
المسوز  خوالؼ الفى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا  بمحازر لممرأة العاممة  الوزازف ارسر 

وكا  داللة البياف  L.S.Dخوبار أيؿ فرؽ معنزي اوـ إكراد  زيد  الوعميمى لمززكيف
 . الفرزؽ

 

 بمحاورهلممرأة العاممة  التوازف األسرى( داللة الفروؽ في متوسطات 28جدوؿ )
 (371)ف = المستوى التعميمى لمزوجيف ختالؼالفى ظؿ جائحة كورونا تبعا 

 

التوازف 
 االقتصادى

 

 27.22ـ=مرتفع  28.68ـ= متوسط  21.87ـ=منخففض  المستوى التعميمى لمزوج
   - 56/ ف= منخفض

  - **6.90 64موزسط / ف= 
 - *1.46 **5.43 251/ف= مروفل

ف ازالتو 
 الصحى

 34.98ـ=مرتفع  33.75ـ= متوسط 26.42منخففض ـ= المستوى التعميمى لمزوج
   - 56/ ف= منخفض

  - **7.2 64موزسط / ف= 
 - 1.23 **8.55 251/ف= مروفل

التوازف 
 االجتماعى

 35.96ـ=مرتفع  32.43ـ= متوسط 27.42منخففض ـ= المستوى التعميمى لمزوج
   - 56/ ف= منخفض

  - **5.00 64موزسط / ف= 
 - **3.52 **8.53 251/ف= مروفل

توازف 
دوارألا  

 45.99ـ=مرتفع  45.75ـ= متوسط 35.14منخففض ـ= المستوى التعميمى لمزوج
   - 56/ ف= منخفض

  - **10.60 64موزسط / ف= 
 - 0.24 **10.85 251/ف= مروفل

التوازف 
سرى ألا

 ككؿ

 143.1ـ=مرتفع  141.9ـ= متوسط 129.7منخففض ـ= المستوى التعميمى لمزوج
   - 56/ ف= منخفض

  - **32.15 64موزسط / ف= 
 - 1.20 **33.26 251/ف= مروفل

التوازف 
 االقتصادى

 

 27.27ـ=مرتفع  28.37ـ= متوسط 21.22منخففض ـ= لمزوجو المستوى التعميمى
   - 52/ ف= منخفض

  - **7.37 87موزسط / ف= 
 - 1.10 **6.27 232/ف= مروفل

ف زالتوا
 الصحى

 34.74ـ=مرتفع  34.98ـ= متوسط 25.32منخففض ـ= لمزوجو المستوى التعميمى
   - 52/ ف= منخفض

  - **9.68 87موزسط / ف= 
 - 0.24 **9.43 232/ف= مروفل

التوازف 
 االجتماعى

 35.72ـ=مرتفع  34.28ـ= متوسط 26.32منخففض ـ= لمزوجو المستوى التعميمى
   - 52/ ف= منخفض

  - **7.97 87موزسط / ف= 
 - 1.43 **9.41 232/ف= مروفل

 45.79ـ=مرتفع  46.58ـ= متوسط 33.92منخففض ـ= لمزوجو المستوى التعميمىتوازف 
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دوارألا    - 52/ ف= منخفض 
  - **12.66 87موزسط / ف= 

 - 0.79 **11.87 232/ف= مروفل
التوازف 

سرى ألا
 ككؿ

 142.5ـ=مرتفع  144.9ـ= متوسط 125.5منخففض ـ= لمزوجو المستوى التعميمى
   - 52/ ف= منخفض

  - **39.40 87موزسط / ف= 
 - 2.42 **36.97 232/ف= مروفل

ف   0.01( زكزد فرزؽ دالة عند مسوز  28يو ح مف كدزؿ  
فى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا  بمحازر لممرأة العاممة  الوزازف ارسر موزسطات 

المسوز  الوعميمى لمززكيف لصالح المسوز  الموزسط زالمروفل مقابؿ خوالؼ ال
الوعميمى لمززكيف يسمح روفاع المسوز  ا زيمكف وفسير ذلؾ بثف ؛المنخفض 

حداث الصعبة زال ا طة زالوكيؼ معها رسويعاب ارمزر زااباوساع مداركهـ ز 
بثسمزب عقالنى دزف وهزيؿ أز و خيـ ارحداث زبالوالى لـ وؤ ر كارحة كزرزنا 

ورريد بركات زرشا سمبا عمى وزازنهـ ارسر    زووفؽ هذ  النويكة مل دراسات 
(  مرزة ناكى زأسماد 2019سكينة زلخرزف   أبز (  نادية2016منصزر  
( الوى أكدت عمى يدرة المرأة ذات المسوز  الوعميمى المروفل 2019  االنصار 

وحقيؽ االسوقرار المالى عمى مزاكهة ارزمات زاالحداث ال ا طة بكفادة ز 
( الوى 921: 2021زووفؽ كزريا مل دراسة عبير إبراهيـ زي رب حبيب   زارسر  

زد وبايف داؿ إحصاريا فى مسوز  العاليات ارسرية أ ناد الحكر أظهرت زك
المنزلى وبعا لممسوز  الوعميمى لمززج لصالح الشهادة الكامعية زفزؽ الكامعية   

( الوى أكدت عمى زكزد فرزؽ فى الوزازف 696: 2020زدراسة دعاد حافظ  
لصالح المسوزيات ارسر  بمحازر  أ ناد العزؿ المنزلى وبعا لوعميـ ربة ارسرة 

 الوعميمية المروفعة.
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  بمحاورهلممرأة العاممة  التوازف األسرى( تحميؿ التبايف في 29جدوؿ )
 (371)ف = عدد أفراد األسرة ختالؼالفى ظؿ جائحة كورونا تبعا 

 التبايف  مدة الزواج
 مصدر التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ(

مستوى 
 الداللة

التوازف 
 االقتصادى

 0.01 98.09 940.91 2 1881.83 بيف المكمزعات
 9.59 368 3530.02 داخؿ المكمزعات داؿ 

  370 5411.83 الوبايف الكم 
التوازف 
 الصحى

 0.1 53.35 1450.31 2 2900.62 بيف المكمزعات
 27.18 368 10003.97 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 12904.59 الوبايف الكم 
التوازف 
 االجتماعى

 0.01 32.00 1241.58 2 2483.17 بيف المكمزعات
 38.78 368 14274.13 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 16757.31 الوبايف الكم 

 دوارألتوازف ا
 0.01 47.70 2001.14 2 4002.28 بيف المكمزعات

 41.94 368 15435.82 داخؿ المكمزعات داؿ
  370 19438.10 الوبايف الكم 

التوازف 
سرى ككؿاأل  

 0.01 73.04 22681.38 2 45362.76 بيف المكمزعات
 310.52 368 114273.74 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 159636.5 الوبايف الكم 
ف   0.01( زكزد وبايف داؿ إحصاريسا عند مسوز  29يو ح مف كدزؿ  

عدد فى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا خخوالؼ  بمحازر لممرأة العاممة  الوزازف ارسر 
وكا  داللة البياف  L.S.Dخوبار أيؿ فرؽ معنزي اوـ إكراد  زيد   أفراد ارسرة

 . الفرزؽ
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 محاورهلممرأة العاممة ب التوازف األسرى( داللة الفروؽ في متوسطات 32جدوؿ )
 (371)ف = أفراد األسرةعدد ختالؼ الفى ظؿ جائحة كورونا تبعا  

 التوازف االقتصادى
 21.52ـ=  فأكثر أفراد 7  27.94أفراد ـ= 6: 5 27.38أفراد ـ=  4:3 عدد أفراد األسرة 
   - 176أفراد / ف= 4: 3

  - 0.55 136أفراد / ف= 5:6
 - **6.43 **5.87 59أفراد فثك ر / ف= 7

 التوازف الصحى
 27.11ـ=  فأكثر أفراد 7 34.17أفراد ـ= 6: 5 35.27أفراد ـ=  4:3 عدد أفراد األسرة 
   - 176أفراد / ف= 4: 3

  - 0.89 136أفراد / ف= 5:6
 - **7.05 **7.95 59أفراد فثك ر / ف= 7

 التوازف االجتماعى
 28.11ـ=  فأكثر أفراد 7 35.14أفراد ـ= 6: 5 35.22أفراد ـ=  4:3 عدد أفراد األسرة 
   - 176أفراد / ف= 4: 3

  - 2.82 136أفراد / ف= 5:6
 - **7.22 **7.12 59أفراد فثك ر / ف= 7

 دوارألتوازف ا
 36.76ـ=  فأكثر أفراد 7  45.72أفراد ـ= 6: 5 45.77أفراد ـ=  4:3 عدد أفراد األسرة 
   - 176أفراد / ف= 4: 3

  - 0.06 136أفراد / ف= 5:6
 - **8.94 **9.01 59أفراد فثك ر / ف= 7

 التوازف األسرى ككؿ
 112.52ـ=  فأكثر أفراد 7 142.2أفراد ـ= 6: 5 143.25أفراد ـ=  4:3 عدد أفراد األسرة 
   - 176أفراد / ف= 4: 3

  - 1.25 136أفراد / ف= 5:6
 - **29.49 **30.74 59أفراد فثك ر / ف= 7

ف   0.01( زكزد فرزؽ دالة عند مسوز  30يو ح مف كدزؿ   
فى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا  بمحازر لممرأة العاممة  الوزازف ارسر موزسطات 

زموزسطة ( أفراد 4:3 ارسر الصريرة الحكـ  لصالحعدد أفراد ارسرة خوالؼ ال
 زيمكف وفسير ذلؾ ؛أفراد فثك ر( 7 مقابؿ ارسر كبيرة الحكـ أفراد( 6:5  الحكـ

العاممة مف الزفاد بالمسرزليات زااللوزامات  ارسر ذات العدد اريؿ ومكف المرأة فثب
االيوصادية زالصحية زوزداد يدروها عمى الوزاصؿ الفعاؿ مل اربناد زالززج 
زوسوطيل وحقيؽ وزازف اردزار المنزلية زالمهنية عكس ارسر كبيرة الحكـ فزيادة 

دعاد عدد ارفراد يشكؿ عبد عمى المرأة العاممة  زووفؽ هذ  النويكة مل دراسة 
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بيف موزسطات ( الوى أظهرت زكزد وبايف داؿ إحصاريا 698:  2020حافظ  
دركات ربات ارسر فى الوزازف ارسر  بمحازر  لصالح ارسر ذات العدد اريؿ   

( الوى أكدت 908: 2021زووفؽ كزريا مل دراسة عبير إبراهيـ زي رب حبيب   
  الززج  اربناد(  المنزلىعمى زكزد فرزؽ فى العاليات ارسرية أ ناد الحكر 

وخومؼ هذ  النويكة كزريا مل دراسة زفاد لصالح حكـ ارسرة ارصرر . فى حيف 
( الوى أشارت لعدـ زكزد فرزؽ فى إدارة 65: 2015الصفوى ززراـ معرزؼ  

 المرأة العاممة لصراع اردزار باخوالؼ حكـ ارسرة .
 محاورهلممرأة العاممة ب التوازف األسرى( تحميؿ التبايف في 31جدوؿ )

 (371)ف =الدخؿ الشيرى لألسرة  ختالؼالفى ظؿ جائحة كورونا تبعا 
عدد أفراد 
 األسرة

 التبايف   
 

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ(

مستوى 
 الداللة

التوازف 
 االقتصادى

 0.01 17.71 237.63 2 475.26 بيف المكمزعات
 13.41 368 4936.57 داخؿ المكمزعات داؿ 

  370 5411.83 الوبايف الكم 
التوازف 
 الصحى

 0.1 14.37 467.49 2 934.98 بيف المكمزعات
 32.52 368 11969.61 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 12904.59 الوبايف الكم 
التوازف 
 االجتماعى

 0.01 18.80 776.97 2 1553.95 بيف المكمزعات
 41.31 368 15203.35 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 16757.31 الوبايف الكم 

 دوارألتوازف ا
 0.01 22.10 1042.56 2 2085.13 بيف المكمزعات

 47.15 368 17352.97 داخؿ المكمزعات داؿ
  370 19438.10 الوبايف الكم 

التوازف 
سرى ككؿألا  

 0.01 20.92 8151.75 2 16303.51 بيف المكمزعات
 389.49 368 143332.99 داخؿ المكمزعات داؿ

  370 159636.50 الوبايف الكم 
ف   0.01( زكزد وبايف داؿ إحصاريسا عند مسوز  31يو ح مف كدزؿ  

الدخؿ خوالؼ الفى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا  بمحازر لممرأة العاممة  الوزازف ارسر 
وكا  داللة البياف  L.S.Dخوبار أيؿ فرؽ معنزي اوـ إكراد  زيد  ل سرةالشهر  
 . الفرزؽ
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 محاورهلممرأة العاممة ب التوازف األسرى( داللة الفروؽ في متوسطات 32جدوؿ )
 (371)ف = الدخؿ الشيرى لألسرةختالؼ الفى ظؿ جائحة كورونا تبعا  

 التوازف االقتصادى
 27.73مرتفع ـ=  27.51متوسط ـ= 25.32منخفض ـ=  الدخؿ الشيرى لألسرة

   - 176منخفض / ف=
  - **2.19 136موزسط/ ف=
 - 0.22 **2.41 59مروفل / ف=

 التوازف الصحى
 34.62مرتفع ـ=  34.97متوسط ـ= 31.61منخفض ـ=  الدخؿ الشيرى لألسرة

   - 176منخفض / ف=
  - **3.36 136موزسط/ ف=
 - 0.36 **2.99 59مروفل / ف=

 التوازف االجتماعى
 35.56مرتفع ـ=  35.96متوسط ـ= 31.65منخفض ـ=  الدخؿ الشيرى لألسرة

   - 176منخفض / ف=
  - **4.30 136موزسط/ ف=
 - 0.40 **3.90 59مروفل / ف=

دواراألتوازف   
 46.65مرتفع ـ=  46.26متوسط ـ= 41.52منخفض ـ=  الدخؿ الشيرى لألسرة

   - 176/ ف=منخفض 
  - **4.53 136موزسط/ ف=
 - 0.58 **5.12 59مروفل / ف=

 سرى ككؿألالتوازف ا
 143.52مرتفع ـ=  143.51متوسط ـ= 132.27منخفض ـ=  الدخؿ الشيرى لألسرة

   - 176منخفض / ف=
  - **13.43 136موزسط/ ف=
 - 0.01 **13.44 59مروفل / ف=

ف   0.01دالة عند مسوز  ( زكزد فرزؽ 32يو ح مف كدزؿ   
لممرأة العاممة بثبعادها فى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا  الوزازف ارسر موزسطات 

فرات الدخؿ المروفل زالموزسط مقابؿ  لصالحالدخؿ الشهر  ل سرة خوالؼ ال
ة العاممة أف وشبل أوويح لممر  زيادة الدخؿ زيمكف وفسير ذلؾ بثف ؛المنخفض

يوصاديات ارسرة احوياكات أفراد ارسرة المالية دزف أف وؤ ر الكارحة سمبا عمى ا
  كذلؾ وويح لها وزفير كميل الموطمبات مف  الرذاد  مطهرات  أدزية زيارية 
زعالكية ..الخ( بما يساعدها عمى الحفاظ عمى الحالة الصحية رفراد ارسرة 

مح بزكزد عاليات أسرية أف ؿ يس ةخالؿ الكارحة  كذلؾ عدـ زكزد  رزط مادي
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مل اربناد زالززج زيساعدها عمى وحقيؽ وزازف اردزار بدزف شعزرها بال رط 
زالوهديد فالشؾ أف معظـ المشكالت االيوصادية زالصحية زاالكوماعية يد يكزف 
سببها يمة المزارد المادية مما يؤ ر سمباعمى وماسؾ زاسوقرار زوزازف ارسرة  زووفؽ 

( الوى أكدت عمى أف 16: 2019كة مل دراسة نادية حسف زلخرزف  هذ  النوي
حومت الورويب ارزؿ فى المشكالت ارسرية الوى وخؿ االمشكالت االيوصادية 

  عبير إبراهيـ زي رب حبيب ( 2021بالوزازف ارسر   زدراسة أمؿ القدير   
ارحة كزرزنا ك( مف وث ير الدخؿ عمى الوماسؾ زالعاليات ارسرية أ ناد 2021 

( الوى أشارت لزكزد فرزؽ دالة إحصاريا عند 700: 2020زدراسة دعاد حافظ  
بيف موزسطات دركات ربات ارسر فى الوزازف ارسر   0.01مسوز  داللة 

 في ضوء ما سبؽو  المنزلى لصالح فرات الدخزؿ المروفعة . بمحازر  أ ناد العزؿ
 .الرابع الفرض صحة يكوف قد تحقؽ 

 
رتباطيػة اتوجػد عالقػة   زالذي ينص عمى أنػ  : الخامسالنتائج في ضوء الفرض 

الصػػالبة النفسػػية لممػػرأة العاممػػة بأبعادىػػا )االلتػػزاـ، الػػتحكـ، دالػػة إحصػػائيا بػػيف 
التحػػػدى( والتػػػوازف األسػػػرى بمحػػػاوره )التػػػوازف االقتصػػػادى، التػػػوازف الصػػػحى، 

زلموحقػؽ مػف صػحة   ة كورونػاالتوازف االجتماعى، تػوازف األدوار( فػى ظػؿ جائحػ
 . (33روباط بيرسزف زالمز ح بكدزؿ  الالفرض  ـ إيكاد معامؿ ا

 

االرتباط بيف الصالبة النفسية لممرأة العاممة بأبعادىا والتوازف األسرى معامالت  (33جدوؿ )
 (371فى ظؿ جائحة كورونا ) ف=  محاورهب

 الصحة النفسية بأبعادىا         
 بمحاورهالتوازف األسرى 

الصحة النفسية  التحدى التحكـ االلتزاـ
 ككؿ

 **0.700 **0.593 **0.666 **0.615 التوازف االقتصادى

 **0.550 **0.546 **0.468 **0.439 التوازف الصحى

 **0.711 **0.707 **0.616 **0.542 التوازف اإلجتماعى

 **0.723 **0.685 **0.650 **0.556 توازف األدوار
األسرى ككؿالتوازف   0.615** 0.700** 0.750** 0.785** 

بػػيف إحصػػاريسا روباطيػػة مزكبػػة دالػػة ازكػػزد عاليػػة ( 33يو ػػح مػػف كػػدزؿ  
فػػى ظػػؿ كارحػػة  محػػازر ب  بثبعادهػػا زالوػػزازف ارسػػر لممػػراة العاممػػة الصػػالبة النفسػػية 

الصػػالبة النفسػػية لػػد  المػػرأة    زهػػذا يفسػػر أهميػػة0.01عنػػد مسػػوز  داللػػة كزرزنػػا 
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العاممػػة فػػى وحقيػػؽ الوػػزازف ارسػػر  االيوصػػاد  زالصػػحى زاالكومػػاعى ف ػػال عػػف 
وسػػػػمت ازيمكػػػػف وفسػػػير ذلػػػؾ بثنػػػ  كممػػػا ؛ اردزار فػػػى ظػػػؿ كارحػػػة كزرزنػػػا  فوػػػزاز 

شخصية المرأة العاممة بااللوزاـ فى وحقيؽ أهدافها زأهداؼ أسروها فى ظؿ ارزمات 
رزس كزرزنا زكمما كانت يادرة عمى الوحكـ فى كافػة أمػزر حياوهػا الزبارية كثزمة في

دزف خػزؼ زوػزور زالوحد  لهذا الفيرزس زالنظر إلي  عمى أن  أزمة يمكف وكاززهػا 
كمما ساعد ذلؾ عمى وحقيقها لموزازف االيوصػاد  زالصػحى زاالكومػاعى رفػراد زارد 

أف وػػؤ ر ومػػؾ الكارحػػة  أسػػروها ف ػػال عػػف وػػزازف أدزارهػػا داخػػؿ زخػػارج المنػػزؿ دزف
  زهػػػذا يز ػػػح االنعكػػػاس اخيكػػػابى  سػػػوقرار البنيػػػاف ارسػػػر اسػػػمبا عمػػػى وماسػػػؾ ز 

فكممػا  فػى ظػؿ كارحػة كزرزنػا  لمصالبة النفسية لممرأة العاممة عمى الوزازف ارسر 
كممػػػا زادت يػػػدروها عمػػػى وحقيػػػؽ العاممػػػة لمػػػرأة لػػػد  ازادت دركػػػة الصػػػالبة النفسػػػية 

ات دراسػنوػار  مل كزريا هذ  النويكة ووفؽ ز ؿ كارحة كزرزنا. فى ظالوززف ارسر  
( الوى 61: 2017إيماف صبر  زنها عبد الفواح    Garralda (2010) كؿ مف 

أكػدت عمػى أف زكػػزد سػمة الصػالبة النفسػػية لػد  الفػرد وخفػػؼ مػف زيػل المشػػكالت 
زدراسػػػة زال ػػػرزط الوػػػى وزاكهػػػ  مػػػا وسػػػاعد  عمػػػى االحوفػػػاظ بحيػػػا  صػػػحية كيػػػد   

( الوػػػى أشػػػارت لزكػػػزد عاليػػػة إروباطيػػػة سػػػالبة بػػػيف الصػػػالبة 2017أمػػػانى حسػػػف  
في ضوء ما سبؽ يتضح تحقؽ  لد  السيدات الموززكات. النفسية زصراع اردزار

 . الخامسالفرض صحة 
 

 ممخص النتائج :
% كثك ر 40.8ينزات الوميفزيزف المحمية زالعالمية الورويب ارزؿ بنسبة  وحوؿ -

المعمزمات الوى وعومد عميها المرأة العاممة فى موابعة أخبار فيرزس مصادر 
كزرزنا المسوكد يميها زسارؿ الوزاصؿ االكوماعى فى الورويب ال انى بنسبة 

%  ـ 17.3% يميها ززارة الصحة المصرية فى الورويب ال الث بنسبة 19.4
فى الورويب % زأخيرا 16.1منظمة الصحة العالمية فى الورويب الرابل بنسبة 

 %.6.4الخامس زارخير ارصدياد زاريارب بنسبة 
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مسوز  الصالبة النفسية لممرأة العاممة فى ظؿ كارحة كزرزنا موزسط  زكاد  -
% يمي  الوحد  فى المروبة ال انية 36.3بعد الوحكـ فى المروبة ارزلى بنسبة 

 . %30.7%  زأخيرا بعد االلوزاـ فى المروبة ال ال ة بنسبة 33بنسبة 
وزازف موزسط  زيثو   الوزازف ارسر  لممرأة العاممة فى ظؿ كارحة كزرزنامسوز   -

% يمي  الوزازف الصحى فى المروبة ال انية 32.1اردزار فى المروبة ارزلى بنسبة 
زأخيرا %  24.3  فى المروبة ال ال ة بنسبة يوصاد%  ـ الوزازف اال24.7بنسبة 

 %.19.3لرابعة بنسبة فى المروبة ا كوماعىالوزازف اال
وزكد فرزؽ دالة إحصاريا بيف موزسطات دركات المرأة العاممة فى الصالبة  -

لصالح الح ر   مكاف السكفلالنفسية بثبعادها فى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا 
زوبعا لعمؿ الززكيف لصالح العامميف فى المصالح الحكزمية  زوبعا لمكاف 

أفراد ارسرة أحد العمؿ لصالح يرب مكاف العمؿ مف السكف  زوبعا خصابة 
 بفيرزس كزرزنا لصالح عدـ إصابة أحد أفراد ارسرة بفيرزس كزرزنا.

لوزازف وزكد فرزؽ دالة إحصاريا بيف موزسطات دركات المرأة العاممة فى ا -
لصالح الح ر  زوبعا  مكاف السكفوبعا لارسري بمحازر  فى ظؿ كارحة كزرزنا 

لعمؿ الززكة لصالح العامالت فى المصالح الحكزمية  زوبعا خصابة أفراد 
 ارسرة بفيرزس كزرزنا لصالح عدـ إصابة أحد أفراد ارسرة بفيرزس كزرزنا.

لصالبة النفسية لممرأة العاممة اف   0.01زكزد وبايف داؿ إحصاريسا عند مسوز   -
مدة الززاج لصالح مدة الززاج  خوالؼالبثبعادها فى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا 

 الوعميمىلمززكيف لصالح المسوز   الوعميمى  زباخوالؼ المسوز  ارطزؿ
زباخوالؼ   حكـ ارسرة ارصررزباخوالؼ عدد أفراد ارسرة لصالح   ارعمى

 .ارعمىلصالح مسوز  الدخؿ  دخؿ ارسرة
العاممة  الوزازف ارسر  لممرأةف   0.01كزد وبايف داؿ إحصاريسا عند مسوز  يز  -

مدة الززاج لصالح مدة الززاج  خوالؼالفى ظؿ كارحة كزرزنا وبعا  بمحازر 
الوعميمى لمززكيف لصالح المسوز   الوعميمىزباخوالؼ المسوز  ارطزؿ  
زباخوالؼ  ة ارصرر ارسر حكـ زباخوالؼ عدد أفراد ارسرة لصالح   ارعمى

 .ارعمىلصالح مسوز  الدخؿ  دخؿ ارسرة
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بيف  0.01عند مسوز  داللة إحصاريسا روباطية مزكبة دالة اعالية  وزكد -
بمحازر  فى ظؿ بثبعادها زالوزازف ارسر  ة العاممة ألممر الصالبة النفسية 

 كارحة كزرزنا.
 

 البحث:توصيات 
 بإعػػػداد بػػػرام  إرشػػػاديةإدارة مؤسسػػػات ارسػػػرة زالطفزلػػػة  خصػػػارىأدزر  وفعيػػػؿ  -1

نوشػار ارمػراض الوعزيز الصالبة النفسية لممرأة العاممة زيت ارزمػات ز زندزات 
 سوقرار ارسرة المصرية .االزبارية حوى ال وؤ ر ومؾ ارزمات سمبا عمى وزازف ز 

االعػػالـ المخومفػػة  ػػمف خطوهػػا اخعالميػػة مكمزعػػة مػػف البػػرام   زسػػارؿ إدارج -2
الو قيفيػػة المزكهػػة لكافػػة فرػػات المكومػػل بشػػكؿ عػػاـ زالمػػرأة بشػػكؿ خػػاص حػػزؿ 

فػػػى المزاكهػػػة زالوعامػػػؿ مػػػل فيػػػرزس يكابيػػػة لمشخصػػػية زدزرهػػػا خالخصػػػارص ا
ز كزرزنا المسوكد بحيث وكزف هذ  البرام  عمى يدر المسازا  لمبرام  الوػى وركػ

 .عمى الكزانب الصحية زالزيارية 
عػػػػف بعػػػػض االرشػػػػادات زالنصػػػػارح لمحفػػػػاظ عمػػػػى   ييػػػػاـ ززارة الصػػػػحة بالونزيػػػػ -3

الصػػػػحة النفسػػػػية فػػػػى ظػػػػؿ كارحػػػػة كزرزنػػػػا زب هػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ زسػػػػارؿ االعػػػػالـ 
 المخومفة .

عقد بروزكالت وعازف بيف المؤسسات المعنية بشػرزف المػرأة ززحػدة االسوشػارات  -4
لمحفػػػاظ بكميػػػة االيوصػػػاد المنزلػػػى بكامعػػػة حمػػػزاف لوفعيػػػؿ دزر االرشػػػاد ارسػػػر  

بشػكؿ عػاـ زالمػرأة الريفيػة وعزيػز الصػالبة النفسػية لممػرأة عمى الوزازف ارسػر  ز 
 بشكؿ خاص.

لممػػرأة كنػػزع مػػف االسوشػػارات ارسػػرية إنشػػاد خػػط سػػاخف وػػابل لممكمػػس القػػزمى  -5
لومقػػػػػى شػػػػػكاز  المػػػػػرأة العاممػػػػػة زوزعيوهػػػػػا بطػػػػػرؽ المزاكهػػػػػة السػػػػػميمة زالوعامػػػػػؿ 

 االيكابى مل وداعيات أزمة فيرزس كزرزنا.
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 مراجػػػػػػػع البحث :
 أواًل: المراجع العربية

معجـ مصطمحات (: 2020المنظمة العربية لموربية زال قافة زالعمـز  ألكسز    -1
مكوب ونسيؽ الوعريب الرباط    "،"إنجميزي فرنسي ،عربي19كوفيد

 : مواح عمى  السعزدية
http://www.alecso.org/nsite/images/pdf/ 6-2020.  

دراسة مقارنة لمتوافؽ النفسى االجتماعى (: 2011أمانى حمد  الكحمزت   -2
لدى أبناء العامالت وغير العامالت فى المؤسسات الخاصة فى مدينة 

 الكامعة االسالمية  فسطيف.رسالة ماكسوير   ه،غز 
دارة الذات وعالقتيا بصراع (:2017أمانى مراد حسف  -3 الصالبة النفسية وا 

  رسالة ماكسوير  كمية األدوار لدى طالبات الدراسات العميا المتزوجات
 الوربية  كامعة المنصزر .

األسرة جائحة كورونا ومستوى تماسؾ  :(2021حماد القدير   أمؿ  -4
  تطبيقية عمى عينة مف األميات بمدينة الرياض السعودية: دراسة

 .332: 289  ص 13  م  مكمة كامعة أـ القر  لمعمـز اخكوماعية
أثر العوامؿ االجتماعية واالقتصادية لدى ( : 1997إيماف شعباف أحمد   -5

  رسالة ربات األسر العامالت وغير العامالت عمى السموؾ االدخارى
 ماكسوير  كمية االيوصاد المنزلى  كامعة المنزفية .

المشكالت الصحية ( : 2017إيماف محمد صبر   نها محمد عبد الفواح   -6
العربية لدراسات   المكمة لمرأة المسنو وعالقتيا بالصالبة النفسية

 .8  ع3زبحزث العمـز الوربزية زاالنسانية  السن 
 ربة لدي الحياتية الضغوط: (2016(منصزر رشاد زرشا بركات سيد ورريد -7

  األسريرار ستقالبا قتياوعال التعامؿ تيجياتار يواست ةمالعام األسرة
 .1ع  37 م  م مالع وبادؿمل اخسكندرية ةممك
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 -ىماؿألا –االجتماعية  ةالمساند(: 2013حسف عبد الرؤزؼ القطراز    -8
لممعاقيف حركيا الرضا عف خدمات الرعاية وعالقتيا بالصالبة النفسية 

 .رسالة ماكسوير  الكامعة االسالمية   ز   فمسطيف بقطاع غزه،
حجر الصحي مبية لمة االنعكاسات السيتدابير مواج ( :2020 زؿمخديكة ي -9

ة ممك  واالقتصادي في زمف تفشي وباء كورونا ى الجانب النفسيمع
 .139: 117ص  51  عمنازعات ارعماؿ

التوازف واالستقرار فى الفكر االقتصادى مفيـو (: 2006درزاس مسعزد    -10
مكمة معهد العمـز   خاصة لمتوازف االقتصادى العاـ بالجزائر ةمع إشار 

   الكزارر .154: 135ص    1ع 10االيوصادية  م  
بالتوازف  وعالقتو الخضراء دارةألبا الوعي( : 2020دعاد محمد حافظ    -11

   مكمةالكورونا لمصابالمنزلي  العزؿ أثناء األسر ربات لدي األسري
 . 28  ع6النزعية  م   الوربية مكاالت ف  البحزث

زمات أل أساليب إدارة ا(: 2021ذيب محمد الرزاد  عمر العظامات    -12
وعالقتيا بالصالبة النفسية لدى القيادات األكاديمية فى جامعة 

  المكمة الدزلية لمدراسات الحسف بف طالؿ فى ضوء جائحة كورونا
 .840: 824  ص 3  ع9زالنفسية  م الوربزية 

البحث العممى (:2014ذزياف عبيدات عبد الرحمف عدس  كايد عبد الحؽ    -13
 .16  دار الفكر لمنشرزالوززيل  كدة  السعزدية  ط"مفيومو وأدواتو وأساليبو"

إدارة األزمات وعالقتيا بتوازف األدوار داخؿ ( : 2016رشا رشاد منصزر    -14
   مصر.ة  كامعة المنصزر 43الوربية النزعية  ع   مكمة بحزث األسرة

 أزمة سرة أثناءألا ؤوفلش الزوجة دارةإ أساليب( : 2021رشا رشاد منصزر    -15
  7  م  النزعية الوربية مكاالت ف  البحزث مكمة ،19 -كوفيد جائحة

 .33ع
الصالبة النفسية لدى أميات شيداء (: 2008نزفؿ را ى   زينب  -16

رسالة ماكسوير  الكامعة   وعالقتيا ببعض المتغيراتانتفاضة األقصى 
 .االسالمية   ز   فمسطيف
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قمؽ اإلصابة بفيروس كورونا المستجد) (: 2020زينب صالح يزسؼ    -17
( وعالقتو بإدارة ربة األسرة لمسموكيات الوقائية اليومية مف 19-كوفيد

ة  مكمة البحزث فى مكاالت الوربية النزعي الفيروس أثناء الجائحة،
 .31 ع6م  

 التفكير أساليب :(2018  مقبؿ رب  عبد ميرفت  الرصيف كماؿ ساردة  -18
المكمة العربية  ،النفسية بالصالبة وعالقتو منجبات الغير النساء لدى

 .57 نفسيات   ع 
 بالحجر المرتبطة النفسية الصحة دداتيم :(2020  ارسمري ـسال سعيد  -19

 العربية المكمة  COVID-19 المستجد كورونا فيروس إثر المنزلي
  .2  ع16  م   لمدراسات ارمنية

الخصائص السيكومترية لمقياس الصالبة ( : 2015سميرة محمد شند    -20
 .44مكمة اخرشاد النفس   ع النفسية،

الضغوط النفسية لدى العماؿ فى قطاع غزه (:2006  يا ى شاهر  -21
رسالة ماكسوير  الكامعة االسالمية   ز    وعالقتيا بالصالبة النفسية،

 فمسطيف.
الصالبة النفسية لممراة وعالقتيا بإدارة ( : 2021  شيماد محمد عمر  -22

  رسالة دكوزرا   كمية األزمات األسرية فى ضوء اإلشكاليات المجتمعية
 االيوصاد المنزلى  كامعة حمزاف.

الصالبة النفسية (: 2020صالح عم  القرن    كماؿ الديف محمد مزكى    -23
  وعالقتيا بتقدير الذات لدى طالب المرحمة الثانوية بمحافظة الجمـو

 .280: 238  33 عمكم  مكمل  كامعة المدينة العالمية  
 الحوار عمى المؤثرة جتماعيةالا العوامؿ(: 2021اهلل بدز    عبد الرحمف عبد  -24

 القيادة  الرياض بمدينة تطبيقية دراسة :كورونا جائحة ظؿ في األسري
  ص 117 ع  30 م   الشرطة بحزث مركز- الشارية لشرطة العامة
51-96 . 
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إدارة ربة األسرة ألزمة (: 2021عبير ياسيف إبراهيـ  ي رب عمى حبيب    -25
فيروس كورونا وتأثيرىا عمى العالقات األسرية فى ظؿ الحجر 

 .33 ع7  مكمة البحزث فى مكاالت الوربية النزعية  م الصحى
دور الوعي الترويحي في استثمار أوقات  (:2020عمرز محمد هاللى   -26

الفراغ لدي األسرة المصرية في ظؿ جائحة فيروس كورونا المستجد 
Covid-19 ، 36عة العممية لموربية البدنية زعمزـ الريا ة مالمك  

 .كامعة حمزاف  كمية الوربية الريا ية بنيف
 الحياة بضغوط وعالقتيا النفسية الصالبة :( 2014  عصاـ عزن  عيسى  -27

  لحـ وبيت الخميؿ محافظتي في األمنية المؤسسة في العامميف لدى
   فمسطيف. القدسرسالة ماكسوير

  مكوبة االنكمز مقياس الصالبة النفسية: (2011محمد مخيمر   عماد  -28
 المصرية  القاهرة  مصر .

واالجتماعية أثر العوامؿ االقتصادية ( : 1995فاوف مصطفى كماؿ    -29
  رسالة دكوزرا   كمية نماط االستيالكيةأل لألسر المصرية عمى ا

 االيوصاد المنزلى  كامعة المنزفية.
درة الضغوط النفسية(: 2001فارزؽ ع ماف    -30 دار الفكر العربى    القمؽ وا 

 القاهرة .
 النفسية الحالة (:2020ى ارمام ناك  عباس  العادل  كريدي ـكاظ  -31

 مكمة  ثقافية عبر : دراسة كورونا فيروس جائحةظؿ  في زواجأل ل
 . 8  ع2م  زالبحزث  لمدراسات المحكمة أزربا شماؿ أكاديمية

 التربية لمعممي النفسية لمصالبة مقياس بناء(: 2007محمد   محمزد مكدي  -32
 .111: 68 ص  2 ع زالوربزية  النفسية البحزث مكمة  الرياضية

ستراتيجيات المواجية (: ٧١٠٢محمد الصرير شرفى    -33 الضغط النفسى وا 
 الكزارر.    دار المكددودراسات" "بحوث

 يجياتيراتاست: ( 2019  ارنصار  محمد أسماد ناك   مسعد مرزة  -34
 سف في راتالمتأخ الفتيات لدى الضاغطة الحياة أحداث مع التكيؼ



 

 1557 

2222 مارسػ  والثالثوف التاسعػ العدد  الثامفالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 -مصر" مقارنة رسة"در :فيل النفسية الصحة ىمع ايوانعكاس الزواج
  37ع زاخكوماع  اخنسانيات ـزمزع زا داب الفنزف ةممك  الكويت
 .217 -181ص

 ميدانية دراسة" العاممة المرأة لدى المينى اإلجياد(: 2015  بمعابد يكةمم  -35
 كمية ماكسوير  رسالة ،"البواقى أـ لوالية -الخدماتية لبعض القطاعات
 البزايى  اـ مهيد   بف العربى كامعة زاالنسانية  العمـز االكوماعية

 .الكزارر
 لمجنة الثاني االجتماع بشأف بياف( : 2020   العالمية لصحةا منظمة  -36

 كورونا فيروس تفشي بشأف (2225 الدولية) لموائح الصحية الطوارئ
 مى :ع مواح  الجديد

https://www.who.int/news-Droom/detail/30-01-2020-
statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-
regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-
outbreak-of-novel-coronavirus-(2019)-ncov. 

الصالبة النفسية لألميات وعالقتيا بالتوافؽ (: 2015مى محمد سعزد     -37
رسالة ماكسوير  معهد  ألبنائيـ ضعاؼ السمع،النفسى واالجتماعى 

 الدراسات العميا لمطفزلة  كامعة عيف شمس.
 ،واألبناء اآلباء بيف جديدة اتصاؿ ميارات :الحظر :(2021نادية النشار    -38

 .35:34  ص.زالونمية لمطفزلة العرب  المكمس 41  ع  خطزة مكمة
 (:2019 السيد أكـر اؿهن الكرد   صفزت أسماد سكينة  أبز حسف نادية  -39

 التوازف إعادة عمى اتيوانعكاسا األسرة بمحاكـ المنازعات تسوية اّليات
الكمعية المصرية   المنزل  لاليوصاد المصرية ةممكال ،األسرى

 .35ع    كامعة حمزافيوصاد المنزلىالل
العالقات األسرية " ( : 2019نادية حسف أبز سكينة  زراـ عمى معرزؼ    -40

   الطبعة ارزلى.اإلرشاد"-التوجيو

https://www.who.int/news-Droom/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019)-ncov
https://www.who.int/news-Droom/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019)-ncov
https://www.who.int/news-Droom/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019)-ncov
https://www.who.int/news-Droom/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019)-ncov
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 عامالت لدى النفسية الصالبة (: مستوى2015عزاد   مصطفى نكاح  -41
لة ماكسوير  كامعة   رساوالبيرة اهلل راـ محافظة األغذية في مصانع

 القدس  فمسطيف.
فعالية نموذج العالج األسرى فى التقميؿ مف (: 2016  ركبنسمة يحيى   -42

  رسالة النزاعات الزواجية لدى األسر حديثة التكويف دة مشكالتح
 دكوزرا   كمية الخدمة االكوماعية  كامعة حمزاف  مصر. 

ستراتيجية مقترحة إلدارة التوازف األسرى فى إ ( :2020نهاؿ أكـر حسف    -43
ليات حؿ المشكالت وتسوية المنازعات )دراسة مطبقة بمحاكـ آضوء 
 رسالة ماكسوير  كمية االيوصاد المنزلى  كامعة حمزاف  مصر. األسرة(،

 الناتجة النفسية الضغوط بيف العالقة دراسة(: 2020عمى   صالح نهمة  -44
 ضطراباتالوا COVID-19المستجد  كورونا فيروس نتشارا عف

  النفسية لمدراسات المصرية المكمة  العاممة المرأة لدى النفسجسمية
 .434: 386  ص 108  ع 30م  

عف التواصؿ عبر االنترنت  ةالضغوط النفسية الناجم(: 2020نزر محيدلى    -45
  رسالة ماكسوير  كمية االوصاؿ زاالعالـ  كامعة خالؿ جائحة كورونا

 أسبانيا .
 ألزمة واالجتماعية النفسية االنعكاسات(: 2021هاكر محمد القحطانى    -46

 الزوجية فى األسر السعودية  العالقات عمى   Covid-19 "جائحة
 الذكور مف عينة عمى مطبؽ ميداني بحث  :مواجيتيا واستراتيجيات

 مكمة  السعودية العربية المممكة مناطؽ جميع مف المتزوجيف واإلناث
  المممكة القر  أـ كامعة  13  م اخكوماعية لمعمـز القر  أـ كامعة

 العربية السعزدية.
منظـ االجتماعى فى منية ليالمسؤولية الم (:2019 د  محمزد حكازي ه  -47

فية رارؤية اجتماعية استش: شائعاتمالمجتمعى بالتصدى ل تنمية الوعى
  ص 144  ع36بالشارية  م  كمعية اخكوماعييف ""مصر أنموذجا

149 :190. 
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دارة الذات وعالقتيما (: 2012هزيد  حنف  محمزد    -48 الصالبة النفسية وا 
ي ضوء بعض المتغيرات لدى فكاديمي أل ا بالصحة النفسية والنجاح

مكمة دراسات عربية ف  عمـ  طالب الدبمـو المينية بكمية التربية،
 . 618: 541  ص 3ع   11 النفس   م

: مشكالت المسنيف ( 2010زكزلواف حكازي  عطاؼ أبز  الى   -49
بالصالبة النفسية "دراسة ميدانية عمى عينة  )الشيخوخة( وعالقتيا

  مكمة كامعة النكاح الفمسطينييف في محافظات غزةمف المسنيف 
  .156:109  ص 1ع  24نسانية(  مكمد رل بحاث  العمـز ا

 6إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 263تسجيؿ : زالسكاف  ززارة الصحة  -50
 مواح عمى :،  حاالت وفاة

https://www.elconsolto.com/news/health-
news/details/2021/8/31/2081639/%D9%88%D8%B2%D8%A
7%D8%B1%D8%A9-       

فاعمية برنامج إرشادى (: 2015زفاد صالح الصفوى  زراـ عمى معرزؼ    -51
لتمكيف المرأة العاممة مف إدارة صراع األدوار وعالقتيا بتحسيف نوعية 

يوصاد المنزلى  اليوصاد المنزلى  الكمعية المصرية لاالمكمة الحياة، 
 .31كامعة حمزاف ع 

عالقتيا بالعنؼ الموجو كفاءة إدارة موارد األسرة و ( : 2016زفاد محمد خميؿ    -52
 .5  ع1مكمة بحزث فى العمـز زالفنزف النزعية   م   ،ةضد الزوج
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