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" COVID-19"  أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة فى ظل أزمة انتشار فیروس كورونا المستجد
  وعالقتھ ببعض متغیرات المستوى االقتصادي واالجتماعي  لألسرة

Housewife's performance towards family's duties and roles in light of "COVID-
19" crisis in relationship to variables of social and economic level of the family 
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  جامعة األزھر–كلیة االقتصاد المنزلى –استاذ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة 
  

  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 
أثبتت أن المرأة محور رئیسى من " COVID-19"تھا ،أن جائحة أكدت ھیئة األمم المتحدة للمرأة فى أحدث بیانا 

محاور مواجھة المرض ،حیث تقدم النساء كل یوم مساھمات حاسمة لمعالجة تفشي المرض ،والذى صنفتھ منظمة 
والطاعون األسود في القرن الرابع عشر  1918االنفلونزا اإلسبانیة عام  الصحة العالمیة على انھ وباء مثلھ مثل

ن ھنا كان لزاما على جمیع طوائف المجتمع التعاون لمجابھة ھذا الوباء ،وكان للمرأة الدور األكبر حیث انھا وم،
أحدا  "COVID-19"خط الدفاع األول عن األسرة وتبذل قصارى جھدھا فى وقایة وحمایة أسرتھا من أال ینال 

التعرف على العالقة بین أداء ربة   دف البحث:ھمن أفرادھا بممارساتھا لمھامھا ومسؤلیاتھا وأدوارھا األسریة. 
الرعایة والعنایة األسریة ،الشراء والتخزین  ، النظافة والتنظیفاألسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة  محاورھا (

وببعض متغیرات ) أداء المھام واألدوار األسریة،اجمالي استبیان  ،العالقات االجتماعیة داخل وخارج المنزل
عینة .  "COVID19فى ظل أزمة انتشار فیروس كورونا المستجد" قتصادي واالجتماعي لألسرةالمستوى اال

) ربة أسرة متزوجة ولدیھن أبناء من مستویات اقتصادیة واجتماعیة مختلفة من محافظة 394من: ( البحث تكونت
ً " ة :الحدود الزمنیالغربیة بطریقة صدفیة غرضیة ،واتبع البحث المنھج الوصفى التحلیلى.   تم التطبیق الكترونیا

تكونت م.  2020ابریل عام  15مارس حتى  10" من COVID-19اثناء انتشار فیروس كورونا المستجد "
اثناء استمارة البیانات العامة ألسرة ،استبیان أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة  أدوات البحث من :

الرعایة والعنایة ،الشراء والتخزین ، النظافة والتنظیف( "COVID-19"انتشار فیروس كورونا المستجد 
نتائج  -. )أداء المھام واألدوار األسریة،اجمالي استبیان  األسریة ،العالقات االجتماعیة داخل وخارج المنزل

ً بین أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة  فى ظل أزمة انتشار فیرو - البحث:  س یوجد تباین دال احصائیا
الرعایة والعنایة األسریة ،العالقات ،الشراء والتخزین ، النظافة والتنظیفكورونا المستجد ،فى المھام األسریة (

ً لكل من (سن ربة 0,05عند مستوى داللة أقل من () ،اجمالي االستبیان االجتماعیة داخل وخارج المنزل ) تبعا
ظیفة رب األسرة ،الدخل الشھرى لألسرة ،خوف ربة األسرة ،عدد األبناء ،مستوى تعلیم رب وربة األسرة ،و
ً بین أداء ربة األسرة لمھامھا  - األسرة فى ظل أزمة انتشار فیروس كورونا المستجد).  یوجد تباین دال احصائیا

الشراء ، النظافة والتنظیفوأدوارھا األسریة  فى ظل أزمة انتشار فیروس كورونا المستجد ،فى المھام األسریة (
ً وظیفة ربة 0,05عند مستوى داللة أقل من () ،اجمالي االستبیانالرعایة والعنایة األسریة ،ن والتخزی ) تبعا
ً بین أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة  فى ظل أزمة انتشار فیروس  - األسرة.  یوجد تباین دال احصائیا

العالقات االجتماعیة داخل وخارج  ،ء والتخزین الشرا ، النظافة والتنظیفكورونا المستجد ،فى المھام األسریة (
) قبل وبعد انتشار فیروس 0,05عند مستوى داللة أقل من () أداء المھام واألدوار األسریة،اجمالي استبیان المنزل 

ً بین أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة  فى ظل أزمة  -كورونا المستجد.  عدم وجود تباین دال احصائیا
ً لوظیفة رب األسرة  العالقات االجتماعیة داخل وخارج المنزلار فیروس كورونا المستجد ،فى انتش عدم  - تبعا

ً بین أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة فى ظل أزمة انتشار فیروس كورونا  وجود تباین دال احصائیا
  وس كورونا المستجد.قبل وبعد انتشار فیرمھام الرعایة والعنایة األسریة المستجد ،فى 
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   Introduction:مقدمة
عاما من تاریخ  75یمر العالم بأزمة صحیة ال مثیل لھا منذ          

م 2020حیث بلغت عدد األصابات حتى شھر مایواألمم المتحدة ،
بلغت عدد و ما یزید عن أربعة مالیین شخص مصاب حول العالم

الوفیات ما یقرب من مائتین وخمسة وسبعون الفا جراء انتشار 
"حسب احصائیات  "COVID-19"فیروس كورونا المستجد 

منظمة الصحة العالمیة" ،كما بلغ عدد حاالت االصابة فى 
جمھوریة مصر العربیة عشرة آالف شخص مصاب ،وبلغ عدد 

رة الصحة الوفیات حوالى خمسمائة متوفى"حسب احصائیات وزا
  المصریة".

https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx    
ینتقل الفیروس عن طریق الرذاذ المنتشر من الشخص المصاب 

ویمكن قتل إلى الشخص السلیم عند االتصال غیر الوقائي بینھما ،
دقیقة،  30درجة مئویة لمدة  56الفیروس بتعریضھ لدرجة حرارة 

٪ ،وحمض 75وكحول إیثیلي تركیز  ومطھر یحتوي على كلور
فوق الخلیك وبیروكسید الھیدروجین. وسَّمي من قبل اللجنة الدولیة 
لتصنیف الفیروسات في منظمة الصحة العالمیة بـفیروس كورونا 

(مركز مكافحة الفیروسات  2أوسارس كوفید 2019المستجد 
  .)2020واألوبئة بجیانغسو،

ة لفیروس كورونا المستجد وبعد تنامي انتشار الجائحة العالمی
"19-COVID" بات الناس في حیرة من أمرھم، وانتشر الفزع ،

والقلق والزعر والخوف في أوساط كثیر منھم، وخاصة األطفال 
وكبار السن. ویعود ذلك النتشار كثیر من اإلشاعات المخیفة 
المضللة التي ساھمت في بثھا وسائل اإلعالم المختلفة ووسائل 

تماعي، إضافة إلى األخبار المتضاربة حول التواصل االج
الوصول إلى لقاح أو دواء ناجح بجھود العلماء 

  https://bit.ly/2yZ3he8والباحثین.
وقد أكدت ھیئة األمم المتحدة للمرأة فى أحدث بیاناتھا ،أن جائحة 

أثبتت أن المرأة محور " COVID-19"فیروس كورونا المستجد 
ض ،حیث تقدم النساء كل یوم رئیسى من محاور مواجھة المر

مساھمات حاسمة لمعالجة تفشي المرض ،والذى صنفتھ منظمة 
االنفلونزا اإلسبانیة عام الصحة العالمیة على انھ وباء مثلھ كمثل 

ومن ھنا كان والطاعون األسود في القرن الرابع عشر ، 1918
 لزاما على جمیع طوائف المجتمع التعاون لمجابھة ھذا الوباء .

https://bit.ly/2YQupH7  

https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx
https://bit.ly/2yZ3he8
https://bit.ly/2YQupH7
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في المائة  70تشكل النساء المتحدة  و بحسب ما أشارت إلیھ األمم
من العاملین في القطاع الصحي واالجتماعي ، ویقمن بثالثة 

أضعاف عمل الرجال فى الرعایة غیر مدفوع األجر ،الى جانب 
المسئولیة االجتماعیة واألسریة التى تعاظمت ووقعت على عاتق 

ل ھذه الظروف ، إذ أن تحملھا یضمن نجاح المرأة فى ظ
اإلجراءات االحترازیة التى اتخذتھا الدولة لمجابھة انتشار 

  https://bit.ly/2VRZsjY الفیروس الممیت.
وتؤكد المشاھد العملیة أن دور المرأة فى ھذه األزمة یتناسب مع 
 دورھا التاریخى الممتد عبر التاریخ للدفاع عن قضایا الوطن

ة ھى خط الدفاع األول عن األسرة ، وحمایتھا من أال ینال ،فالمرأ
أحدا من أفرادھا ،ولن  "COVID-19"فیروس كورونا المستجد 

یتحقق ھذا الھدف المنشود دون مشاركة المرأة ،فھى المسئولة عن 
الحث والتذكیر بأھمیة النظافة الشخصیة وغسل األیدى ،وھى 

سرتھا بتقدیم الغذاء الصحى أیضا التى تساھم فى رفع مناعة أفراد أ
المناسب لھم ،كما أنھا القادرة على توفیر عوامل الجذب التى 
تشجع أفراد األسرة على االلتزام بالبقاء في المنزل أثناء الفترة 

  https://bit.ly/2VVYOlBالمفروضة لعدم التنقل. 
حیث تلعب المرأة  دورا اساسیا وجوھریا فى الحیاه األسریة فھى 

أس البشرى الذى یفوق فى اھمیتھ أى شئ اخر وھى المنظم تعد الر
لحركة األسره وفى حالھ غیابھا ألى سبب ال تستطیع األسره ان 

فربة األسرة ھي المرأة تعیش بنفس الكفاءه فأدوار المرأة متعدده ،
وتدیر  أسرتھا وتھتم بشؤون ببیتھا التي تختار أن تمتھن العنایة

،وتقوم بمختلف مھام العنایة داخل  أمور حیاتھم وفق ما تراه مناسبا
(السمیط والترتیب  الطھي إلى التنظیف إلى األطفال بیتھا من تربیة

األدوار الجدیدة لھا الناجمة عن خروجھا الى جانب ، .)2017،
لى للعمل والتي تزید من معاناة المرأة ،وكیف یسعى المجتمع إ

مساعدتھا لتحمل األعباء كونھا عنصرا فعاال في التنمیة 
  ).2018(علي ،االقتصادیة واالجتماعیة 

وتزداد أھمیة الدور الذي یقع على األمھات في رفع مستوى الوعي 
لدى أبنائھم حول فیروس كورونا المستجد ،والتثقیف الصحي من 

ھویل أجل تعزیز السلوكیات الصحیة، والحد من اإلشاعات والت
الذي یصاحب ھذا المرض عبر وسائل التواصل االجتماعي 

ً ، ومصادر المعلومات غیر الرسمیة حیث تلعب ربة األسرة دورا
ً في تعزیز التوعیة لدى األبناء باتباع السلوكیات  ً ومحوریا مھما
والممارسات الصحیة، التي یجب أن تقترن منذ الصغر، حتى 

  كیاتھم وتعامالتھم الیومیة.تصبح ثقافة یمارسھا األطفال في سلو
وعلى ضوء الحالة االستثنائیة التي یعیشھا العالم في مواجھة 

، فإن توعیة األسر  "COVID-19"فیروس كورونا المستجد 
ألبنائھم بأھمیة المحافظة على العادات والسلوكیات الصحیة 
السلیمة، ومنھا غسل وتعقیم الیدین بعد اللعب وعند مالمسة أي 

وقبل األكل وغرس ثقافة النظافة في نفوسھم للوقایة جسم غریب 
ً ویزید مسؤولیة األسر تجاه أبنائھم  ً ضروریا من األمراض تعد أمرا

على Conger et al. (2010 (عامة، ویؤكد  خاصة والمجتمع
  .أھمیة مشاركة رب األسرة واألبناء لربة األسرة

سرة وأوضحت دراسات عدیدة الدور الكبیر، الذي تقوم بھ األ
لتطبیق وترسیخ اإلرشادات الصحیة لدى كل أفراد األسرة بما فیھم 
ً لتفادي مختلف األمراض  ً ونمط حیاة یومیا األطفال، لتصبح سلوكا

،مشددة على  "COVID-19"بما فیھا فیروس كورونا المستجد 
أھمیة اختیار المصادر التثقیفیة الصحیحة والموثوقة للمعلومات، 

س كورونا وعدم االنصیاع وراء الشائعات التي تتعلق بمرض فیرو
وتناقلھا بین أفراد األسرة، والعمل على نبذ ھذه الشائعات، وتعلیم 
األطفال وتوجیھھم إلى اختیار المصادر الموثوقة للحصول على 
المعلومة الصحیحة في المستقبل واالبتعاد عن المعلومات 

المبرر بین  المغلوطة، التي قد تزید من حاالت القلق والخوف غیر
  أفراد المجتمع.

  :Statement of the problemمشكلة البحث  
في ضوء المشاھدات الواقعیة التي لمستھا الباحثة فقد برزت 

أزمة كورونا أثر  وتبلورت فكرة ومشكلة البحث الحالي من دراسة
المستجد على  أداء مھام ربة األسرة المصریة فى ضوء بعض 

حیث أنھا  ، ي واالجتماعي  لألسرةمتغیرات المستوى االقتصاد
لیست مجرد مشكلة صحیة وإنما ھي وباء وكارثة لھا آثارھا 
ً وستلقى بآثارھا على  ً وسیاسیا ً واجتماعیا المستقبلیة اقتصادیا
األسرة المصریة بجانب سلبى أثر على میزانیة األسرة وزاد من 

ل ،وجانب ایجابي من لم شم معدل البطالة لذوى الحرف الیومیة
األسرة المصریة وقضاء وقت اكبر ألفراد األسرة مع بعضھم 
البعض وزادت أواصر الترابط األسري ،بل وتوحدت األسرة بل 
والمجتمع والعالم كلھ على ھدف واحد وھو التخلص من ھذا الوباء 
والخروج منھ بأقل الخسائر ،وقلل من تلوث األرض وقلل بل عالج 

  .السیارات ...الخ وقلة استخدام ثقب األوزوون نتیجة غلق المصانع
 : Objectiveھدف البحث  

تحدید مدى تأثر األسرة المصریة بانتشار فیروس كورونا  -1
" وكیفیة مواجھتھا لألزمة وطرق COVID-19المستجد"

التعایش معھا ،من خالل التعرف على اداء ربة األسرة لمھامھا 
  وأدوارھا األسریة المختلفة.

ثر أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا الكشف عن مدى تأ -2
األسریة نتیجة سماعھا عن انتشار فیروس كورونا المستجد    

"19-COVID."  
التعرف على العالقة بین أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا  -3

األسریة  وعالقتھ ببعض متغیرات المستوى االقتصادي 
التعلیمى المستوى  -السن–واالجتماعي لألسرة (عدد األبناء 

الدخل الشھرى  -وظیفة رب وربة األسرة –لرب وربة األسرة 
لألسرة) فى ظل أزمة انتشار فیروس كورونا المستجد 

"19-COVID." 
تحدید الفروق بین ربات األسر فى أدائھن  لمھامھن وأدوارھن  -4

األسریة  وعالقتھ ببعض متغیرات المستوى االقتصادي 
عدد  -عمل ربة األسرة -نواالجتماعي لألسرة (مكان السك

وظیفة  –المستوى التعلیمى لرب وربة األسرة  -السن–األبناء 
الدخل الشھرى لألسرة) فى ظل  -رب األسرة ورب األسرة

  "..COVID-19أزمة انتشار فیروس كورونا المستجد "
ا  -5 ا وأدوارھ ى أداء مھامھ ر ف ات األس ین رب روق ب ة الف دراس

ة ان اء أزم ل وأثن ریة  قب تجد األس ا المس روس كورون ار فی تش
"19-COVID."  

ن  -6 امھن وأدوارھ ى أداء مھ ر ف ات األس ین رب روق ب دراسة الف
ا  روس كورون ار فی ن انتش ة األسرة م وف رب األسریة  تبعا لخ

  ".COVID-19المستجد "
  : Significanceأھمیة البحث 

ر  - ت أث ى تناول ات الت ل الدراس ن اوائ ث م ذا البح ار ھ یمكن إعتب
ة  تجد "أزم ا المس روس كورون ار فی ى  "COVID-19انتش عل

 األسرة المصریة لمسئولیاتھا ومھامھا المنوطة بھا.
مساعدة االسرة المصریة لالجتیاز ازمة انتشار فیروس كورونا  -

" ،من خالل التعرف على اداء ربة األسرة COVID-19المستجد"
  لمھامھا وأدوارھا األسریة المختلفة.

تخصص حیث اھتمت بدراسة أداء ربة األسرة إضافة في مجال ال -
لمسئولیاتھا ومھامھا فى ظل أزمة انتشار فیروس كورونا المستجد 

"COVID-19."  
تعد محاولة لمسایرة ما یستجد من احداث فى العالم وأثر ذلك  -

  على األسر المصریة.
  : البحث  أسلوب

  :  Hypothesis البحث فروضأوالً: 
ً بین أداء ربة األسرة لمھامھا ال یوجد تباین دال   -1 احصائیا

ً لسن ربة األسرة فى ظل أزمة انتشار  وأدوارھا األسریة  تبعا
  ".COVID-19فیروس كورونا المستجد "

ً بین أداء ربة األسرة لمھامھا  -2 ال یوجد تباین دال احصائیا

https://bit.ly/2VRZsjY
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ً لعدد األبناء فى األسرة فى ظل أزمة  وأدوارھا األسریة  تبعا
  "COVID-19كورونا المستجد "انتشار فیروس 

ً بین أداء ربة األسرة لمھامھا  -3 ال یوجد تباین دال احصائیا
ً لمستوى تعلیم ربة األسرة فى ظل أزمة    وأدوارھا األسریة  تبعا

  ". COVID-19انتشار فیروس كورونا المستجد "
ً بین أداء ربة األسرة لمھامھا  -4 ال یوجد تباین دال احصائیا

ً مستوى تعلیم رب األسرة فى ظل أزمة   وأدوارھا األ سریة  تبعا
  ".COVID-19انتشار فیروس كورونا المستجد "

ً بین أداء ربة األسرة لمھامھا  -5 ال یوجد تباین دال احصائیا
ً لوظیفة ربة األسرة فى ظل أزمة  وأدوارھا األسریة  تبعا

  ". COVID-19انتشار فیروس كورونا المستجد "
ً بین أداء ربة األسرة لمھامھا ال یوجد تباین  -6 دال احصائیا

ً لوظیفة رب األسرة فى ظل أزمة  وأدوارھا األسریة  تبعا
  ". COVID-19انتشار فیروس كورونا المستجد "

ً بین أداء ربة األسرة لمھامھا  -7 ال یوجد تباین دال احصائیا
وأدوارھا األسریة  تبعا لفئات الدخل الشھرى لألسرة فى ظل 

  ".COVID-19تشار فیروس كورونا المستجد "أزمة   ان
ا  -8 رة لمھامھ ة األس ین أداء رب ً ب ائیا این دال احص د تب ال یوج

ة    ل أزم ى ظ رة ف ة األس وف رب ً لخ ا ریة  تبع ا األس وأدوارھ
  ".COVID-19انتشار فیروس كورونا المستجد "

ً بین أداء ربة األسرة لمھامھا  -9 ال یوجد تباین دال احصائیا
األسریة  (قبل وبعد  انتشار الفیروس) فى ظل أزمة   وأدوارھا 

  ". COVID-19انتشار فیروس كورونا المستجد "
  :  Terminology البحث مصطلحاتثانیاً: 

ا ً  تعریف الدور: ھو انماط سلوكیة او توقعات منظمة تالزم شخص
ي  ا ینبغ دد م ما او موقفا معیناً  فالدور ھو مجموعة  مواصفات تح

ھ ال ة ان یفعل توي المجموع ي مس ین عل ز مع اغل لمرك خص كش ش
  ) 2006(عبد اللطیف ، الصغیرة او المجتمع الكبیر. 

ھى نمط من االنتاج یختلف عن النمط  تعریف المھام المنزلیة :
الرأسمالى المتعارف علیھ،والذى یھدف الى القیام بوظائف معینة 

ل ،من خال Smith, 2013)(فى النظام االقتصادي واالجتماعي 
مجموعة من األدوار والمھام التى یتم تقسیمھا بین أفراد األسرة 

)Scott & Marshall, 2009 ،( وتكون المھام االسریة مھام
غیر مدفوعة االجر وتعتبر ربة االسرة المسئول الرئیسى عن القیام 

ومع تعدد وتداخل ادوار ربة االسرة  )Anderson, 2001(بھا
اقتصادى وھو تحسین مستوى  نتیجة خروجھا الى العمل بدافع

   )Mansour,2015( معیشة االسرة
   ":COVID-19فیروس كورونا المستجد "  - 

، وھو من 2ینتمي فیروس كورونا إلى ساللة كورونا بیتا          
فصیلة الفیروسات التاجیة ،لكنھ یختلف جینیا عن فیروس سارس 

 الحرارةومیرس، حیث أنھ حساس جدا لألشعة فوق البنفسجیة و
إلى االلتھاب الرئوي الذي یسببھ الفیروس،  19یشیر كوفید ،

ھو االسم الرسمي للفیروس، والذي أطلقتھ منظمة  19وكوفید 
في الـوقـت الحالي، المصدر األساسي المعروف ،   الصحة العالمیة

(مركز مكافحة  .النتقال العدوى ھو مصابي الفیروس أنفسھم
  .)2020و،الفیروسات واألوبئة بجیانغس

ھو مرض معد یسببھ آخر فیروس تم اكتشافھ من  19-مرض كوفید
ساللة فیروسات كورونا. ولم یكن ھناك أي علم بوجود ھذا 
الفیروس الجدید ومرضھ قبل بدء تفشیھ في مدینة ووھان الصینیة 

اآلن إلى  19-كوفید. وقد تحّول 2019في كانون األول/ دیسمبر 
 .لدان العالمجائحة تؤثر على العدید من ب

https://bit.ly/3fARbIY  
  التعریف االجرائى:  -
ھى كل ربة أسرة مصریة متزوجة ولدیھا أبناء فى  ربة األسرة: -

اعمار مختلفة تعیش ھذه الفترة العصیبة التى یمر بھا العالم من 
،وتقوم  "COVID-19"أزمة انتشار فیروس كورونا المستجد 

بأداء مھامھا وأدوارھا األسریة لحمایة اسرتھا من االصابة 

  بالفیروس ومن مستویات اقتصادیة واجتماعیة مختلفة.
ھو مستوى انتاج  أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة: -

ربة األسرة فى ادائھا لألعمال المنزلیة من اعمال التنظیف 
الرعایة والعنایة األسریة رھا فى والنظافة ،الشراء والتخزین ،ودو

،ومھامھا االجتماعیة من العالقات االجتماعیة داخل وخارج 
مع رب األسرة واألبناء واألھل والجیران والمعارف  المنزل

فى ظل أزمة   انتشار فیروس كورونا المستجد واألصدقاء 
"19-COVID."  

  : Methodology ثالثاً : منھج البحث
لمنھج الوصفي التحلیلي وھو "المنھج الذي یتبع البحث الحالي ا

یقوم علي الوصف الدقیق والتفصیلي للظاھرة أو موضوع البحث 
ً  أو ً كمیا ً  Quantitativeالمشكلة قید البحث وصفا أو وصفا

 ً ً إلي جمع بیانات Qualitativeنوعیا " وبالتالي فھو یھدف أوال
لیل ما تم ومعلومات كافیة ودقیقة عن الظاھرة ومن ثم دراسة وتح

ً إلي العوامل المؤثرة علي تلك  جمعھ بطریقة موضوعیة وصوال
 ). 2012(العمراني ،الظاھرة 

  :  Delimitations حدود البحثرابعاً: 
  یتحدد البحث فیما یلى:

تم اخذ عینة مكونة من الحدود البشریة "عینة البحث" :  -
) من ربات اسر مصریات متزوجات ولدیھن أبناء من 394(

ت اقتصادیة واجتماعیة مختلفة ،تم حساب حجم العینة مستویا
  باستخدام معادلة  ستیفن ثامبسون.

تم جمع العینة من محافظة الغربیة (طنطا الحدود المكانیة :  -
نواج) بطریقة صدفیة –سبرباى –السنطة –كفر الزیات –

  غرضیة. 
ة : دود الزمنی ار  الح اء انتش ً " أثن ا دانى الكترونی ق المی م التطبی ت

تجد "ف ا المس ن COVID-19یروس كورون ى  10" ،م ارس حت م
  م.2020ابریل عام  15

  خامساً : بناء وإعداد وتقنین أدوات البحث : 
  )وجمیعھا من إعداد الباحثةتكونت اداة البحث من : (

 استمارة البیانات العامة ألسرة -1
اء استبیان أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة  -2 أثن

  ".COVID-19كورونا المستجد " انتشار فیروس
  اوالً : استمارة البیانات العامة لألسرة :

وتشتمل علي بیانات عن الحالة االجتماعیة مكان السكن          
التعمل"، عدد األبناء –حضر"، عمل ربة األسرة"تعمل -"ریف

الى  35من  - 35الى اقل من  25من  - 25اقل من  ،سن ربة األسرة "
المستوى  -فأكثر"  55من  - 55الى اقل من  45من  -  45اقل من

 - تعلیم متوسط - تعلیم اساسى - امى التعلیمى لرب وربة األسرة "
، وظیفة رب وربة  دكتوراة)- دراسات علیا (ماجستیر -   تعلیم جامعي

" ، الدخل الیعمل - على المعاش - أعمال حرة -  قطاع خاص األسرة "
من  - 5000لى أقل من إ 3000من  - 3000أقل من الشھرى لألسرة "

 9000من  - 9000إلى أقل من  7000من   -7000إلى أقل من 5000
  فأكثر". 11000 - 11000إلى أقل من 

  بعض االسئلة الوصفیة:
  انا مصاب أحد االمراض المزمنة : نعم    (     )     ال    (    ) -1
ما درجة خوفك عندما سمعت بانتشار فیروس كورونا  -2

جدا "زعر"   (    )    خوف عادى (    )     شدید   المستجد:
  لم اخاف مطلقا (       )

  من أكثرأفراد األسرة قد شعرت  بالخوف من الفیروس أكثر : -3
رب األسرة   (  )       رب األسرة   (    )          األبناء االطفال 

                  (     )                      األبناء الكبار"الشباب"  (     )      
كبار السن "الجد والجدة"   (    )        المرضى من أفراد 
  العائلة  (     )           جمیعنا شعرنا بالخوف والقلق (    )

ینتابنى شعور بالخوف من كل شىء واى شىء      نعم  (  )           -4
  احیانا (   )            ال (    )

- رعایة-شراء-مك األسریة من (تنظیفھل اختلف ادائك لمھا -5
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زیارات..) أثناءانتشار فیروس كورونا المستجد عن قبلھ         
  نعم  (     )                 الى حد ما   (    )              ال (     )

: ً أثناء ستبیان أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة ا ثانیا
إشتمل علي ": COVID-19انتشار فیروس كورونا المستجد "

مجموعة من العبارات قامت الباحثة بإعدادھا بعد إستعراض أھم 
المراجع والدراسات العربیة واألجنبیة التي تناولت موضوع البحث 

) 63، وتم إعداد اإلستبیان في صورتھ األولیة وكان عدد عباراتھ (
افة األسریة (النظ وأدوارھاأداء ربة األسرة لمھامھا تقیس عبارة 

مھام الرعایة باألبناء ورب األسرة  -الشراء والتخزین –والتنظیف 
  .العالقات االجتماعیة داخل وخارج المنزل) –
عبارة  تقیس ما تقوم بھ 12اشتمل على  :النظافة والتنظیف -

ربة األسرة من اعمال تنظیف وتطھیر للمنزل وللمشتروات 
ى الوقایة من والنظافة الشخصیة لھا والبنائھا مما یساعدھا عل

 االصابة بالفیروس فى ظل انتشار الفیروس.
عبارة تقیس ما تقوم بھ 18اشتمل على  الشراء والتخزین: -

ربة األسرة من أعمال شراء وتخزین مستلزمات المنزل 
سواء (الغذائیة ، الملبسیة ،العالجیة ،.....الخ) فى ظل انتشار 

 الفیروس.
عبارة تقیس  15لى اشتمل ع الرعایة باألبناء ورب األسرة: -

ما تقوم بھ ربة األسرة من العنایة والرعایة بأبنائھا وزوجھا 
 فى ظل انتشار الفیروس،واداء دورھا كأم وكزوجة.

 18اشتمل على  العالقات االجتماعیة داخل وخارج المنزل: -
عبارة تقیس ما تقوم بھ ربة األسرة من مھام اجتماعیة من 

واألصدقاء والمعارف زیارات وواجبات عائلیة مع األھل 
والجیران"من والمشاركة فى الزیارات المنزلیة ،حضور 

فى ظل انتشار  االفراح والعزاء وزیارة المریض...."
 الفیروس.

تم تصحیح اإلستبیان بأن یتم اختیار واحد من  تصحیح اإلستبیان :
متعدد (نعم ، الى حد ما ، ال) فى كل عبارة من عبارات اإلستبیان 

) للعبارات االیجابیة و میزان 1، 2،  3ح على میزان (وتم التصحی
) 63(درجة ھى ) للعبارات السلیبة ، وبذلك تكون اقل 3،  2،  1(

  ).189وأعلى درجة ھى (
لإلستبیان وذلك عن طریق إیجاد كما تم حساب االتساق الداخلي 

معامل اإلرتباط لكندال بین درجة كل محور من اإلستبیان و 
) والتى اوضحت وجود عالقة 1ن ، یوضح جدول (اجمالي اإلستبیا

) بین أبعاد إستبیان 0,01إرتباطیة موجبة عند مستوى معنویة (
أثناء انتشار فیروس أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة 

"والمجموع الكلى لإلستبیان مما COVID-19كورونا المستجد "
  یدل على صدق اإلستبیان.

الداخلي لمحاور إستبیان أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة أثناء انتشار فیروس كورونا  ) صدق االتساق1جدول (
  " مقاسا بمعامل إرتباط كندال و معنویتھCOVID-19المستجد "

 معامل اإلرتباط  المھام واألدوار األسریة 
  **0,699 النظافة والتنظیف
  **0,365 الشراء والتخزین
ألسریةالرعایة والعنایة ا  0,589**  

  **0,577 العالقات االجتماعیة داخل وخارج المنزل
  )0,01** معنویة عند مستوى داللة (

  ثبات اإلستبیان :
بإستخدام  Reliabilityقامت الباحثة بحساب ثبات اإلستبیان

معامل الثبات واإلتساق الداخلي وذلك عن طریق معادلة 
ل رصد درجات وذلك من خالAlpha Cronbach  الفاكرونباخ

العینة االستطالعیة لكل عبارة ، ثم حساب قیمة ألفا حیث كانت 

مقبولة في كل العبارات وكانت قیمة ألفا الجمالي استبیان أداء ربة 
فیروس كورونا  األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة أثناء انتشار

  ).2كما یتبین من جدول ( )COVID" )0,918-19" المستجد

  ت بطریقة ألفا كرونباخ لمحاور إستبیان أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة ) الثبا2جدول (
  "COVID-19أثناء انتشار فیروس كورونا المستجد "

 معامل الفا  عدد العبارات  المھام واألدوار األسریة 
  0,718  12 النظافة والتنظیف
  0,909  18 الشراء والتخزین

  0,786  15 الرعایة والعنایة األسریة
  0,761  18 العالقات االجتماعیة داخل وخارج المنزل

المھام واألدوار األسریةاجمالي أداء     63  0,918  
  سادساً: المعامالت اإلحصائیة المستخدمة في البحث:

 تم تحلیل البیانات وإجراء المعالجات اإلحصائیة باستخدام برنامج
Spss رات البحث وذلك إلجراء األسالیب اإلحصائیة على متغی

لتكشف عن نوع العالقة بین ھذه المتغیرات، ولتحقیق أھداف 
البحث ولتحقق من صحة الفروض تم ترمیز البیانات وتفریغھا 
ومراجعتھا لضمان صحة النتائج ودقتھا. وفیما یلى األسالیب 
اإلحصائیة التى تم استخدامھا(معادلة  ستیفن ثامبسون لحساب 

والنسب المئویة والمتوسطات  ححجم العینة ،حساب التكرارات
حساب معامل ألفا كرونباخ  -الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

حساب مصفوفة معامالت  -لحساب ثبات االستبیان واتساقھ 
حساب  -  T testحساب قیمة (ت)  -  Correlationاالرتباط 

 One way Anovaقیمة (ف) تحلیل التباین في إتجاه واحد 

. لحساب داللة االختالفات ،حساب حجم "LSD"وإستخدام اختبار 
التأثیر باستخدام مربع ایتا حیث تبلغ مستویات حجم التأثیر من 

أثر كبیر)  0,14أثر متوسط  0,06 –أثر صغیر  0,01مربع ایتا (
 Nحیث أن ( معادلة  ستیفن ثامبسون لحساب ححجم العینة:، 

  0.05عنویة الدرجة المعیاریة المقابلة لمستوى الم Zالمجتمع ، 
               0.05نسبة الخطأ وتساوي   d ،  1.96تساوي  0.95ومشتوة الثقة 

  ،p  0.50القیمة االحتمالیة وتساوي  (Steven K, 2012)                                              
 P)-N × P (1  =  n                                                                               

)P-) + P (12/ Z 21(d-N          
 : Results النتائج

فیما یلى وصف شامل لعینة البحث  أوالً: النتائج الوصفیة:
  ).3موضحة فى جدول (
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  394) التوزیع النسبى لعینة البحث وفقاً للمتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة لألسرة ن=3جدول (
  النسبة المئویة ٪  العـدد الفئة  البیـان
  ریف  الجنس

  حضر
145  
249  

36,8  
63,2  

  100  394  االجمالي
  واحد  عدداألبناء

  اثنان
  ثالثة
  اربعة

  خمسة فأكثر

132  
73  

102  
58  
29  

33,5  
18,5  
25,9  
14,7  
7,4  

  100  394  االجمالي
سن ربة 
  األسرة

 25أقل من 
  35: 25من 
  45:  35من 
  55:  45من 
 فأكثر 55

75  
99 

132  
82  
6  

19,0  
25,1 
33,5  
20,8  
1,5  

  100  394  االجمالي
فئات الدخل 
الشھرى 
  لألسرة

 3000أقل من 
  5000: 3000من
  7000:  5000من
  9000:  7000من
  11000: 9000من

 أفكثر 11000

132  
45  
86  
63  
26  
42  

33,5  
11,4  
21,8  
16,0  
6,60  
10,7  

  100  394  االجمالي
من الحضر حیث أن أكثر من نصف العینة  یتضح من الجدول

٪ ،وتراوحت نسبة عدد األبناء فى األسرة بین  63,2بلغت نسبتھن 
٪) ،كما یتضح من الجدول أن أعلى نسبة لربات 7,4٪ الى 33,5(

سنة) حیث بلغت نسبتھن  45الى اقل من 35من األسر فى فئة السن (
٪ ،كما یتبین من الجدول أن أعلى نسبة للدخل الشھرى  33,5

  ٪. 33,5) حیث بلغت نسبتھن 3000أقل من لفئة  (لألسرة تقع فى ا
 ) التوزیع النسبى لعینة البحث حسب المستوى التعلیمي لكل من رب وربة األسرة4جدول (

  ربة األسرة  رب األسرة  المستوى التعلیمي
  النسبة ٪  العدد  النسبة ٪  العدد

,1,518  6 أمى
0  

10  2,5  

  3,3  13  2,5  10  تعلیم اساسى
  22,8  90  18,0  71  تعلیم متوسط
  53,3  210  74,4  293  تعلیم جامعى
  18,0  71  3,6  14  دراسات علیا

  100  394  100  394  االجمالي
أن حوالى نصف ربات أسر العینة فى مستوى  یتضح من الجدول

٪ لألزواج 74,4٪ ،مقابل 53,3تعلیم جامعى حیث بلغت نسبتھن 
  ذو التعلیم الجامعى.   

 بى لعینة البحث حسب وظیفة كل من رب وربة األسرة ) التوزیع النس5جدول (
 ةوظیفة رب  وظیفة رب األسرة  طبیعة العمل

  األسرة
  النسبة ٪  العدد  النسبة ٪  العدد

  59,1  233  35,8  141 وظیفة حكومیة
  8,6  34  30,5  120  قطاع خاص
  18,5  73  25,1  99  أعمال حرة

  13,7  54  8,6  34  على المعاش
  100  394  100  394  االجمالي

أن حوالى نصف ربات أسر العینة یشغلن  یتضح من الجدول
٪ 35,8٪ ،مقابل 59,1وظیفة حكومیة حیث بلغت نسبتھن 

  لألزواج اللذین یشغلون وظیفة حكومیة.   
  

 ) التوزیع النسبى لعینة البحث حسب بعض المتغیرات6جدول (
  النسبة ٪  العدد  البیان

االصابة بمرض 
 مزمن

  72,3  285 نعم مصابة
  27,7  109  ال غیر مصابة
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  100  394  االجمالي
  ظھور حاالت مرضیة

  
  6,3  25  نعم یوجد
  93,7  369  ال یوجد
  100  394  االجمالي

ما درجة خوفك عند 
سماعك انتشار 
  كورونا المستجد

  21,1  83  خوف شدید
  71,3  281  الى حد ما

  7,6  30  لم اخف مطلقا
  100  394  االجمالي

  :الجدولیتضح من 
أن حوالى ما یقرب من ثالثة ارباع ربات أسر العینة مصابات  -

٪ وقد یرجع ذلك الرتفاع 72,3بمرض مزمن حیث بلغت نسبتھن 
سن ربات االسر عینة البحث حیث یبلغ نسبة ربات االسر فوق ال 

  ٪.   55,84سنة  35

٪ لم تظھر فى محیط معارفھم حاالت مرضیة 93,7أن نسبة  -
ابریل)ولم تكن  15مارس حتى 10بیق البحث من (،حیثث تم تط

  الحاالت ظھرت بأعداد كبیرة فى جمھوریة مصر العربیة.   
٪ ربات أسر عینة البحث شعرن بالخوف الشدید  21,1أن حوالى  -

ً.    7,6مقابل    ٪ لم تعر بالخوف مطلقا
ً 7جدول (   ) التوزیع التكرارى لعینة البحث حسب أفراد األسرة األكثر خوفا

  ".COVID-19عند سماعھم عن انتشار فیروس كورونا المستجد "
  التكرار  أفراد األسرة  

  8  رب األسرة
  264  ربة األسرة

  153  األبناء الصغار "االطفال"
  70  األبناء الكبار "الشباب"
  250  كبار السن "الجدوالجدة"

  285  المرضى فى العائلة
  386  جمیعنا شعرنا بالخوف

التكرار ألعداد أفراد األسرة األكثر خوفا وقلقا  ولیتضح من الجد
-COVID"عند سماعھم عن انتشار فیروس كورونا المستجد 

19."  
  :Discussionمناقشة النتائج 

"ال یوجد تباین دال احصائیاً  : الذى ینص على انھالفرض األول -
بین أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة  تبعاً لسن ربة 

فى ظل أزمة انتشار فیروس كورونا المستجد  األسرة

"19-COVID."  
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم  حساب الفروق باستخدام اختبار 

لبیان إتجاه الداللة قامت الباحثة و) One way Anova( ف
 قیمة ایتا" للمقارنات المتعددة وحساب LSDبإستخدام اختبار "

داء ربة األسرة ألستخراج حجم تأثیر سن ربة األسرة على أ
  ).9) و(8جدولى (لمھامھا وأدوارھا األسریة یوضح 

  394حسب سن ربة األسرة ن =  ) تحلیل التباین أحادى االتجاه ألداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة8جدول (

مجموع  مصدر التباین المحور
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوي  قیمة ف المربعات

 الداللة
افة والتنظیفالنظ   بین المجموعات 

  داخل المجموعات
 الكلي

647,18  
5328,21  
5975,39 

4  
389  
393 

161,79  
13,69  

 
11,81  0,001  

  بین المجموعات الشراء والتخزین
  داخل المجموعات

 الكلي

3306,30  
26851,49  
30157,79  

4  
389  
393 

826,58  
69.03  

 
11,98 0,001  

الرعایة والعنایة 
 األسریة

  وعاتبین المجم
  داخل المجموعات

 الكلي

369,42  
6593,74  
6963,16 

4  
389  
393 

92,36  
16,95  

 
5,45  0,001  

العالقات 
االجتماعیة داخل 

 وخارج المنزل

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

239,48  
6055,52  
6294,99 

4  
389  
393 

59,87  
15,57 

  
3,85  
 

0,004  

المھام اجمالي أداء 
 واألدوار األسریة

  المجموعاتبین 
  داخل المجموعات

 الكلي

9864,59  
81901,35  
91765,94 

4  
389  
393 

2466,12  
210,54  

 
11,71  0,001  

  ) متوسطات درجات عینة البحث وحجم أثر سن ربة األسرة على أدائھا لمھامھا وأدوارھا األسریة  9جدول (
قیمة   المتوسط  العدد المستویات  المتغیرات

  ایتا
حجم 
  األثر

حجم   قیمة ایتا  المتوسط العدد لمستویاتا  المتغیرات
  األثر

النظافة 
  والتنظیف

الرعایة   0,108  0,329 29,33  75 25أقل من 
والعنایة 

  0,053  0,230  38,35  75 25أقل من 
  39,55  99  35: 25من   29,37  99  35: 25من 
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  38,45  132  45:  35من  األسریة  27,33  132  45:  35من 
  38,21  82  55:  45من   28,70  82  55:  45من 

  32,00  6  فأكثر 55  21,00  6  فأكثر 55
  38,56  394  االجمالي  28,41  394  االجمالي  

الشراء 
  والتخزین

  27,61  75 25أقل من 

0,331 0,110 

العالقات 
االجتماعیة 

داخل 
وخارج 
 المنزل

 0,038 0,195  399,56  75 25أقل من 
  40,37  99  35: 25من   34,12  99  35: 25من 
  39,24  132  45:  35من   27,27  132  45:  35من 
  41,26  82  55:  45من   28,29  82  55:  45من 

  39,00  6  فأكثر 55  24,00  6  فأكثر 55
  40,00  394  االجمالي  29,22  394  االجمالي  

اجمالي 
المھام أداء 

واألدوار 
 األسریة

  0,107  0,328  134,47  75 25أقل من 
  143,41  99  35: 25من 
  132,3  132  45:  35من 
  136,45  82  55:  45من 

  116,00  6  فأكثر 55
  136,10  394  االجمالي  

 ):9) و(8یتضح من جدولى (
ً فى كل من مھام ( -  النظافة والتنظیفوجود تباین دال احصائیا

زین، ا، الشراء والتخ ة باألبن رةالرعای الي ، ء ورب األس اجم
ة (االستبیان) تبعا لسن ربة األسرة  ) 0,001عند مستوى دالل

ماعدا محور العالقات االجتماعیة داخل وخارج المنزل حیث 
ة ( توى معنوی د مس ة عن ة ف دال ذه ، )0,04ان قیم ق ھ وتتف

ن  ل م ة ك ھ دراس دت علی ا اك ع م ة م ى ،النتیج  )2018(عل
ؤثر  )2010، ) و(الخشروم2010(عبد الحمید ،، بأن السن ی

  على أداء العمل.
ن - ر س ة  وبحساب المتوسطات وقیمة ایتا لحساب حجم أث رب

 األسرة على أدائھا لمھامھا وأدوارھا األسریة اتضح أن: 
ن ( - ل م ى ك رة عل ة كبی ؤثر بدرج ن ی فالس ة والتنظی  النظاف

زین، راء والتخ تبیان ، الش الي االس ة  )اجم ت قیم ث بلغ حی
ا ( ع ایت ى 0,107،  0,110،  0,108مرب والى وھ ى الت ) عل

 قیم مرتفعة األثر.
مھام الرعایة باألبناء السن یؤثر بدرجة صغیرة على كل من ( -

ة ، ورب األسرة ث  )مھام الزیارات والواجبات االجتماعی حی
ى 0,038،  0,053بلغت قیمة مربع ایتا ( والى وھ ى الت ) عل

 قیم ضعیفة األثر.
 ً ا رض كلی ق الف م یتحق ذلك ل ذلك  وب فرى ،ول رض الص رفض الف ن

دیل رض الب ل الف ھ  ونقب ى أن نص عل ذى ی این دال ال د تب " یوج
اً  ریة  تبع ا األس ا وأدوارھ رة لمھامھ ة األس ین أداء رب ائیاً ب احص
ا المستجد  روس كورون ار فی ة انتش ل أزم لسن ربة األسرة فى ظ

"19-COVID."  
انى:  - رض الث ھالف ى ان نص عل ذى ی این دال  ال د تب "ال یوج

ریة   ا األس ا وأدوارھ رة لمھامھ ة األس ین أداء رب ائیاً ب احص
روس  ار فی ة انتش ل أزم ى ظ رة ف ى األس اء ف دد األبن ً لع تبعا

 ".COVID-19كورونا المستجد "
تخدام  - روق باس وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم  حساب الف

لبیان إتجاه الداللة قامت و) One way Anova( فاختبار 
تخدام اخت ة بإس ار "الباحث ددة LSDب ات المتع " للمقارن

ألستخراج حجم تأثیر عدد األبناء على أداء  قیمة ایتاوحساب 
  ):11) و(10جدولى (ربة األسرة لمھامھا األسریة یوضح 

  394حسب عدد األبناء فى األسرة ن =  ) تحلیل التباین أحادى االتجاه ألداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة10جدول (

مجموع  مصدر التباین المحور
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوي  قیمة ف المربعات

 الداللة
  بین المجموعات النظافة والتنظیف

  داخل المجموعات
 الكلي

1109,27  
4866,17  
5975,40 

4  
389  
393 

277,31  
12,51 22,17  0,001  

  بین المجموعات الشراء والتخزین
  داخل المجموعات

 الكلي

3473,54  
26683,25  
30157,80  

4  
389  
393 

868,64  
68,59 12,66 0,001  

الرعایة والعنایة 
 األسریة

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

782,77  
6180,38  
6963,16  

4  
389  
393 

195,69  
15,89  12,32  0,001  

العالقات 
االجتماعیة داخل 

 وخارج المنزل

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

263,80  
6031,19  
6294,99 

4  
389  
393 

65,95  
15,50 

4,25  
 0,004  

المھام اجمالي أداء 
 واألدوار األسریة

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

13926,51  
77839,43  
91765,94 

4  
389  
393 

3481,63  
200,10  

 
17,39  0,001  

  لمھامھا وأدوارھا األسریة   ) متوسطات درجات عینة البحث وحجم أثر عدد األبناء على  أداء ربة األسرة11جدول (
قیمة   المتوسط  العدد المستویات  المتغیرات

  ایتا
حجم 
  األثر

قیمة   المتوسط العدد المستویات  المتغیرات
  ایتا

حجم 
  األثر
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النظافة 
  والتنظیف

الرعایة   0,186  0,431 27,68  132 واحد
والعنایة 
 األسریة

  0,112  0,335  37,70  132 واحد
  40,41  73  اناثن  31,25  73  اثنان
  39,75  102  ثالثة  29,15  102  ثالثة
  36,36  58  اربعة  26,24  58  اربعة

  37,97  29  خمسة فأكثر  26,34  29  خمسة فأكثر
    394  االجمالي  28,41  394  االجمالي

الشراء 
  والتخزین

  29,28  132 واحد

0,339 0,115 

العالقات 
االجتماعیة 

داخل 
وخارج 

زلالمن  

  0,042 0,205  39,39  132 واحد
  41,52  73  اثنان  34,93  73  اثنان
  40,10  102  ثالثة  26,22  102  ثالثة
  40,03  58  اربعة  27,60  58  اربعة

  39,03  29  خمسة فأكثر  38’28  29  خمسة فأكثر
  40,00  394  االجمالي  29,22  394  االجمالي

اجمالي أداء 
المھام 

األدوار و
 األسریة

  0,152  0,390  133,68  132 واحد
  148,11  73  اثنان
  135,22  102  ثالثة
  130,24  58  اربعة

  131,72  29  خمسة فأكثر
  136,10  394  االجمالي

 ):11) و(10یتضح من جدولى (
ام (  - ن مھ ل م ى ك ً ف ائیا این دال احص ود تب ة وج النظاف

اء ورب األسرة، الشراء والتخزین، والتنظیف ة باألبن  الرعای
ة ، توى دالل د مس اء عن دد األبن ا لع تبیان) تبع الي االس اجم
ارج 0,001( ة داخل وخ ات االجتماعی ور العالق دا مح ) ماع

ة ( توى معنوی د مس ة عن ة ف دال ث ان قیم زل حی ) 0,04المن
ن  ل م ھ دراسة ك دت علی ي ،وتتفق ھذه النتیجة مع ما اك (عل

ى أداء ب )2015) و(موسى،2018، ؤثر عل اء ی دد األبن أن ع
  ربة األسرة ألدوارھا.

دد  - ر ع م أث اب حج ا لحس ة ایت طات وقیم اب المتوس وبحس
ریة  ا األس ا وأدوارھ رة لمھامھ ة األس ى أداء رب اء عل االبن

 اتضح أن:
ن ( - ل م ى ك رة عل ة كبی ؤثر بدرج اء ی دد األبن ة ع النظاف

ف زین، والتنظی راء والتخ اء و، الش ة باألبن ام الرعای رب مھ
رة تبیان  األس الي االس ا  )،اجم ع ایت ة مرب ت قیم ث بلغ حی

ى 0,152،  0,112،  0,115،  0,186( والى وھ ى الت ) عل
 قیم ذات أثر مرتفع.

عدد األبناء یؤثر بدرجة صغیرة على أداء ربة األسرة للمھام  -

ة ات االجتماعی ارات والواجب ع  )الزی ة مرب ت قیم ث بلغ حی
 ت أثر ضعیف.) وھى قیمة ذا0,042مربع ایتا (

ذلك  ً ،ول ا رض كلی ق الف م یتحق ذلك ل فرى وب رض الص رفض الف ن
دیل رض الب ل الف ھ  ونقب ى أن نص عل ذى ی این دال ال د تب "یوج

اً  ریة  تبع ا األس ا وأدوارھ رة لمھامھ ة األس ین أداء رب ائیاً ب احص
ا  روس كورون ار فی ة انتش ل أزم ى ظ رة ف ى األس اء ف دد األبن لع

  ".COVID-19المستجد "
ائیاً  الذى ینص على انھالثالث:  الفرض این دال احص "ال یوجد تب

اً لمستوى  ریة  تبع ا األس ا وأدوارھ رة لمھامھ بین أداء ربة األس
ا المستجد  روس كورون ار فی ة انتش تعلیم ربة األسرة فى ظل أزم

"19-COVID ."  
تخدام  - روق باس وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم  حساب الف

لبیان إتجاه الداللة قامت و )One way Anova( فاختبار 
"للمقارنات المتعددة وحساب LSDالباحثة بإستخدام اختبار "

ا ة ایت رة  قیم ة األس یم رب توى تعل أثیر مس م ت تخراج حج ألس
  ):13) و(12جدولى (على أدائھا لمھامھا األسریة یوضح 

   األسریة) تحلیل التباین أحادى االتجاه ألداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا 12جدول (
  394حسب مستوى تعلیم ربة األسرة ن = 

مجموع  مصدر التباین المحور
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوي  قیمة ف المربعات

 الداللة
  بین المجموعات النظافة والتنظیف

  داخل المجموعات
 الكلي

702,34  
5273,05  
5975,34 

4  
389  
393 

175,59  
13,56 12,95  0,001  

  بین المجموعات الشراء والتخزین
  داخل المجموعات

 الكلي

2760,84  
27396,96  
30157,79  

4  
389  
393 

690,21  
70,43 9,8 0,001  

الرعایة والعنایة 
 األسریة

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

366,49  
6596,67  
6963,16  

4  
389  
393 

91,62  
16,96  5,40  0,001  

العالقات 
االجتماعیة داخل 

 وخارج المنزل

  مجموعاتبین ال
  داخل المجموعات

 الكلي

245,80  
6049,20  
6294,99 

4  
389  
393 

61,45  
15,55 

3,95  
0,004  

المھام اجمالي أداء 
 واألدوار األسریة

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

7398,64  
84367,29  
91765,94 

4  
389  
393 

1849,66  
216,88 8,53  0,001  
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  وحجم أثر مستوى تعلیم ربة األسرة على أدائھا لمھامھا وأدوارھا األسریة) متوسطات درجات عینة البحث 13جدول (

قیمة   المتوسط  العدد المستویات  المتغیرات
  ایتا

حجم 
  األثر

قیمة   المتوسط العدد المستویات  المتغیرات
  ایتا

حجم 
  األثر

النظافة 
  والتنظیف

الرعایة   0,118  0,343 23,4  10 أمى
والعنایة 
 األسریة

  0,053  0,229  34,00  10 أمى
  35,69  13  تعلیم اساسى  23,54  13  تعلیم اساسى
  38,87  90  تعلیم متوسط  29,5  90  تعلیم متوسط
  38,95  210  تعلیم جامعى  28,67  210  تعلیم جامعى
  38,17  71  دراسات علیا  27,86  71  دراسات علیا

  38,56  394  االجمالي  28,41  394  االجمالي  
لشراء ا

  والتخزین
  25,20  10 أمى

0,303 0,092 

العالقات 
االجتماعیة 

داخل 
وخارج 
 المنزل

  0,039 0,198  40,20  10 أمى
  36,23  13  تعلیم اساسى  27,69  13  تعلیم اساسى
  39,90  90  تعلیم متوسط  33,96  90  تعلیم متوسط
  39,96  210  تعلیم جامعى  27,62  210  تعلیم جامعى

  40,92  71  دراسات علیا  28,80  71  اسات علیادر
  40,00  394  االجمالي  29,22  394  االجمالي  

اجمالي 
المھام أداء 

واألدوار 
 األسریة

  0,081  0,284  122,8  10 أمى
  123,15  13  تعلیم اساسى
  142,09  90  تعلیم متوسط
  135,09  210  تعلیم جامعى
  135,75  71  دراسات علیا

  136,10  394  االجمالي  
 ):13) و(12یتضح من جدولي (

ام (  - ن مھ ل م ى ك ً ف ائیا این دال احص ود تب فوج ة والتنظی  النظاف
زین، راء والتخ رة، الش اء ورب األس ة باألبن الي ، الرعای اجم

ة  توى دالل د مس رة عن ة األس یم رب توى تعل ا لمس تبیان) تبع االس
زل ) ماعدا محور العالقات االجتماع0,001( ارج المن یة داخل وخ

ة ( توى معنوی د مس ة عن ة ف دال ث ان قیم ذه 0,04حی ق ھ ) ،وتتف
ن  ل م ة ك ھ دراس دت علی ا اك ع م ة م ى ،النتیج ) 2018(عل

ى، ى دور  )2015و(موس ؤثر عل ة األسرة ی یم رب توى تعل أن مس ب
  ربة األسرة.

یم  - ر مستوى تعل م أث وبحساب المتوسطات وقیمة ایتا لحساب حج
  أدائھا لمھامھا وأدوارھا األسریة اتضح أن: ربة األسرة على

رة - ة األس یم رب توى تعل ى  مس رة عل ة كبی ؤثر بدرج ة ی النظاف
ر 0,118حیث بلغت قیمة مربع ایتا (  والتنظیف یم ذات أث ) وھى ق

 مرتفع.
ل  اتضح ان مستوى تعلیم ربة األسرة - ى ك یؤثر بدرجة متوسطة عل

ع حی )اجمالي االستبیان، الشراء والتخزینمن ( ة مرب ت قیم ث بلغ
 ) على التوالى وھى قیم ذات أثر متوسط.0,081،  0,092ایتا (

ل  اتضح ان مستوى تعلیم ربة األسرة - ى ك عیفة عل ؤثر بدرجة ض ی
ن ( رةم اء ورب األس ة باألبن ام الرعای ارات   مھ ام الزی ،مھ

ة ات االجتماعی ا ( )والواجب ع ایت ة مرب ت قیم ث بلغ ،  0,053حی
 ھى قیم ذات أثر ضعیف.) على التوالى و0,039

 
ذلك  ً ،ول ا رض كلی ق الف م یتحق ذلك ل فرى وب رض الص رفض الف ن

دیل رض الب ل الف ھ  ونقب ى أن نص عل ذى ی این دال ال د تب "یوج
اً  ریة  تبع ا األس ا وأدوارھ رة لمھامھ ة األس ین أداء رب ائیاً ب احص
ا  روس كورون ار فی ة انتش ل أزم لمستوى تعلیم ربة األسرة فى ظ

  ".COVID-19المستجد "
"ال یوجد تباین دال احصائیاً  الذى ینص على انھالفرض الرابع:  -

اً لمستوى  ریة  تبع ا األس ا وأدوارھ رة لمھامھ ة األس بین أداء رب
ا المستجد  روس كورون ار فی ة انتش ل أزم تعلیم رب األسرة فى ظ

"19-COVID."  
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم  حساب الفروق باستخدام اختبار 

ة و) One way Anova( ف ت الباحث ة قام اه الدالل ان إتج لبی
ار " تخدام اختب اب LSDبإس ددة وحس ات المتع ا" للمقارن ة ایت  قیم

ة  ى أداء رب رة عل یم رب األس توى تعل أثیر مس م ت تخراج حج ألس
  ):15) و(14من جدولي (األسرة لمھامھا األسریة یوضح 

  ألسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة) تحلیل التباین أحادى االتجاه ألداء ربة ا14جدول (
  394حسب مستوى تعلیم رب األسرة ن = 

مجموع  مصدر التباین المحور
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوي  قیمة ف المربعات

 الداللة
  بین المجموعات النظافة والتنظیف

  داخل المجموعات
 الكلي

361,71  
5613,68  
5975,39 

4  
389  
393 

90,43  
14,43 6,27  0,001  

  بین المجموعات الشراء والتخزین
  داخل المجموعات

 الكلي

2868,01  
27289,78  
30157,79  

4  
389  
393 

717,00  
70,15 10,22 0,001  

الرعایة والعنایة 
 األسریة

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

1318,99  
5644,17  
6963,16  

4  
389  
393 

329,75  
14,51  22,73  0,001  

العالقات 
داخل االجتماعیة 

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

340,99  
5954,00  

4  
389  

85,25  
15,31 

5,57  0,001  
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 393 6294,99 الكلي وخارج المنزل

المھام اجمالي أداء 
 واألدوار األسریة

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

5533,44  
86232,50  
91765,94 

4  
389  
393 

1383,36  
221,68 6,24  0,001  

  
  توسطات درجات عینة البحث وحجم أثر مستوى تعلیم رب األسرة على) م15جدول (

  أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة   
قیمة   المتوسط  العدد المستویات  المتغیرات

  ایتا
حجم 
  األثر

قیمة   المتوسط العدد المستویات  المتغیرات
  ایتا

حجم 
  األثر

النظافة 
  والتنظیف

ایة الرع  0,061  0,246 21,0  6 أمى
والعنایة 
 األسریة

  0,189  0,435  32,00  6 أمى
  29,20  10  تعلیم اساسى  27,0  10  تعلیم اساسى
  39,82  71  تعلیم متوسط  28,66  71  تعلیم متوسط
  38,80  293  تعلیم جامعى  28,56  293  تعلیم جامعى
  36,57  14  دراسات علیا  28,14  14  دراسات علیا

  38,56  394  االجمالي  28,41  394  االجمالي  
الشراء 
  والتخزین

  24,0  6 أمى

0,308 0,095 

العالقات 
االجتماعیة 

داخل 
وخارج 
 المنزل

  0,054 0,233  39,00  6 أمى
  34,80  10  تعلیم اساسى  36,60  10  تعلیم اساسى
  39,42  71  تعلیم متوسط  33,51  71  تعلیم متوسط
  40,36  293  تعلیم جامعى  27,82  293  تعلیم جامعى
  39,57  14  دراسات علیا  33,71  14  دراسات علیا

  40,00  394  االجمالي  29,22  394  االجمالي  
اجمالي 

المھام أداء 
واألدوار 

 األسریة

  0.06  0,246  116.00  6 أمى
  126,40  10  تعلیم اساسى
  141,41  71  تعلیم متوسط
  135,47  293  تعلیم جامعى
  138,00  14  دراسات علیا

  136,10  394  االجمالي  
 ):15) و(14یتضح من جدولي (

ً فى كل من مھام ( -  النظافة والتنظیفوجود تباین دال احصائیا
العالقات  ، الرعایة باألبناء ورب األسرة، الشراء والتخزین،

تبیان الي االس زل ،اجم ارج المن ل وخ ة داخ ا  )االجتماعی تبع
توى ت ة (لمس توى دالل د مس رة عن یم رب األس ) ، 0,001عل

ھ دراسة  دت علی ى ،وتتفق ھذه النتیجة مع ما اك ) 2018(عل
  بأن مستوى تعلیم رب األسرة یؤثر على دور ربة األسرة.

ر مستوى  - م أث اب حج وبحساب المتوسطات وقیمة ایتا لحس
ریة  ا األس ا وأدوارھ ا لمھامھ ى أدائھ رة عل یم رب األس تعل

  اتضح أن: 
ى مس - رة عل ؤثر بدرجة كبی یم رب األسرة ی ة توى تعل الرعای

ا ( والعنایة األسریة ع ایت ة مرب ى 0,189حیث بلغت قیم ) وھ
 قیمة ذات أثر مرتفع.

طة  - ة متوس ؤثر بدرج رة ی یم رب األس توى تعل ح ان مس اتض
ن ( ل م ى ك زینعل راء والتخ اء ورب ، الش ة باألبن الرعای

رة تبیان ،  األس الي االس ت  )اجم ث بلغ ا حی ع ایت ة مرب قیم
ر 0.06، 0,059،  0,061( یم ذات أث ى ق والى وھ ى الت ) عل

 متوسط.

على اتضح ان مستوى تعلیم رب األسرة یؤثر بدرجة ضعیفة  -
زل ارج المن ة  العالقات االجتماعیة داخل وخ ت قیم ث بلغ حی

 ) وھى قیمة ذات أثر ضعیف.0,054مربع ایتا (
ذلك  ً ،ول ا رض كلی ق الف م یتحق ذلك ل رفض اوب فرى ن رض الص لف

دیل رض الب ل الف ھ  ونقب ى أن نص عل ذى ی این دال ال د تب "یوج
اً  ریة  تبع ا األس ا وأدوارھ رة لمھامھ ة األس ین أداء رب ائیاً ب احص
ا  روس كورون ار فی ة انتش ل أزم ى ظ رة ف مستوى تعلیم رب األس

  ".COVID-19المستجد "
"ال یوجد تباین دال  الذى ینص على انھالفرض الخامس:  -

اً بین أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة  تبعاً احصائی
لوظیفة ربة األسرة فى ظل أزمة انتشار فیروس كورونا المستجد 

"19-COVID ."  
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم  حساب الفروق باستخدام اختبار 

لبیان إتجاه الداللة قامت الباحثة و) One way Anova( ف
 قیمة ایتاللمقارنات المتعددة وحساب " LSDبإستخدام اختبار "

ألستخراج حجم تأثیر وظیفة ربة األسرة على أدائھا لمھامھا 
   ):17) و(16جدولي (األسریة یوضح 

  ) تحلیل التباین أحادى االتجاه ألداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة16جدول (
  394حسب وظیفة ربة األسرة  ن = 

وع مجم مصدر التباین المحور
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوي  قیمة ف المربعات

 الداللة
  بین المجموعات النظافة والتنظیف

  داخل المجموعات
 الكلي

203,20  
5772,19  
5975,39 

3  
390  
393 

67,73  
14,80  

 
4,58  0,001  

  بین المجموعات الشراء والتخزین
  داخل المجموعات

5609,77  
24548,02  

3  
390  

1869,92  
62,94  29,71 0,001  
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  393  30157,79 الكلي

الرعایة والعنایة 
 األسریة

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

79,45  
6883,71  
7963,16  

3  
390  
393 

26,48  
17,65  

  
1,5  0,001  

العالقات 
االجتماعیة داخل 

 وخارج المنزل

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

46,38  
6248,62  
6294,99 

3  
390  
393 

15,46  
16,02  

 

0,965  0,41  
غیر 
  دالة

المھام اجمالي أداء 
 واألدوار األسریة

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

5532,97  
86232,97  
91765,94 

3  
390  
393 

1844,32  
221,11  

 

8,34  
  0,001  

  أدوارھا األسریة  ) متوسطات درجات عینة البحث وحجم أثر وظیفة ربة األسرة على أداء ربة األسرة لمھامھا و17جدول (
قیمة   المتوسط  العدد المستویات  المتغیرات

  ایتا
حجم 
  األثر

قیمة   المتوسط العدد المستویات  المتغیرات
  ایتا

حجم 
  األثر

النظافة 
  والتنظیف

الرعایة   0,034  0,184 28,39  233 وظیفة حكومیة
والعنایة 
 األسریة

  0,011  0,107  38,76  233 وظیفة حكومیة
  39,32  34  قطاع خاص  29,97  34  قطاع خاص
  37,75  73  أعمال حرة  27,26  73  أعمال حرة

  38,31  54  على المعاش  29,07  54  على المعاش
  38,56  394  االجمالي  28,41  394  االجمالي  

الشراء 
  والتخزین

  27,55  233 وظیفة حكومیة

0,431 0,186 

اجمالي 
أداء 

المھام 
واألدوار 

 األسریة

  0,060  0,246  134,79  233 حكومیة وظیفة
  148,26  34  قطاع خاص  40,88  34  قطاع خاص
  135,49  73  أعمال حرة  30,56  73  أعمال حرة

  134,94  54  على المعاش  27,28  54  على المعاش
  136,10  394  االجمالي  29,22  394  االجمالي

 ):17) و(16یتضح من جدولي (
این د  - ود تب ام (وج ن مھ ل م ى ك ً ف ائیا ة ال احص النظاف

اء ورب األسرة، الشراء والتخزین، والتنظیف ة باألبن  الرعای
تبیان ، الي اس ام واألدوار األسریةأداء اجم ة  المھ ا لوظیف تبع

) ، وتتفق ھذه النتیجة 0,001رب األسرة عند مستوى داللة (
ة  ھ دراس دت علی ا اك ع م ى ،م ة ) 2018(عل ة رب أن وظیف ب

  تؤثر على دور ربة األسرة.األسرة 
ً فى العالقات االجتماعیة داخل  - عدم وجود تباین دال احصائیا

 وخارج المنزل حیث ان قیمة ف غیر دالة.
ة   - وبحساب المتوسطات وقیمة ایتا لحساب حجم تأثیر وظیف

ح  ریة اتض ا األس ا وأدوارھ ا لمھامھ ى أدائھ رة عل ربة األس
 ان:

 الشراء والتخزینیرة على وظیفة ربة األسرة تؤثر بدرجة كب  -
ا ( ، ع ایت ة مرب ت قیم ث بلغ ر 0,186حی یم ذات أث ى ق ) وھ

 مرتفع.
الي  - ى اجم طة عل ة متوس ؤثر بدرج رة ت ة األس ة رب وظیف

ع  المھام واألدوار األسریةأداء استبیان  ة مرب ت قیم حیث بلغ
 ) وھى قیم ذات أثر متوسط.0,060ایتا (

ة كل من ( وظیفة ربة األسرة تؤثر بدرجة ضعیفة على - النظاف

اء ورب األسرة، والتنظیف ة ) الرعایة باألبن ت قیم ث بلغ حی
 ) وھى قیم ذات أثر ضعیف.0,011،  0,034مربع ایتا (

ذلك  ً ،ول ا رض كلی ق الف م یتحق ذلك ل فرى وب رض الص رفض الف ن
دیل  رض الب ل الف ھ ونقب ى أن نص عل ذى ی این دال ال د تب "یوج

رة لمھامھ ة األس ین أداء رب ائیاً ب اً احص ریة  تبع ا األس ا وأدوارھ
لوظیفة ربة األسرة فى ظل أزمة انتشار فیروس كورونا المستجد 

"19-COVID."  
این دال  - د تب ھ "ال یوج ى ان نص عل ذى ی ادس: ال رض الس الف

اً  ریة  تبع ا األس ا وأدوارھ رة لمھامھ ة األس ین أداء رب ائیاً ب احص
روس كورون ار فی ة   انتش ل أزم ى ظ رة ف ة رب األس ا لوظیف

  ". COVID-19المستجد "
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم  حساب الفروق باستخدام اختبار 

ة و) One way Anova( ف ت الباحث ة قام اه الدالل ان إتج لبی
ار " تخدام اختب اب LSDبإس ددة وحس ات المتع ا" للمقارن ة ایت  قیم

رة  ة األس ى أداء رب رة عل ة رب األس أثیر وظیف م ت تخراج حج ألس
  ):19) و(18جدولي (ریة یوضح لمھامھا األس

  ) تحلیل التباین أحادى االتجاه ألداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة18جدول (
  394حسب وظیفة رب األسرة  ن = 

مجموع  مصدر التباین المحور
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوي  قیمة ف المربعات

 الداللة
  بین المجموعات النظافة والتنظیف

  ل المجموعاتداخ
 الكلي

375,39  
5599,99  
5975,39 

3  
390  
393 

125,13  
14,36  

 
8,71  0,001  

  بین المجموعات الشراء والتخزین
  داخل المجموعات

 الكلي

5967,23  
24190,56  
30157,79  

3  
390  
393 

1989,08  
62,03 32,07 0,001  
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الرعایة والعنایة 
 األسریة

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

556,88  
6406,28  
6963,16  

3  
390  
393 

185,63  
16,43  

  
11,30  0,001  

العالقات 
االجتماعیة داخل 

 وخارج المنزل

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

132,04  
6162,96  
6294,99 

3  
390  
393 

44,01  
15,80 

2,79  
  0,04  

المھام اجمالي أداء 
 واألدوار األسریة

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

9258,79  
82507,15  
917165,94 

3  
390  
393 

3086,26  
211,56  

 
14,59  0,001  

  ) متوسطات درجات عینة البحث وحجم أثر وظیفة رب األسرة على أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة 19جدول (
قیمة   المتوسط  العدد المستویات  المتغیرات

  ایتا
حجم 
  األثر

قیمة   وسطالمت العدد المستویات  المتغیرات
  ایتا

حجم 
  األثر

النظافة 
  والتنظیف

وظیفة 
 حكومیة

الرعایة   0,063  0,251 28,79  141
والعنایة 
 األسریة

  0,080  0,283  38,80  141 وظیفة حكومیة

  38,33  120  قطاع خاص  27,37  120  قطاع خاص
  39,69  99  أعمال حرة  29,65  99  أعمال حرة

  35,06  34  المعاشعلى   26,94  34  على المعاش
  38,56  394  االجمالي  28,41  394  االجمالي  

الشراء 
  والتخزین

وظیفة 
 حكومیة

141  27,11  

0,445 0,198 

العالقات 
االجتماعیة 

داخل 
وخارج 
 المنزل

  0,021 0,145  40,38  141 وظیفة حكومیة

  39,32  120  قطاع خاص  25,73  120  قطاع خاص
  39,87  99  أعمال حرة  34,42  99  أعمال حرة

  41,26  34  على المعاش  35,15  34  على المعاش
  40,00  394  االجمالي  29,22  394  االجمالي  

اجمالي أداء 
المھام 

واألدوار 
 األسریة

وظیفة 
 حكومیة

141  135,08  0,318  0,101  

  130,61  120  قطاع خاص
  143,42  99  أعمال حرة

  138,41  34  على المعاش
  136,10  394  االجمالي  

 ):19) و(18یتضح من جدولي (
ة   - ام (النظاف ن مھ ل م ى ك ً ف ائیا این دال احص ود تب وج

اء ورب األسرة  ة باألبن والتنظیف ،الشراء والتخزین ،الرعای
توى  د مس رة عن ة رب األس ا لوظیف تبیان) تبع الي االس ،اجم

ة ( ة د0,001دالل ات االجتماعی ور العالق دا مح ل ) ماع اخ
ة  توى معنوی د مس ة عن ة ف دال ث ان قیم زل حی ارج المن وخ

ھ دراسة 0,04( دت علی ى ) ،وتتفق ھذه النتیجة مع ما اك (عل
  بأن وظیفة رب األسرة تؤثر على دور ربة األسرة.) 2018،

ة   - وبحساب المتوسطات وقیمة ایتا لحساب حجم تأثیر وظیف
ریة ا ا األس ا وأدوارھ ا لمھامھ ى أدائھ رة عل ح رب األس تض

  ان:
ى   - رة عل ة كبی ؤثر بدرج رة ت ة رب األس ن وظیف ل م ام ك مھ

اجمالي االستبیان) حیث بلغت قیمة مربع ، الشراء والتخزین(
 )على التوالى وھى قیم ذات أثر مرتفع.0,101،  0,198(

ام  - ن مھ ل م ى ك طة عل وظیفة رب األسرة تؤثر بدرجة متوس
ف ة والتنظی ر، (النظاف اء ورب األس ة باألبن ث  ة)الرعای حی

ى 0,080،  0,063بلغت قیمة مربع ایتا ( والى وھ ى الت ) عل
 قیم ذات أثر متوسط.

ات  - ى العالق عیفة عل ة ض ؤثر بدرج رة ت ة رب األس وظیف

ا  ع ایت ة مرب ت قیم االجتماعیة داخل وخارج المنزل حیث بلغ
 ) وھى قیم ذات أثر ضعیف.0,021(

ذلك  ً ،ول ا رض كلی ق الف م یتحق ذلك ل فوب رض الص رفض الف رى ن
دیل رض الب ل الف ھ  ونقب ى أن نص عل ذى ی این دال ال د تب "یوج

اً  ریة  تبع ا األس ا وأدوارھ رة لمھامھ ة األس ین أداء رب ائیاً ب احص
ا  روس كورون ار فی ة   انتش ل أزم ى ظ رة ف ة رب األس لوظیف

  ".COVID-19المستجد "
الفرض السابع: الذى ینص على انھ "ال یوجد تباین دال  -

ة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة  احصائیاً بین أداء رب
تبعا لفئات الدخل الشھرى لألسرة فى ظل أزمة   انتشار 

  ".COVID-19فیروس كورونا المستجد "
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم  حساب الفروق باستخدام اختبار 

ة ،و) One way Anova( ف ت الباحث ة قام اه الدالل ان إتج لبی
ار " تخدام اختب اب "للمقارLSDبإس ددة وحس ات المتع ان ة ایت  قیم

ألستخراج حجم تأثیر الدخل الشھرى لألسرة على أداء ربة األسرة 
 ):21) و(20جدولي (لمھامھا األسریة یوضح 

  ) تحلیل التباین أحادى االتجاه ألداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة20جدول (
  394حسب مستوى الدخل الشھرى لألسرة ن = 

مجموع  ر التباینمصد المحور
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوي  قیمة ف المربعات

 الداللة
  0,001  21,14  255,90  5  1279,52  بین المجموعات النظافة والتنظیف
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  داخل المجموعات
 الكلي

4695,87  
5975,39 

388  
393 

12,10   

  بین المجموعات الشراء والتخزین
  داخل المجموعات

 الكلي

6062,82  
24094,97  
30157,79  

5  
388  
393 

1212,56  
62,10  

 

19,53  
 0,001  

الرعایة والعنایة 
 األسریة

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

1109,57  
5853,59  
6963,16 

5  
388  
393 

221,91  
15,09  

 

14,71  
  
  

0,001  

العالقات 
االجتماعیة داخل 

 وخارج المنزل

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

820,16  
5474,84  
6294,99 

5  
388  
393 

164,03  
14,11 

11,63 
0,001  

المھام اجمالي أداء 
 واألدوار األسریة

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

24071,15  
67694,79  
91765,94 

5  
388  
393 

4814,23  
174,47  

 

27,59  
  
  

0,001  

  ء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة  ) متوسطات درجات عینة البحث وحجم أثر مستوى الدخل األسرة على أدا21جدول (
قیمة   المتوسط  العدد المستویات  المتغیرات

  ایتا
حجم 
  األثر

قیمة   المتوسط العدد المستویات  المتغیرات
  ایتا

حجم 
  األثر

النظافة 
  والتنظیف

الرعایة   0,214  0,463  28,96  132 3000أقل من 
والعنایة 
 األسریة

  0,159  0,399  39,44  132 3000أقل من 
 3000من
:5000  

 3000من  27,18  45
:5000  

45  39,91  

:  5000من
7000  

:  5000من  28,57  86
7000  

86  37,90  

:  7000من
9000  

:  7000من  27,18  63
9000  

63  38,17  

: 9000من
11000  

: 9000من  33,73  26
11000  

26  41,35  

  34,55  42  أفكثر 11000  25,29  42  أفكثر 11000
  38,56  394  االجمالي  28,41  394  االجمالي  

الشراء 
  والتخزین

  30,49  132 3000أقل من 

0,448 0,201 

العالقات 
االجتماعیة 

داخل 
وخارج 
 المنزل

 0,130 0,361  40,39  132 3000أقل من 
 3000من
:5000  

 3000من  28,47  45
:5000  

45  40,27  

:  5000من
7000  

:  5000من  25,99  86
7000  

86  38,91  

:  7000من
9000  

:  7000من  25,76  63
9000  

63  39,98  

: 9000من
11000  

: 9000من  41,85  26
11000  

26  44,50  

  38,00  42  أفكثر 11000  30,02  42  أفكثر 11000
  40,00  394  االجمالي  29,22  394  االجمالي  

اجمالي 
أداء 

المھام 
واألدوار 

یةاألسر  

  0,262  0,512  139,22  132 3000أقل من 
 3000من
:5000  

45  135,47  

:  5000من
7000  

86  131,36  

:  7000من
9000  

63  131,54  

: 9000من
11000  

26  161,42  

  127,86  42  أفكثر 11000
  136,10  394  االجمالي  

 ):21) و(20یتضح من جدولي (         
ا  - این دال احص ود تب ام (وج ن مھ ل م ى ك ً ف ة ئیا النظاف

اء ورب األسرة، الشراء والتخزین، والتنظیف ة باألبن  الرعای
الي  ، ارج المنزل،اجم ل وخ ة داخ ات االجتماعی العالق

توى  د مس االستبیان) تبعا لمستوى الدخل الشھرى لالسرة عن
) ،وتتفق ھذه النتیجة مع ما اكدت علیھ دراسة 0,001داللة (

ن  ل م د ك د الحمی روم ،2010،(عب أن  )2010) و (الخش ب
  الدخل الشھرى لألسرة یؤثر على أداء العمل.
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دخل   - ر ال م أث اب حج ا لحس ة ایت طات وقیم وبحساب المتوس
ریة  ا األس ا وأدوارھ ا لمھامھ ى أدائھ رة عل ھرى لألس الش

 :اتضح ان
ع   - ة مرب ت قیم ث بلغ ام حی ع المھ یؤثر بدرجة كبیرة فى جمی

 وھى قیمة ذات أثر مرتفع ) ،0,262:  0,130ایتا بین (
ذلك  ً ،ول ا رض كلی ق الف م یتحق ذلك ل فرى وب رض الص رفض الف ن

دیل رض الب ل الف ھ  ونقب ى أن نص عل ذى ی این دال ال د تب "یوج
ا  ریة  تبع ا األس ا وأدوارھ رة لمھامھ ة األس ین أداء رب ائیاً ب احص
روس  ار فی ة انتش ل أزم ى ظ رة ف ھرى لألس دخل الش ات   ال لفئ

  ".COVID-19كورونا المستجد "

این دال  - د تب ھ "ال یوج ى ان نص عل ذى ی امن: ال رض الث الف
اً  ریة  تبع ا األس ا وأدوارھ رة لمھامھ ة األس ین أداء رب ائیاً ب احص
ا المستجد  لخوف ربة األسرة فى ظل أزمة انتشار فیروس كورون

"19-COVID."  
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم  حساب الفروق باستخدام اختبار 

ة و) One way Anova( ف ت الباحث ة قام اه الدالل ان إتج لبی
ار " تخدام اختب اب LSDبإس ددة وحس ات المتع ا" للمقارن ة ایت  قیم

ا  ا لمھامھ ألستخراج حجم تأثیر درجة خوف ربة األسرة على أدائھ
 ):23) و(22جدولي (األسریة یوضح 

  دوارھا األسریة) تحلیل التباین أحادى االتجاه ألداء ربة األسرة لمھامھا وأ22جدول (
  394"ن = COVID-19حسب خوف ربة األسرة من انتشار فیروس "

مجموع  مصدر التباین المحور
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوي  قیمة ف المربعات

 الداللة
  بین المجموعات النظافة والتنظیف

  داخل المجموعات
 الكلي

454,99  
5520,39  
5975,39 

2  
391  
393 

227,45  
14,12 16,11  0,001  

  بین المجموعات الشراء والتخزین
  داخل المجموعات

 الكلي

11003,67  
19154,12  
30157,79  

2  
391  
393 

5501,83  
48,99 112,31 0,001  

الرعایة والعنایة 
  بین المجموعات األسریة

  داخل المجموعات
 الكلي

90,06  
6873,09  
6963,16  

2  
391  
393 

45,03  
17,58  2,56  

    
0,07  
غیر 
  دالة

قات العال
االجتماعیة داخل 

 وخارج المنزل

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

144,39  
6150,61  
6294,99 

2  
391  
393 

72,19  
15,73 

4,59  
0,01  

المھام اجمالي أداء 
 واألدوار األسریة

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

19903,31  
71862,63  
91765,94 

2  
391  
393 

9951,65  
183,79 54,15  0,001  

  " COVID-19) متوسطات درجات عینة البحث وحجم أثر خوف ربة األسرة من انتشار فیروس"23جدول (
  على أدائھا لمھامھا وأدوارھا األسریة  

قیمة   المتوسط  العدد المستویات  المتغیرات
  ایتا

حجم 
  األثر

قیمة   المتوسط العدد المستویات  المتغیرات
  ایتا

حجم 
  األثر

النظافة 
  والتنظیف

العالقات   0,076  0,276 29,96  83 وف شدید خ
االجتماعیة 

داخل 
وخارج 
 المنزل

  0,023 0,151  41,16  83 خوف شدید 
  39,73  281  خوف عادى  28,26  281  خوف عادى
 ً لم اخف   25,53  30  لم اخف مطلقا

 ً   مطلقا
30  39,33  

  40,00  394  االجمالي  28,41  394  االجمالي  
الشراء 

  ینوالتخز
  39,42  83 خوف شدید 

0,604 0,365 

اجمالي 
المھام أداء 

واألدوار 
 األسریة

  0,217  0,466  149,52  83 خوف شدید 
  133,10  281  خوف عادى  26,64  281  خوف عادى
 ً لم اخف   25,13  30  لم اخف مطلقا

 ً   مطلقا
30  127,10  

  136,10  394  االجمالي  29,22  394  االجمالي  
 ):23) و(22یتضح من جدولي (          

ام (  - ن مھ ل م ى ك ً ف ائیا این دال احص ود تب ة وج النظاف
ف زین، والتنظی راء والتخ ات ، الش ل  العالق ة داخ االجتماعی

ة األسرة  ،اجمالي االستبیان)  وخارج المنزل وف رب تبعا لخ
توى  د مس تجد عن ا المس ار كورون د انتش ماعھا عن د س ن عن م

 ) . 0,001داللة (
ً فى عدم  - مھام الرعایة باألبناء ورب وجود تباین دال احصائیا

ار  األسرة ن انتش ماعھا ع د س ن عن تبعا لخوف ربة األسرة م
 فیروس كورونا المستجد.

وبحساب المتوسطات وقیمة ایتا لحساب حجم أثر خوف ربة  -

 األسرة على أدائھا لمھامھا وأدوارھا األسریة اتضح أن: 
 قیمة ذات أثر مرتفع. ) وھى0,217قیمة مربع ایتا ( -
ة  - ى النظاف ط عل ة متوس ؤثر بدرج رة ت ة األس وف رب ة خ درج

ا ( ر 0,076والتنظیف حیث بلغت قیمة مربع ایت یم ذات أث ى ق ) وھ
 متوسط.

الشراء درجة خوف ربة األسرة تؤثر بدرجة ضعیفة على كل من ( -
زین ارج المنزل، والتخ ل وخ ة داخ ات االجتماعی الي ،العالق اجم

یم 0,023، 0,365یث بلغت قیمة مربع ایتا (االستبیان) ح ى ق ) وھ
 ذات أثر ضعیف.

ذلك  ً ،ول ا رض كلی ق الف م یتحق ذلك ل فرى وب رض الص رفض الف ن
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دیل رض الب ل الف ھ  ونقب ى أن نص عل ذى ی این دال ال د تب "یوج
اً  ریة  تبع ا األس ا وأدوارھ رة لمھامھ ة األس ین أداء رب ائیاً ب احص

ة ل أزم ا    لدرجة خوف ربة األسرة فى ظ روس كورون ار فی انتش
  ". COVID-19المستجد "

این دال  - د تب ھ " ال یوج ى ان نص عل ذى ی ع: ال رض التاس الف
ل  ریة  (قب ا األس ا وأدوارھ رة لمھامھ ة األس ین أداء رب ً ب احصائیا
روس  ار فی ة انتش ل أزم ى ظ تجد) ف ا المس ار كورون د انتش وبع

  ". COVID-19كورونا المستجد "
الفرض تم  حساب الفروق باستخدام اختبار وللتحقق من صحة ھذا 

ة و) One way Anova( ف ت الباحث ة قام اه الدالل ان إتج لبی
ار " تخدام اختب اب LSDبإس ددة وحس ات المتع ا" للمقارن ة ایت  قیم

رة  ة األس ى أداء رب تجد عل ا المس ار كورون أثیر انتش تخراج ت ألس
 ):25) و(24جدولي (لمھامھا األسریة یوضح 

  لیل التباین أحادى االتجاه ألداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة) تح24جدول (
  394حسب درجة اختالف أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة قبل وبعد كورونا المستجد ن = 

مجموع  مصدر التباین المحور
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوي  قیمة ف المربعات

 الداللة
یفالنظافة والتنظ   بین المجموعات 

  داخل المجموعات
 الكلي

362,16  
5612,23  
5975,39 

2  
391  
393 

181,08  
14,36  

 
12,61  0,001  

  بین المجموعات الشراء والتخزین
  داخل المجموعات

 الكلي

636,65  
6326,51  
6963,16  

2  
391  
393 

318,33  
16,18  

  
19,67  0,001  

الرعایة والعنایة 
 األسریة

  بین المجموعات
  جموعاتداخل الم

 الكلي

254,27  
29903,52  
30157,79  

2  
391  
393 

127,14  
76,48  

 
1,66 

0,191  
غیر 
  دالة

العالقات 
االجتماعیة داخل 

 وخارج المنزل

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

 الكلي

660,27  
5634,73  
6294,99 

2  
391  
393 

330,13  
14,41 

22,91  
  0,04  

المھام اجمالي أداء 
 واألدوار األسریة

  لمجموعاتبین ا
  داخل المجموعات

 الكلي

6953,31  
84812,63  
91765,94 

2  
391  
393 

3476,66  
216,91  

 
16,03  0,001  

  ) متوسطات درجات عینة البحث درجة اختالف أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا األسریة 25جدول (
  قبل وبعد كورونا المستجد 

قیمة   المتوسط  العدد المستویات  المتغیرات
  ایتا

 حجم
  األثر

قیمة   المتوسط العدد المستویات  المتغیرات
  ایتا

حجم 
  األثر

النظافة 
  والتنظیف

اختلف 
 األداء

الشراء   0,061  0,246 29,31  209
 والتخزین

اختلف 
 األداء

209  39,73  0,302  0,091  

اختلف الى 
  حد ما

اختلف الى   27,35  158
  حد ما

158  37,38  

  36,37  27  لم یختلف  27,63  27  لم یختلف
  38,56  394  االجمالي  28,41  394  االجمالي  

اجمالي 
 أداء ا

المھام 
واألدوار 
   األسریة

اختلف 
 األداء

العالقات   0,076  0,275  140,05  209
االجتماعیة 

داخل 
وخارج 
 المنزل

اختلف 
 األداء

209  41,19  0,324 0,105  

اختلف الى 
  حد ما

اختلف الى   131,7  158
  حد ما

158  38,83  

  37,67  27  لم یختلف  131,1  27  لم یختلف
  40,00  394  االجمالي  136,10  394  االجمالي  

 ):25) و(24یتضح من جدولي (
ام (  - ن مھ ل م ى ك ً ف ائیا این دال احص ود تب ة وج النظاف

د الشراء والتخزین  ، والتنظیف ل وبع تبیان) قب الي االس ،اجم
ا المس ار كورون ن انتش ماعھا ع ة س توى دالل د مس تجد عن

)0,001.( 
ات  - رة للعالق ة األس ى أداء رب ً ف ائیا این دال احص ود تب وج

 ).0,04االجتماعیة داخل وخارج المنزل عند مستوى داللة (
ً فى مھام ا - لرعایة باألبناء ورب عدم وجود تباین دال احصائیا

 قبل وبعد سماعھا عن انتشار كورونا المستجد. األسرة
طات - اب المتوس ة  وبحس ر درج م أث اب حج ا لحس ة ایت وقیم

ماعھا  د س ریة عن ا األس ا وأدوارھ ا لمھامھ تغییر أداء أدائھ
 عن انتشار فیروس كورونا المستجد اتضح أن:

ى  - رة عل ة كبی ؤثر بدرج رة ت ة األس ر أداء رب ة تغیی ان درج

ة  ت قیم ث بلغ زل حی ارج المن العالقات االجتماعیة داخل وخ
 ت أثر كبیر.) وھى قیم ذا0,105مربع ایتا (

ى  - طة عل ؤثر بدرجة متوس ان درجة تغییر أداء ربة األسرة ت
ف ة والتنظی ن (النظاف ل م زین ك راء والتخ الي ، ، الش اجم

ا ( )االستبیان ع ایت ة مرب ت قیم ، 0,091،  0,0061حیث بلغ
 ) عى التوالى وھى قیم ذات أثر متوسط.0,076

ذلك  ً ،ول ا رض كلی ق الف م یتحق ذلك ل فوب رض الص رفض الف رى ن
دیل  رض الب ل الف ھ ونقب ى أن نص عل ذى ی این دال ال د تب "یوج

ل  ریة  (قب ا األس ا وأدوارھ رة لمھامھ ة األس ین أداء رب ً ب احصائیا
روس  ار فی ة انتش ل أزم ى ظ تجد) ف ا المس ار كورون د  انتش وبع

  ".COVID-19كورونا المستجد "
  :Conclusionالخالصة 

ً بین أداء ربة األس - رة لمھامھا وأدوارھا یوجد تباین دال احصائیا
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األسریة  فى ظل أزمة انتشار فیروس كورونا المستجد ،فى 
 ،الشراء والتخزین  ، النظافة والتنظیفجمیع المھام األسریة (

الرعایة والعنایة األسریة ،العالقات االجتماعیة داخل وخارج 
) 0,05عند مستوى داللة أقل من () ،اجمالي االستبیان المنزل

ً لكل من  (سن ربة األسرة ،عدد األبناء ،مستوى تعلیم رب تبعا
وربة األسرة ،وظیفة رب األسرة ،الدخل الشھرى لألسرة ، 
خوف ربة األسرة فى ظل أزمة   انتشار فیروس كورونا 

 المستجد).
ً بین أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا  - یوجد تباین دال احصائیا

لمستجد ،فى األسریة  فى ظل أزمة انتشار فیروس كورونا ا
 ، والتخزینالشراء  ، النظافة والتنظیفجمیع المھام األسریة (

عند مستوى داللة ) ،اجمالي االستبیانوالعنایة األسریة  الرعایة
ً وظیفة ربة األسرة.0,05أقل من (   ) تبعا

ً بین أداء ربة األسرة لمھامھا وأدوارھا  - یوجد تباین دال احصائیا
یروس كورونا المستجد ،فى األسریة  فى ظل أزمة انتشار ف

 ،الشراء والتخزین  ، النظافة والتنظیفجمیع المھام األسریة (
) ،اجمالي االستبیانالعالقات االجتماعیة داخل وخارج المنزل 

) قبل وبعد انتشار فیروس 0,05عند مستوى داللة أقل من (
 كورونا المستجد.

ً بین أداء ربة األسرة ل - مھامھا عدم وجود تباین دال احصائیا
وأدوارھا األسریة  فى ظل أزمة انتشار فیروس كورونا 

ً  العالقات االجتماعیة داخل وخارج المنزلالمستجد ،فى  تبعا
  لوظیفة رب األسرة

ً بین أداء ربة األسرة لمھامھا  - عدم وجود تباین دال احصائیا
وأدوارھا األسریة  فى ظل أزمة انتشار فیروس كورونا 

قبل وبعد انتشار یة والعنایة األسریة مھام الرعاالمستجد ،فى 
 فیروس كورونا المستجد.

  :Recommendations التوصیات
االھتمام بنشر الوعي الصحى وسبل الوقایة من فیروس كورونا  -

"بین فئات المجتع من خالل وسائل COVID-19المستجد "
اإلعالم المختلفة ، كاإلذاعة و التلفزیون والصحف لتوفیر بیئة 

   ن انتشار الفیروس .صحیة تحد م
تصمیم برامج إرشادیة خاصة بتنمیة وتطویر دور ربة األسرة  -

فى مواجھة وحمایة أسرتھا من األمراض واألوبئة من خالل 
  اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئیة. وسائل

العمل على تعزیز دور المرأة وتوفیر سبل المساعدة لھا  -
 ألسرة لمواجھة فیروسوالتدعیم لدورھا الفعال فى المجتمع وا

والحد من انتشاره لتفادي اآلثار  "COVID-19" كورونا
االجتماعیة واالقتصادیة الناجمة عن ھذا الوباء من خالل 

  المجلس القومى للمرأة.
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