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المستخلص:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التغيرات االجتماعية لألسرة المترتبة على جائحة كورونا وأثرها على صراع األدوار لدى
المرأة العاملة في المجتمع السعودي ،وتكون مجتمع الدراسة من النساء العامالت في مدينة جدة من مختلف المستويات االجتماعية
واالقتصادية في كافة القطاعات الحكومية والخاصة ،وتكونت عينة الدراسة من  411امرأة عاملة من مدينة جدة في المملكة
العربية السعودية ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام االستبيان كأداة لجمع المعلومات من عينة
الدراسة ،حيث اشتمل االستبيان على قسمين ،تكون القسم األول من البيانات الديموغرافية (العمر ،الحالة االجتماعية ،عدد األبناء،
مجال العمل ،المستوى االقتصادي) ،وتكون القسم الثاني من أسئلة الدراسة الذي تضمن ثالثة محاور (التعليم عن بعد ،العمل عن
بعد ،العزلة االجتماعية).
ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة :توجد عالقة ارتباطية بين التغيرات االجتماعية لألسرة المرتبطة بجائحة كورونا
(المتمثلة في التعليم عن بعد) وبين صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي ،توجد عالقة ارتباطية بين التغيرات
االجتماعية لألسرة المرتبطة بجائحة كورونا (المتمثلة في العمل عن بعد) وبين صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع
السعودي ،توجد عالقة ارتباطية بين التغيرات االجتماعية لألسرة المرتبطة بجائحة كورونا (المتمثلة في العزلة االجتماعية) وبين
صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي.
الكلمات المفتاحية :التغيرات االجتماعية ،األسرة ،جائحة كورونا ،صراع األدوار ،المرأة العاملة ،المجتمع السعودي.

The Social Changes of the Family Resulting from the Corona Pandemic and its Impact on
the Conflict of Roles of Working Women in Saudi Society )A Field Study on a Sample of
Working Women in Jeddah City Families(

Abstract:
This study aims to identify the social changes of the family resulting from the Corona pandemic
and its impact on the conflict of roles of working women in Saudi society, and the study population
consisted of Saudi women working in the city of Jeddah from various social and economic levels
in various governmental and private sectors, and the study sample consisted of 144 A working
woman from the city of Jeddah in the Kingdom of Saudi Arabia, and the study relied on the
descriptive and analytical approach, and the questionnaire was used as a tool to collect information
from the study sample, as the questionnaire included two parts, the first part of demographic data
(age, marital status, number of children, field of work , The economic level), and the second section
of the study questions, which included three axes (distance education, remote work, and social
isolation).
The study found conclusions: There is a correlation between the social changes of the family
associated with the Corona pandemic (represented by distance education) and the conflict of roles
of working women in the Saudi society, and there is a correlation between the social changes of
the family associated with the Corona pandemic (represented in remote work) and between The
conflict of roles among working women in Saudi society, there is a correlation between the social
changes of the family associated with the Corona pandemic (represented by social isolation) and
the conflict of roles among working women in Saudi society.

Keywords: Social changes, Family, Corona pandemic, Role conflict, working women, Saudi
society.

 .1اإلطار المنهجي
 .1.1مشكلة الدراسة
لقد أصبحت المرأة السعودية عنصراً فاعال في سوق العمل ولم يعد العمل حكراً على الرجل فقط كما كان في الماضي ،وقد
ساعدت إسهامات المرأة في العمل واإلنتاج في دعم اقتصادي لعدد كبير من األسر كما ساهمت المرأة الموظفة بوضوح في سد
حاالت الفقر والعوز لكثير من األسر ،وهو أمر مهم في سبيل الحفاظ على الكرامة والعزة الشخصية وكف اليد عن السؤال وما
يترتب عليه من ذل وتعرض للمهانة ،كما أضاف عمل المرأة قوة اقتصادية أخرى لكثير من األسر مكنها من تحقيق حياة أفضل
(الرشيدي ،6002 :ص)6
ومع هذا النجاح للمرأة العاملة فقد تظهر مشكالت أسرية مختلفة تنجم عن انشغال المرأة بعملها ،وهذه المشكالت تنعكس على
األبناء والزوج مما يؤثر على االستقرار األسري .وتعتبر األسرة نظام أساسي عام يعتمد على وجودها بقاء المجتمع واستمراره
كما أن األسرة تمد المجتمع باألعضاء الجدد للقيام بأدوارهم في النظم االجتماعية األخرى واألم هي المحرك األساسي لألسرة،
حيث ان عملها يفرض عليها تحمل مسؤوليتين تتمثل المسئولية األولى في تربية أوالدها وإدارة شؤون المنزل ،والثانية في القيام
بواجباتها المهنية حسب الوظيفة التي تمتهنها ،وعليه فإن المطلوب من المرأة العاملة أن تكون قادرة على التوازن بين واجباتها
األسرية وبين عملها حتى ال يهتز استقرار األسرة.
ومع التغيرات االجتماعية التي واجهها المجتمع خاصة في ظل جائحة كورونا كالتعليم عن بعد ،والعزلة االجتماعية ،والعمل عن
بعد ،ازدادت مسئوليات المرأة العاملة تبعا ً لذلك مما أدى إلى حدوث الصراع في أدوارها.
ومن هنا ينبثق تساؤل الدراسة :هل للتغيرات االجتماعية لألسرة المرتبطة بجائحة كورونا دور في صراع األدوار لدى المرأة
العاملة في المجتمع السعودي؟
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التغيرات االجتماعية لألسرة المترتبة على جائحة كورونا وأثرها على صراع األدوار لدى
المرأة العاملة في المجتمع السعودي.
وتظهر أهمية الدراسة النظرية في أنها تسلط الضوء على المرأة العاملة في مدينة جدة وصراع االدوار لديها بسبب بعض التغيرات
االجتماعية المرتبطة بجائحة كورونا ،وتظهر األهمية التطبيقية في تقديم توصيات الى وزارة الخدمة ومراكز االصالح االسري
ومكاتب التوجيه واالرشاد االسري ووزارة االعالم في المملكة لما لها من دور إليصال التوصيات لعدد اكبر من الناس عن طريق
البرامج التلفزيونية واالذاعية لتقديم توجيهات ارشادية للمرأة العاملة بكيفية التعامل بشكل ايجابي مع اي متغيرات قد تطرأ على
االسرة بشكل خاص وعلى الحياة بشكل عام .
وقد اعتمدت الباحثات في هذه الدراسة على عدة نظريات علمية تساعد في تفسير مشكلة الدراسة منها نظرية الدور االجتماعي
وهي واحدة من أهم النظريات المستخدمة في الخدمة االجتماعية بصفة عامة وخدمة الفرد بصفة خاصة ،وهذا ألن خدمة الفرد
تهتم بنظرية الدور ألنها توضح تفاعل الفرد مع بيئته االجتماعية والعالقة المتبادلة بينهما،

حيث أن الكثير من مشكالت الفرد تنبع من عدم قدرته على أداء أدواره االجتماعية بنجاح ويرجع ذلك إلى طبيعة الحياة المعقدة
وكثرة احتياجات اإلنسان التي تجعله يلعب أكثر من دوره في المجتمع ،األمر الذي يتطلب منه سلوكا معينا يناسب كل دور ويالءم
توقعات المشاركين له في هذه األدوار.
إن البحث في ظواهر األسرة والمجتمع يعتمد على عدة طرق ممنهجة ويعتبر المنهج لوصفي التحليلي من أكثر المناهج استخداما ً
في البحوث االجتماعية األسرية ،حيث يعتمد على وصف الظاهرة ومعالجتها وتحليلها تحليال كافيا ً ودقيقا ً للوصول إلى نتائج أو
تعميمات عن موضوع الدراسة ،وهو المنهج األنسب لدراسة مشكلة الدراسة.
وتوجد عدة دراسات عربية تناولت متغيرات الدراسة الحالية كما في دراسة (أبو القاسم )6060 ،التي استنتجت بأن جائحة كورونا
ساهمت في تغيير نمط الحياة االسرية والعالقات االجتماعية وعملية التواصل االجتماعي وساهمت الجائحة في زيادة الوعي
الصحي واالجتماعي والنفسي بين افراد المجتمع وكيفية التعامل في مثل هذه الظروف ومساعدة اسرهم وابنائهم واقاربهم.
وكذلك دراسة (شمس ) 6060 ،التي أوصت بضرورة وضع آليات وخطط مستقبلية لتعزيز شبكات األمان االجتماعي واستخدام
التكنولوجيا وتقنية المعلومات أل داء العمل عن بعد واستخدام التعلم االلكتروني ليكون جزءا من التعليم التقليدي واستثمار الوعي
المكتسب نتيجة الجائحة للتعامل مع أي أزمات مستقبلية.

 .2.1مفاهيم الدراسة
المفاهيم النظرية واإلجرائية للدراسة
مفهوم التغير االجتماعي :هو التغير الذي يخص المجتمع وخصائصه أو التحول أو التبدل الذي يطرأ على البنية االجتماعي خالل
فترة زمنية محددة( .الدقس ،4891 :ص.)41
والمفهوم اإلجرائي للتغيرات االجتماعية في هذه الدراسة يقصد به التحوالت والتغيرات واالختالفات االجتماعية الطارئة التي
حدثت لدى المرأة العاملة في مدينة جدة جراء جائحة كرونا من حظر للتجول والعزلة االجتماعية ألسرة المرأة العاملة والتعليم
عن بعد ألسرة المرأة العاملة والعمل من المنزل لدى المرأة العاملة.
مفهوم صراع الدور
يقصد به عدم اتساق بين دورين أو أكثر يتوقع أن يقوم بهما الفرد في وضع معين ،وحينئذ يتداخل أداء أحد األدوار مع دور آخر
أو يتصارع معه ،على أن حالة الصراع هذه قد ال تستغرق فترة طويلة ألنه من الممكن مواجهة المتطلبات المتصارعة دون
صعوبة كبيرة ،أو قد تصبح مشكلة مستمرة على مدى حياة الفرد ،هذا ويعتبر تحليل صراع الدور وحلة من المسائل الهامة في
دراسة القيم والعمليات االجتماعية والبناء االجتماعي بوجه عام (غيث :4818،ص.)286

والمفهوم اإلجرائي لصراع الدور هو تداخل األدوار المتوقعة من المرأة العاملة في المجتمع السعودي وزيادتها ومدى قدرتها
على القيام بأدوارها خالل جائحة كورونا الذي أضاف لها بعض من المهام األخرى بسبب التعليم عن بعد ألسرة المرأة العاملة
والعمل من المنزل للمرأة العاملة وتأثير العزلة االجتماعية ألسرة المرأة العاملة ،التي فرضتها هذه الجائحة مثل منع الزيارات
والمناسبات االجتماعية واغالق المالهي ومراكز التسوق واألماكن الترفيهية لألطفال.

 .3.1أهداف الدراسة
الهدف الرئيسي:
التعرف على التغيرات االجتماعية لألسرة المترتبة على جائحة كورونا وأثرها على صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع
السعودي.
ومن الهدف الرئيسي للدراسة تنبع األهداف الفرعية:


الكشف عن تأثير التعليم عن بعد على زيادة العبء الناتج من صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي.



الكشف عن تأثير العمل عن المنزل على زيادة العبء الناتج من صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي.



الكشف عن أثر العزلة االجتماعية على زيادة العبء الناتج من صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي.

 .4.1تساؤالت الدراسة
التساؤل الرئيسي :هل للتغيرات االجتماعية لألسرة المرتبطة بجائحة كورونا دور في صراع األدوار لدى المرأة العاملة في
المجتمع السعودي؟
ومن التساؤل الرئيسي للدراسة تنبثق التساؤالت الفرعية:


هل للتعليم عن بعد دور في صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي؟



هل يؤثر العمل من المنزل على صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي؟



هل للعزلة االجتماعية دور في صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي؟

 .1.1فرضيات الدراسة
الفرض الرئيسي :توجد عالقة بين التغيرات االجتماعية لألسرة المرتبطة بجائحة كورونا وصراع األدوار لدى المرأة العاملة في
المجتمع السعودي.
الفروض الفرعية:
 توجد عالقة بين التعليم عن بعد وصراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي.


توجد عالقة بين العمل من المنزل وصراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي.

 توجد عالقة بين العزلة االجتماعية وصراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي.

 .1.1أهمية الدراسة
األهمية النظرية:
-4تتمثل أهمية الدراسة من الجانب النظري بأنها تسلط الضوء على المرأة العاملة في مدينة جدة وصراع األدوار لديها بسبب
بعض التغيرات االجتماعية المرتبطة بجائحة كورونا.
 -6كما تنبع أهمية الدراسة من أ صالتها وحداثتها فالمجتمع السعودي يفتقر لمثل هذه الدراسة خالل جائحة كورونا على حد علم
الباحثات .
 -2كما يمكن لهذه الدراسة أن تكون مصدرا ومرجعا للباحثين في العلوم االجتماعية وقد تساعد هذه الدراسة في إثراء علم االجتماع
األسري.
-1تعد الدراسة الحالية خطوة نحو فهم التغيرات االجتماعية وتأثيرها على صراع األدوار لدى المرأة العاملة ،األمر الذي يساهم
في صيانة الحياة األسرية وتوفير بيئة سليمة ألفرادها.
-1تسلط الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها المرأة العاملة في ظل التباعد االجتماعي الوقائي خالل أزمة ( كوفيد )48-مثل
التعليم عن بعد والعزلة االجتماعية والعمل عن بعد .
األهمية التطبيقية:
4ـ تأمل الباحثات ان تكون النتائج التي توصلن اليها تساعد المرأة العاملة على التكيف النفسي واالجتماعي وتقديم العون المناسب
لها.
-6اقتراح توصيات لوزارة الخدمة ومراكز االصالح االسري ومكاتب التوجيه واالرشاد االسري ووزارة االعالم في المملكة لما
لها من دور إليصال التوصيات لعدد أكبر من الناس عن طريق البرامج التلفزيونية واالذاعية لتقديم توجيهات ارشادية للمرأة
العاملة بكيفية التعامل بشكل ايجابي مع أي متغيرات قد تطرأ على األسرة بشكل خاص وعلى الحياة بشكل عام.

 .1.1منهج الدراسة
المنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي ،ويعرف بأنه " أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف
ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننه عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها
وإخضاعها للدراسة الدقيقة" (مطاوع،6041،ص)22
حيث يعتمد على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليال كافيا ودقيقا للوصول إلى نتائج أو تعميمات عن
موضوع البحث ،وقد تم اعتماده في هذا البحث لمالئمته لطبيعة الدراسة من حيث تحقيق األهداف والتأكد من داللة الفرضيات
والوصول إلى نتائج دقيقة.

 .1.1حدود الدراسة
 المجال البشري :تم اختيار عينة عشوائية من النساء العامالت الالتي تتراوح أعمارهن بين ( )20- 61في أسر مدينة
جدة وقد بلغ عدد العينة المستخدمة  411امرأة عاملة.
 المجال الزماني :هو الوقت الذي بدأت فيه الباحثات في هذه الدراسة وتم ذلك في شهر جماد الثاني وامتدت مدة الدراسة
أربعة أشهر وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني من عام 4116هـ
 المجال المكاني :هو النطاق المكاني الذي تمت فيه الدراسة حيث أجريت هذه الدراسة في مدينة جدة ،المملكة العربية
السعودية.
 .1.1أدوات جمع المعلومات المستخدمة في الدراسة
االستبيان :يعتبر االستبيان من وسائل البحث العلمي التي تستعمل بنطاق واسع من أجل الحصول على بيانات عن أحوال الناس،
حيث يعتبر االستبيان أداة لجمع البيانات المطلوبة والمعلومات الرئيسية من مجتمع الدراسة.
وقد قامت الباحثات بتصميم استبانة الكترونية في هذه الدراسة بعد االطالع على عدة استبيانات ومقاييس علمية منها مقياس صراع
الدور الذي أعده (الفيفي  )6060ومقياس صراع األدوار في دراسة (بو بكر.)6001،
وتضمن االستبيان قسمين :القسم األول يضم البيانات األولية الخاصة بالمرأة العاملة.
والقسم الثاني يضم أسئلة االستبيان بالصورة النهائية على 20عبارة مقسمة على ثالثة محاور:
 أوالً :التعليم عن بعد ودوره في صراع األدوار لدى المرأة العاملة
 ثانيا ً :العمل من المنزل ودوره في صراع األدوار لدى المرأة العاملة
 العزلة االجتماعية ودورها في صراع األدوار لدى المرأة العاملة.

 .2اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة:
 .1.2اإلطار النظري
 .1.1.2حجم تأثير جائحة كورونا على المجتمع السعودي:
تعرض العالم في اآلونة األخيرة إلى عوامل عدة أدت إلى تغيير اجتماعي خاصة مع ظهور وانتشار فيروس كورونا وما أحدثه
من هزات عنيفة في أسس التغير االجتماعي ،حيث كان المجتمع السعودي من أوائل المجتمعات التي أظهرت استجابة سريعة
ومنظمة للتعليمات واإلجراءات االحترازية على المستويين الشعبي والرسمي في جميع الجوانب للحد من انتشار المرض والوقاية
منه.

وانطالقا من تلك التغيرات السريعة التي أثرت على جميع مؤسسات المجتمع منها التعليمية واالقتصادية واالجتماعية والصحية،
أظهرت مدى استعداد تلك المؤسسات وجاهزية بنيتها التحتية و إسهامها في تنمية الوعي الثقافي واالجتماعي والصحي
واالقتصادي لدى المواطن ،وكان من أبرز المؤسسات التي تأثرت بتلك الجائحة بالعالم المؤسسات التعليمية وأنظمتها ولوائحها
المنظمة باإلضافة إلى االستعداد بإكساب الهيئة التدريسية واإلدارية والطلبة كفايات لمواجهة مثل تلك األزمات بالتقنية الحديثة
التي سهلت اتخاذ القرارات البديلة الستمرار العملية التعليمية بكفاءة حتى انتهاء العام الدراسي .باإلضافة إلى مرونة العادات
والتقاليد االجتماعية التي استوعبت اإلجراءات االحترازية على جميع المستويات االجتماعية منها والدينية ،وتعاملت مع األزمة
بأساليب علمية وحضارية .كذلك على المستوى االقتصادي وما تحملته الدولة من أعباء اقتصادية للحفاظ على المستوى المعيشي
والحياتي للفرد وبعض التغيرات التي طرأت على السلوك االقتصادي لألفراد والعائالت في تلك الفترة وأثر ذلك على قيم المواطنة
لدى األفراد وتنمية قيم االنتماء والوالء وظهر ذلك في الشعور بالمسؤولية والحفاظ على الوطن ومقدراته وبروز العمل التطوعي
وتكاتف مؤسسات المجتمع والوقوف ضد الشائعات والعمل على خدمة المجتمع( .الشهري،6060 :ص .)490
 .2.1.2المشكلة من منظور اسالمي:
من المؤكد أن هذا الوباء ابتالء من هللا عز وجل وهو الذي يدبر األمر في السماء واألرض ويدبر أمر الخلق أجمعين{ :قُل َمن
ض أَ َّمن يَم ِل ُ
ت َويُخ ِر ُج ال َميِّتَ ِمنَ ال َح ِّي َو َمن يُ َدبِّ ُر األَم َر
صا َر َو َمن يُخ ِر ُج ال َح َّ
ك السَّم َع َواألَب َ
ي ِمنَ ال َميِّ ِ
يَر ُزقُ ُكم ِمنَ ال َّس َما ِء َواألَر ِ
فَ َسيَقُولُونَ َّ
هللاُ فَقُل أَفَ َال تَتَّقُونَ {(يونس ) 24 -
فهذا االبتالء سنة إلهية من سنن الحياة التي شرعها رب العالمين لحكمة ال يعلمها إال هو منذ أن خلق آدم عليه السالم وإلى أن
يرث هللا األرض ومن عليها .ولكل ابتالء أسبابه المادية المباشرة وغير المباشرة وأسبابه المعنوية الغيبية.
(النحالوي،6042،ص.)21
واإلسالم يعنى بالنواحي النفسية والمعنوية للمرضى فيقوي معنوياتهم وهم يتألمون ويعانون ،ويبعد عنهم الهلع خوفا ً منها ،ويَ ِع ُد
المصابين باألوبئة الفتاكة بثواب عظيم في اآلخرة ،كذلك يُعنى بالوقاية من األمراض الصحية وعالجها ضمن منهج واضح ،حث
فيه على التداوي ،فعن أبي ُّ
يب َد َوا ُء ال َّدا ِء
ص َ
هللا صلى هللا عليه وسلم أَنَّهُ قال« :لِ ُكلِّ دَاء َد َوا ٌء ،فَإِ َذا أُ ِ
الزبَير ِعن َجا ِبر عن رسول َّ ِ
هللا َع َّز َو َج َّل» [صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب لكل داء دواء واستحباب التداوي].
بَ َرأَ ِبإِذ ِن ِ
ويشجع اإلسالم الناس على البحث عن التداوي من خالل التأكيد والطمأنينة بأن لكل داء دواء وشفاء ،فعن أبي هُ َري َرةَ رضي هللا
عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قالَ « :ما أَن َز َل َّ
هللاُ دَا ًء إِ َّال أَن َز َل لَهُ ِشفَا ًء» [صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما أنزل هللا داء
إال أنزل له شفاء].
وعلى صعيد الوقاية من األوبئة ،فقد كان لإلسالم سبق واضح في الحث على الحجر الصحي فعن أُ َسا َمة بن زَيد يحدث َسعدًا عن
ُون ِبأَرض فَالَ تَد ُخلُوهَاَ ،وإِ َذا َوقَ َع ِبأَرض َوأَنتُم ِبهَا فَالَ تَخ ُرجُوا ِمنهَا ،فَقُل ُ
ت:
النبي صلى هللا عليه وسلم قال« :إِ َذا َس ِمعتُم ِبالطَّاع ِ
أَنتَ َس ِمعتَهُ يُ َحد ُ
ِّث َسعدًاَ ،والَ يُن ِك ُرهُ؟ قَا َل :نَ َعم» (صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما يذكر في الطاعون).
صح» (صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ال هامة).
ُورد ََّن ُمم ِرضٌ َعلَى ُم ِ
وقال عليه الصالة والسالم« :الَ ي ِ

ص،
ومن هديه صلى هللا عليه وسلم ،أن نستعيذ باهلل من األمراض الفتاكة ،فقال عليه الصالة والسالم« :اللَّهُ َّم إِنِّي أَعُو ُذ بِ َ
ك ِمنَ البَ َر ِ
ونَ ،وال ُج َذ ِامَ ،و ِمن َسي ِِّئ األَسقَ ِام» [سنن أبي داود ،باب تفريع أبواب الوتر ،باب في االستعاذة ،وصححه األلباني] (.عودة،
َوال ُجنُ ِ
)6060
 .3.1.2النظريات المفسرة للمشكلة:
نظرية الدور االجتماعي:
تعتبر نظرية الدور االجتماعي واحدة من أهم النظريات المستخدمة في الخدمة االجتماعية بصفة عامة وخدمة الفرد بصفة خاصة،
وهذا ألن خدمة الفرد تهتم بنظرية الدور ألنها توضح تفاعل الفرد مع بيئته االجتماعية والعالقة المتبادلة بينهما ،حيث أن الكثير
من مشكالت الفرد تنبع من عدم قدرته على أداء أدواره االجتماعية بنجاح ،فان طبيعة الحياة المعقدة وكثرة احتياجات اإلنسان
تجعله يلعب أكثر من دوره في المجتمع ،األمر الذي يتطلب منه سلوكا معينا يناسب كل دور ويالءم توقعات المشاركين له في هذه
األدوار( .زرنوقة ،4888 :ص )11
فروض نظرية الدور:
 -١لكل فرد دور بل أدوار متعددة قد تتجانس أو تتصارع ويراعي في هذه األدوار توقعات اآلخرين والتي تحددها المكانة
االجتماعية أو الوضع االجتماعي.
 -۲ويحقق توزيع األدوار بين األفراد وظيفة اجتماعية ،ويشبع حاجة نفسية لدى الفرد مبعثها الشعور بالحاجة إلى التقدير ،والى
االنجاز والتفاعل االجتماعي.
 -٣وتوزيع األدوار يساعد الفرد على الوصول للهدف عن طريق تحقيق المطالب التي يقوم بها على أساس تخصصه ،واكتسابه
لمهارات معينة.
 -1والدور يمكن أن يوصف فقط باإلشارة إلى األدوار األخرى التي ترتبط به ،وتكمله في عملية التفاعل االجتماعي .فدور المعلم
مثال ينظر إليه في ضوء عالقته بدور التلميذ والزميل والمدير ،...ويحكم هذه العملية ما يسمى بتوقعات الدور.
تأسيسا على ما سبق عرضه فقد الحظت الباحثات أن أسباب مشكلة صراع األدوار لدى المرأة العاملة في ظل جائحة كورونا من
وجهة نظر نظرية الدور ترجع إلى:
 تعدد األدوار الملقاة على عاتق المرأة وزيادتها بسبب العزلة االجتماعية الوقائية وما فرضته من بقاء أفراد األسرة لوقت أطولفي المنزل مما أدى إلى زيادة احتياجات أفراد األسرة وتعدد وظائف األم.
 التغير االجتماعي الذي طرأ على األسرة بسبب جائحة كورونا والذي أدى الى تغير أدوار ومركز المرأة العاملة في األسرة. -تعدد األدوار وكثرتها بسبب التعليم عن بعد وخاصة في حال زيادة عدد األبناء الدارسين

 غياب وعي المحيطين بالمرأة العاملة بتعدد أدوارها بين البيت والعمل الخارجي وتجاهلهم لما يترتب عليها من مسؤوليات ممايشكل مزيدا من الضغوط عليها( .عبد الفتاح،۲۲۲۲ :ص)212

 .2.2الدراسات السابقة
 .1.2.2الدراسات المحلية في المجتمع السعودي
الدراسة األولى
دراسة سهام العزب وسحر الجوهري ( )6060بعنوان :أثر بعض المتغيرات األسرية على أنماط االتصال الزواجي فترة كيوفيد-
 48في المجتمع السعودي
هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير بعض المتغيرات األسرية (الدور في األسرة ،العمر ،المستوى التعليمي ،نوع الزواج ،نمط العالقة
الزوجية) على درجة أنماط االتصال الزواجي (بمكوناته ودرجته الكلية) خالل الحجر الصحي المنزلي والتباعد االجتماعي ،وقد
طبقت الدراسة على عينة مكونه من ( )610زوج وزوجة بمدينة جدة ،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ومقياس أنماط
االتصال الزواجي ،وكشفت النتائج عن وجود تأثير دال إحصائيا لمتغير الدور في األسرة على النمط المثالي لصالح الزوجات.
يوجد تأثير دال للعمر على أنماط المسترضي ،واللوام ،والمثالي ،والدرجة الكلية لصالح المرحلة العمرية األكبر .يوجد تأثير دال
إحصائيا لمتغير المستوى التعليمي على أنماط المسترضي ،واللوام والمثالي ،والدرجة الكلية لصالح المستوى التعليمي المتوسط.
يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير نوع الزواج على أنماط اللوام ،والمشتت ،والدرجة الكلية لصالح الزواج من غير األقارب .يوجد
تأثير دال إحصائيا لطبيعة العالقة الزوجية على أنماط المسترضي ،واللوام ،والمشتت ،والدرجة الكلية لصالح العالقة الزوجية
غير المستقرة ،بينما يوجد تأثير دال إحصائيا لنفس المتغير على النمط المنسجم لصالح طبيعة العالقة الزوجية المستقرة.
الدراسة الثانية
دراسة خالد آل سعد ( )6060بعنوان :مدى تأثير بعض جوانب اإلجراءات االحترازية لمواجهة أزمة كورونا على األمن النفسي
واالجتماعي لألفراد من وجهة نظر الممارسين الصحيين بمدينة الملك عبد العزيز الطبية.
هدفت الدراسة إلى فحص تأثير بعض جوانب اإلجراءات االحترازية لمواجهة أزمة كورونا على األمن النفسي واالجتماعي
لألفراد من وجهة نظر الممارسين الصحيين بمدينة الملك عبد العزيز الطبية وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل
استبانة مكونة من ست محاور على عدد ( )140من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز الصحية األولية بمدينة الملك عبد
العزيز الطبية ،وقد أشارت أهم النتائج إلى وجود اتفاق بين أفراد العينة فيما يتعلق بتأثير أزمة جائحة فيروس كورونا COVID
 19على العالقات االجتماعية على األفراد من وجهة الممارسين الصحيين ،باإلضافة إلى وجود اتفاق بين أفراد العينة من حيث
تعاون المدنيين في مساعدة األسر واألفراد المعوزين في التقليل من مخاطر انتشار العدوى يليه التعاون في رفع مستوى الوعى
ثم تكاتف جهود الشباب من ذوي الخبرة الصحية ،وأيضا تعاون المجتمع المدني في تصحيح سلبيات تعامل األفراد وأخيرا جهود
المجتمع المدني في سد عجز احتياجات العاملين في القطاع الصحي ،باإلضافة إلى وجود اتفاق بين أفراد العينة من حيث أثر
الدعم النفسي على رفع الروح المعنوية للعاملين في القطاع الصحي في مواجهة الكورونا ثم يظهر أثر تكاتف الجهود الداعمة
لمواجهة الكورونا في منح ثقة للجماهير وبالتالي درجات التزام أعلى وأخيرا يساعد تقدير األفراد لجهود الممارسين في زيادة

المبادرات الوطنية لألهالي ،كما أن نظام التكافل بين األفراد يساعد في تحجيم اآلثار االقتصادية السلبية المتربية على انتشار
الكورونا ،وأن رعاية أفراد الطاقم الطبي وأسرهم تساعد في التخفيف من اآلثار السلبية لفيروس الكورونا ،باإلضافة إلى وجود
إلدارة األزمات لها دور في الحد من تأثير أزمة جائحة فيروس كورونا  COVID 19على األمن النفسي واالجتماعي الموجه
لألفراد من وجهة نظر الممارسين الصحيين.
الدراسة الثالثة
دراسة على الشهري ،فايز الصعيدي ،عبد القادر عبد هللا ( )6060بعنوان جائحة كورونا وجودة الحياة لدى المواطن السعودي
هدفت الدراسة الى التعرف على مالمح جودة الحياة لدى المواطن السعودي التي ساهمت في الحد من آثار جائحة كورونا في
الجوانب التالية(الجانب التعليمي – الجانب الصحي -الجانب االقتصادي – الجانب االجتماعي ) وبناء تصور مستقبلي لتحقيق
جودة حياة المواطن السعودي بعد جائحة كورونا واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،وتم تصميم استبانة لجمع
المعلومات وتطبيقها على عينة الدراسة التي شملت كافة شرائح المجتمع في عدد من مناطق المملكة وعدد من الجامعات السعودية
بلغ حجمها ()4681من الذكور واإلناث تم اختيارها عشوائيا ،وبتحليل البيانات أظهرت النتائج التالية :أن متوسط مالمح جودة
الحياة للمواطن السعودي في الجوانب األربعة (التعليمي -الصحي-االجتماعي-االقتصادي)مجتمعه للحد من انتشار فيروس كورونا
مرتفع بمتوسط ( .)2232وتم بناء تصور مستقبلي لتحقيق جودة حياة المواطن السعودي بعد جائحة كورونا
 .2.2.2الدراسات العربية
الدراسة األولى:
دراسة للباحثة نهلة صالح علي ( ) 6060بعنوان " العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا
المستجد""COVID-19واالضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة.
هدفت الدراسة للتعرف على العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد"COVID-
"19واالضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة وكان تساؤل الدراسة الرئيسي حول الكشف عن العالقة بين الضغوط النفسية
الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد""COVID-19واالضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة ،واعتمد البحث على
المنهج الوصفي االرتباطي المقارن حيث تم تطبيق الدراسة على عينة البحث الحالي من ( )400امرأة عاملة ممن تتراوح
أعمارهن ما بين () 10-20عاما بشرط أال يعانون من أمراضا مزمنة حتى ال تتداخل أعراضها مع أعراض االضطرابات
النفسجسمية المراد قياسها في البحث وتم استخدام مجموعة من األدوات أوال :مقياس الضغوط النفسية الناتجة عن انتشار فيروس
كورونا المستجد ثانيا :مقياس االضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة وقد توصلت الدراسة إلى أنه ال توجد عالقة ارتباطية
دالة احصائيا بين الضغوط النفسية الناتجة من انتشار فيروس كورونا المستجد واالضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة.
الدراسة الثانية:
دراسة للباحث يوسف عاشي ( )6060بعنوان "األثار االقتصادية واالجتماعية والنفسية لجائحة كورونا بالمغرب
هدفت الدراسة إلى التعرف على األثار االقتصادية واالجتماعية والنفسية لجائحة كورونا بالمغرب وكان من تساؤالت الدراسة
كيف تعامل المغاربة مع الظرفية االستثنائية والتكيف مع اجراءات الحجر الصحي؟ وقامت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي
المقارن وتم االعتماد على البالغات الصحفية الصادرة عن مختلف الوزرات في إطار تتبع الحالة الوبائية إضافة إلى تقارير

المندوبية السامية للتخطيط كما تم تطبيق الدراسة على عينة تمثيلية مكونة من  160مبحوثا من مختلف الفئات االجتماعية
واالقتصادية والمهنية والعمرية للمغاربة ،وكان من أهم نتائجها ضرورة وضع تقييم أولي لحصيلة نتائج وباء كورونا لالستفادة
من الدروس المستخلصة وإلعادة برمجة وترتيب أولويات بالدنا ضمن النموذج التنموي الجديد.
الدراسة الثالثة:
دراسة مليكة بن زيان ووسيلة زيات ونسيبة زيوني عام ( )۲۲۲۲بعنوان العزلة االجتماعية بسبب جائحة كورونا كوفيد 48-
وانعكاساتها على الصحة النفسية والجسدية للفرد في مدينة زرالدة بالجزائر
هدفت الدراسة الى التعرف على العزلة االجتماعية التي فرضها علينا تفشي هذا الفايروس واالثار السلبية الناجمة عنها وعرض
بعض اإلجراءات التي يمكن انتهاجها للحد من هذه االثار السلبية وكانت الدراسة تحاول اإلجابة عن تساؤل رئيس وهو :ماهي
التدابير الضرورية التي يجب على الفرد انتهاجها للحد من االضرار التي تسببها العزلة االجتماعية القسرية على صحته النفسية
والجسدية؟ واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام أداة االستبيان كما تم تطبيق الدراسة على ( )١١مبحوثا،
وكان من أهم نتائجها أنه يمكن االستفادة من تطوير داتا رقمية تدعم الروابط البشرية الهادفة وخاصة االن حيث قد تكون خيارنا
الوحيد كأفراد حتي يهدأ انتشار هذا الوباء .كما يمكن قضاء وقت ممتع مع العائلة فأفضل األوقات التي من الممكن ان يقضيها
الشخص تلك التي تكون مع العائلة فكل هذا يجعل الشخص في حالة تفاعل وبعد عن العزلة ،ويفضل عدم االستماع الى االخبار
المحبطة التي تصيب الشخص بالمزيد من االكتئاب وبالتي المزيد من العزلة،
كما يجب تغيير الطريقة التي يفكر بها الشخص واالبتعاد عن النظرة التشاؤمية ومحاولة اشغال النفس بالمهام والهوايات التي تزيد
من إيجابية الشخص من األمور الهامة التي تغلب على العزلة االجتماعية التي فرضتها جائحة كورونا.
الدراسة الرابعة:
دراسة سالم مفتاح سالم أبو القاسم عام (۲۲۲۲م) بعنوان التباعد االجتماعي والحجر المنزلي وتداعياتهما على االسرة الليبية في
ظل جائحة في ليبيا
هدفت الدراسة الى البحث عن مفهوم التباعد االجتماعي والحجر المنزلي وتأثيرهما على االسرة والمجتمع .واعتمدت الدراسة
على المنهج التحليلي النقدي وكانت تحاول اإلجابة على تساؤل رئيس وهو :ما هو تأثير التباعد االجتماعي والحجر المنزلي على
االسرة والمجتمع الليبي ؟ ،وكان من اهم نتائجها بأن ساهمت جائحة كورونا في تغيير نمط الحياة االسرية والعالقات االجتماعية
وعملية التواصل االجتماعي وساهمت الجائحة في زيادة الوعي الصحي واالجتماعي والنفسي بين افراد المجتمع وكيفية التعامل
في مثل هذه الظروف ومساعدة اسرهم وابنائهم واقاربهم وأن المسؤولية ال تقع على عاتق الحكومة في مكافحة جائحة كورونا
وانما افراد المجتمع واالسر لها دور كبير في انحسار او انتشار هذا الفايروس ،ولوسائل االعالم وصفحات التواصل االجتماعي
تأثير كبير على تنمية الوعي لدى االسرة والمجتمع .
الدراسة الخامسة:
دراسة أمل عبد الفتاح شمس في عام (۲۲۲۲م) بعنوان التعامل مع اآلثار االجتماعية ،واالقتصادية لجائحة كورونا COVID19
في مصر :رؤية مستقبلية

هدفت الدراسة إلى التعارف على االثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كورونا وكيفية التعامل معها ،واشتمل مجتمع البحث على
عينتين األولى عدد ( ) ١٣٤مشاركا في البحث تم سحبها بطريقة العينة غير العشوائية والعينة الثانية عدد ()١١خبيراً تم اختيار
العينة بالطريقة العمدية ،وتهدف الدراسة الى التعرف على وسائل التعامل مع االثار االجتماعية واالقتصادية للجائحة وإمكانات
التنبؤ بأساليب التعامل مستقبالً مع هذه االثار ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي واستخدمت الباحثة أداة االستبيان
االلكتروني لجمع المعلومات ،وكان البحث يجيب عن تساؤل رئيس وهو :ما إجراءات التعامل مستقبالً مع االثار االجتماعية
واالقتصادية لجائحة كورونا كوفيد  ١١في المجتمع المصري ؟ ولتفسير نتائج البحث حددت الباحثة متغيرين اساسين هما (الخوف
السائل و المخاطر االجتماعية ) وقد كانت اهم النتائج :إن أكثر اآلثار االجتماعية تأثيرا على أفراد العينة " لجائحة كورونا ،هي:
(التعامل بخوف مع مصابي كورونا) ،ثم (تزايد التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع وانتشار الشائعات عبر وسائل التواصل
االجتماعي) ،.وأكثر اآلثار االقتصادية تأثيرا على أفراد العينة  ،"4لجائحة كورونا ،هي( :تحمل تكاليف مالية إضافية إلجراء
الفحوصات الطبية والرعاية في حالة اإلصابة وتحمل نفقات مادية إضافية ،لتغطية تكلفة المطهرات الالزمة لمكافحة الجائحة-
وارتفاع أسعار السلع والخدمات ،نتيجة تخزينها واختفاء بعضها من األسواق  -والركود االقتصادي ،وعدم نشاط األسواق)،
وأكثر اإلجراءات التي يفضلها المشاركون في البحث العينة  "4في التعامل مع "اآلثار االجتماعية" لجائحة كورونا (مستقبال))،
هي( :بناء ثقافة إلكترونية للوالدين لدعم التعلم اإللكتروني لألبناء واالعتماد عليه وقت األزمات وبعدها وتقديم اإلعالم لبرامج
ثقافية واجتماعية وصحية وأمنية ،لتعامل المواطنين في حالة األوبئة) ،وأكثر اإلجراءات التي يفضلها "الخبراء  -العينة  "۲في
التعامل مع "اآلثار االجتماعية" الجائحة كورونا ((مستقبال)) ،هي :تطبيق اإلجراءات االحترازية للوقاية من المرض( :التباعد
والنظافة وأسلوب الحياة والعالقات اإليجابية داخل األسرة)  -وضع آليات وخطط مستقبلية لتعزيز شبكات األمان االجتماعي
استخدام التكنولوجيا وتقنية المعلومات األداء العمل عن بعد واستخدام التعلم االلكتروني ليكون جزءا من التعليم التقليدي واستثمار
الوعي المكتسب نتيجة الجائحة ،للتعامل مع أي أزمات مستقبلية.
الدراسة السادسة:
دراسة فاطمة الزهراء سالم عام (۲۲۲۲م) بعنوان التباعد االجتماعي وآثاره التربوية في زمن كوفيد  ١١في مصر
هدفت الدراسة الى التعرف على االثار التربوية للتباعد االجتماعي في ظل جائحة كوفيد  ،١١واعتمدت الدراسة على منهج
التحليل الفلسفي ،وكانت الدراسة تجيب عن تساؤالت عديدة أهمها -١ :هل التباعد االجتماعي يحمل قيم إيجابية ؟ وهل التباعد
االجتماعي يتضمن االحتواء االجتماعي؟ وهل التباعد االجتماعي مرادف لالستبعاد االجتماعي؟ وكان من أهم نتائجها ما يلي :ان
التباعد اإلجتماعي ليس معناه اإلستبعاد أو التهميش ،ومن األهمية بمكان استحداث نظريات ومداخل اجتماعية وتربوية معاصرة،
حيث قدمت هذه الدراسة مفاهيم اجتماعية جديدة لها مضامين ايجابية وقيمية جديدة عوضا عن صورتها التقليدية مثل التباعد
االجتماعي ،والتقارب اإلفتراضي ،والتباعد الجسدي ،والمسافات االجتماعية ،الحجر الصحي ،العزلة اإلجتماعية ،وغيرها الكثير
من المفاهيم ذات المضامين األيديولوجية التي تستهدف الحفاظ على المجتمعات والشعوب وسالمتهم الصحية ،وقدمت هذه الدراسة
مفاهيم تربوية تتعلق باإلرشاد األسري والتربوي ،ورعاية النساء واألطفال والمسنين ،ووضعهم في قائمة األولويات في الحفاظ
على صحتهم ،وسالمتهم الصحية والنفسية واألمنية،

و التكاتف والتعايش والتكيف مع الظروف المستجدة من أجل البقاء ممارسات سلوكية معاصرة سينتهجها العالم كله ،أغلب
السيناريوهات المتوقعة من األزمة العالمية المستجدة كوفيد  ١١ستكون لصالح اإلنسانية ،والطبيعة ،والحياة من منظورات قيمية،
وأخالقية ،وعلمية ودينية.
 .3.2.2الدراسات األجنبية
الدراسة األولى:
دراسة للباحثة  Sophie Cousinsعام ( )6060تناولت الدراسة مشكلة وحلول تسارع انتشار جائحة  COVID-19مع تزايد
المخاوف بشأن تأثير الوباء على الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات مع وجود ارتفاع نسبة العنف عليهم اثناء الجائحة،
وتهدف الدراسة الى ايجاد حلول سريعة مع تطبيق اإلجراءات المنصوصة من قبل منظمة الصحة العالمية فيما يخص القصور
الشديد بالرعاية الكاملة للحمل واالنجاب والنفاس واالجهاض ورعاية المواليد والعنف ،ومن المتوقع حدوث ما يصل إلى  1ماليين
حالة حمل غير مرغوب فيه في جميع أنحاء العالم بسبب األزمة ،مع احتمال حدوث آالف الوفيات بسبب اإلجهاض غير اآلمن
والوالدات المعقدة بسبب عدم كفاية الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة ،وأدى هذا االضطراب إلى ما بين  1-6مليون حالة
إجهاض غير آمن و  44000حالة وفاة مرتبطة بالحمل ،.ووجود  2ماليين حالة حمل غير مقصودة وأكثر من  900000عملية
إجهاض غير آمنة ،ايضا زيادة كبيرة في حاالت العنف ضد الفتيات والنساء أثناء الجائحة بنسبة  ٪411مقارنة بالفترة نفسها من
العام  6060م قبل الجائحة ،حيث إنه يمكننا النظر إلى الدروس المستفادة في الماضي من تفشي مرض فايروس اإليبوال في غرب
إفريقيا ،والذي أظهر أن أكبر تهديد لحياة النساء والفتيات لم يكن الفيروس نفسه ،لكن إغالق الخدمات الصحية بالكامل والخوف
من اإلصابة منعهم من الذهاب إلى المرافق الصحية التي ظلت مفتوحة .كذلك جائحة كورونا ولدت خوف اجتماعي وخوف
الجهات الصحية من تقديم الخدمات الطبية ،يمكن ايجاد حل آمن عن طريق التطبيب عن بعد مما يعني أن النساء والفتيات ما زلن
قادرات على الوصول إلى خدمات آمنة ،لكننا لم نشهد تغييرا سريعا في السياسة في البلدان األخرى ،كما أن العديد من البلدان
تفتقر إلى البنية التحتية الالزمة لعمل التطبيب عن بعد.
الدراسة الثانية:
دراسة للباحث براك اوزدن ( )6060تناولت وباء  COVID-19وآثاره السلبية على الصحة العقلية في المجتمعات ،حيث من
الممكن أن يؤثر الوباء والتدابير الوقائية المتخذة لمكافحته على الصحة العقلية لألفراد .وكان الهدف من هذه الدراسة هو تقييم
مستويات االكتئاب والقلق النفسي الصحي في المجتمع التركي خالل جائحة  ،COVID-19مع دراسة العوامل المؤثرة عليها،
و تم تطبيق الدراسة باستخدام استبيان عبر االنترنت وطلب من المشاركين إكمال نموذج بيانات اجتماعي ديموغرافي ،ومقياس
القلق واالكتئاب و التأثيرات على مستوى العمر والجنس والحالة االجتماعية والعيش مع فرد يزيد عمره عن  20عا ًما ووجود
فيروس كورونا جديد ،و مريض بين األصدقاء أو األقارب واألمراض النفسية السابقة والحالية وفحص االمراض المزمنة ،حيث
استنتج من هذه الدراسة وجود تسجيل بنسبة ( ٪62.2بعدد =  94نسمه) في ما يخص االكتئاب النفسي .و ( ٪11.4لعدد = 411
نسمه ) سجلوا أعلى من الحد الفاصل للقلق وبينت نتائج هذه الدراسة هو أن المجموعات األكثر تضر ًرا نفسيًا من جائحة
 COVID-19هم النساء واألفراد المصابون بأمراض نفسية سابقة واألفراد الذين يعيشون في المناطق الحضرية والذين يعانون
من مرض مزمن.

جوانب التباين والتالقي بين الدراسات السابقة وهذه الدراسة:
 من ناحية الهدف :مما سبق يتضح أن الدراسة الراهنة تفردت بدراسة أثر التغيرات االجتماعية لجائحة كورونا على صراعاالدوار لدى المرأة العاملة ويتضح ذلك من قلة البحوث المحلية التي تناولت هذا الجانب .بينما ركزت الدراسات التي تم عرضها
على توضيح آثار جائحة كورونا على كافة الجوانب الحياتية لألفراد.
 من ناحية منهج البحث :فقد اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية حيث تم استخدام المنهجالوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة .بينما اعتمدت دراسة الزهراء على منهج التحليل الفلسفي ودراسة أبو القاسم على المنهج
التحليلي النقدي .واعتمدت دراسة مليكة على المنهج الوصفي ،اما دراسة نهلة صالح استخدمت المنهج الوصفي االرتباطي
المقارن.
 من ناحية مجتمع البحث :اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات المحلية من حيث مجتمع البحث خاصة مع دراسة الجوهريوعزب حيث ركزت الدراستين على أسر مدينة جدة وكان االختالف في عينة البحث حيث كانت العينة الحالية مقتصرة على
النساء فقط بينما شملت عينة الدراسة المذكورة النساء والرجال .واختلفت مع الدراسات العربية واألجنبية في مجتمع البحث.
 من ناحية أداة البحث :وقد اتفقت الدراسة الحالية م ع معظم الدراسات السابقة في استخدام االستبيان وقد تم استخدام االستبيانااللكتروني كأداة لجمع المعلومات.
 من ناحية المتغيرات :فقد اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث التركيز على الحالة االجتماعية للمرأة،المستوى االقتصادي ،عدد األبناء ،العمر ،مجال العمل ،والمستوى التعليمي مع إضافة متغير الجنس في دراسة اوزدن ،وتفردت
بدراسة المتغيرات االجتماعية التالية (التعليم عن بعد ،العمل عن بعد) وأثرها على صراع الدور لدى المرأة العاملة.

 .3الدراسة التطبيقية:
 .1.3منهج الدراسة
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يعتمد على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليال كافيا ودقيقا
للوصول إلى نتائج أو تعميمات عن موضوع البحث كما تم استخدام االستبانة االلكترونية كأداة للدراسة ،حيث تحتوي على قسمين:
القسم األول يضم البيانات األولية ،والقسم الثاني يضم محاور الدراسة وتم تقسيمه إلى ثالث محاور (التعليم عن بعد ،العمل عن
بعد ،العزلة االجتماعية)
 .2.3مجتمع الدراسة:
وفي هذه الدراسة فإن مجتمع الدراسة هو المرأة العاملة التي تعاني من صراع األدوار نتيجة التغيرات االجتماعية لجائحة كورونا،
وسوف تجرى هذه الدراسة على النساء السعوديات العامالت في مدينة جدة من مختلف المستويات االجتماعية واالقتصادية في
مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

 .3.3عينة الدراسة:
وسوف تتكون عينة الدراسة من النساء العامالت في مدينة جدة وعددهم  411امرأة من مختلف المستويات االجتماعية واالقتصادية
في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة .وستتبع الباحثات في اختيار عينة الدراسة على العينة الطبقية العشوائية ،وهي من
أفضل أنواع العينات وأكثرها دقة في تمثيل المجتمع اإلحصائي غير المتجانس حيث أنه في كثير من األحوال تكون مفردات
المجتمع اإلحصائي غير متجانسة من حيث الصفة والصفات المدروسة.
أوالً :الخصائص السيكومترية لالستبانة :صدق وثبات االستبانة
أ-

صدق االستبيان:
 الصدق الظاهري:

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدي تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول إليها ،ويبين مدي ارتباط
كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.
جدول ( )1معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة
معامل
م

المجال

سبيرمان
لالرتباط

 4المحور األول :التعليم عن بعد وأثره على صراع األدوار لدى المرأة
العاملة في المجتمع السعودي.
 6المحور الثاني :العمل عن بعد وأثره على صراع األدوار لدى المرأة
العاملة في المجتمع السعودي.
 2المحور الثالث :العزلة االجتماعية وأثره على صراع األدوار لدى
المرأة العاملة في المجتمع السعودي.

القيمة
االحتمالية Sig

0.911

0.000

0.111

0.000

0.924

0.000

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة α= 0.05
يوضح الجدول السابق معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجاالت الثالثة الكلية لالستبيان ،والذي يبين أن معامالت االرتباط
المبينة تتراوح بين  03911و 0.111وهي دالة عند مستوى معنوية  α= 0.01وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه.
 صدق االتساق الداخلي لفقرات المقاييس:
يقصد باالتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة ،وقدت قامت
الباحثات بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة
والدرجة الكلية للمجال نفسه.

 نتائج االتساق الداخلي:جدول ( )2المحور األول :التعليم عن بعد وأثره على صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي.
معامل

القيمة

سبيرمان

االحتمالية

لالرتباط

Sig

4

هل واجهتك صعوبة في استخدام التقنية في التعليم عن بعد؟

0.191

0.000

6

هل واجهتي صعوبة في تقبل األبناء الصغار لفترة التعليم االلكتروني؟

0.226

0.000

2

هل أربك التعليم عن بعد الحياة األسرية لديك؟

03211

0.000

1

هل أضاف لك التعليم عن بعد أعباء جديدة؟

0.146

0.000

1

هل يشكل عدد أبنائك عبئًا عليك في التعليم عن بعد؟

0.101

0.000

0.292

0.000

1

هل توقيت المنصة التعليمية مناسب لك؟

-0.424

0.011

9

هل اخذ التعليم عن بعد وقت من عملك؟

0.211

0.000

8

هل عدد ساعات التعليم عن بعد يزيد من مهامك االسرية؟

0.228

0.000

40

هل هناك من يساعدك في تعليم أبنائك؟

0.022

0.121

م

2

العبارة

هل تنوع المراحل التعليمية ألبنائك يشكل عبئًا عليك في التعليم عن
بعد؟

يوضح الجدول السابق معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت
االرتباط المبينة تتراوح بين  0.022و 0.146وهي دالة عند مستوى معنوية  α= 0.01وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع
لقياسه.
جدول ( )3المحور الثاني :العمل عن بعد وأثره على صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي.
معامل

القيمة

سبيرمان

االحتمالية

لالرتباط

Sig

4

هل تواجهين صعوبة في انجاز عملك الوظيفي من المنزل؟

0.111

0.000

6

هل قلة الخبرة التقنية لديك شكلت عبئًا أثناء عملك من المنزل؟

0.196

0.000

2

هل يمكنك القيام بتنظيم وقتك بين عملك الوظيفي ومهامك األخرى؟

0.622

0.000

م

العبارة

1

هل عدد ساعات عملك الوظيفي تشكل عبئا عليك؟

0.221

0.000

1

هل يتطلب مجال عملك البقاء لفترات أطول على األجهزة االلكترونية؟

0.101

0.000

0.611

0.000

1

هل عمل الزوج عن بعد يشكل عبئًا عليك؟

0.198

0.000

9

هل عمل الزوج عن بعد يساعدك في القيام بمهامك األخرى؟

0.612

0.000

0.291

0.000

0.220

0.000

2

8
40

هل تجدين الوقت الكافي لاللتحاق بالدورات التدريبية لتنمية مهاراتك
الوظيفية؟

هل أفراد األسرة يعتبرون أدائك للعمل عن بعد هو وقت خاص
بالعمل؟
هل وجود العاملة المنزلية يخفف عليك من األعباء الناتجة عن العمل
عن بعد؟

يوضح الجدول السابق معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت
االرتباط المبينة تتراوح بين  0.622و 0.198وهي دالة عند مستوى معنوية  α= 0.01وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع
لقياسه.
جدول ( )4المحور الثالث :العزلة االجتماعية وأثره على صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي.
معامل

القيمة

سبيرمان

االحتمالية

لالرتباط

Sig

4

هل أضافت لك العزلة االجتماعية مزيدا من األعباء؟

0.169

0.000

6

هل تواجهين صعوبة في تنظيم وقتك للقيام بمهامك األسرية؟

0.244

0.000

0.281

0.000

0.162

0.000

1

هل يزيد بقاء الزوج في المنزل لفترات طويلة من مهامك االسرية؟

0.112

0.000

2

هل كان لبقاء األسرة في المنزل دور في تقسيم المهام المنزلية بينكم؟

0.010

0.102

0.461

0.422

م

2
1

1

العبارة

هل تواجهين صعوبة في تأقلم ابنائك على البقاء في المنزل أثناء العزلة
االجتماعية؟
هل التأثيرات النفسية للعزلة االجتماعية منعتك من القيام بالمهام
االسرية؟

هل وجود افراد اخرين في االسرة (كالجد-او الجدة) ساهم في تخفيف
االعباء االسرية؟

9

هل كنتي تتلقين المساعدة في المهام المنزلية من خارج األسرة قبل

0.124

0.000

8

هل إغالق أماكن الترفيه تطلب القيام بدور إضافي ألبنائك؟

0.114

0.000

40

هل أثر اغالق المطاعم في زيادة المهام االسرية عليك؟

0.102

0.000

العزلة االجتماعية؟

يوضح الجدول السابق معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت
االرتباط المبينة تتراوح بين  0.010و 0.169وهي دالة عند مستوى معنوية  α= 0.01وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع
لقياسه.
ب -ثبات االستبيان
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط،
أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائجها وعدم تغيير هذه النتائج بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على
أفراد العينة عدة مرات خالل فترة زمنية معينة.
وقد تحققت الباحثات من ثبات استبانة الدراسة من خالل:
معامل ألفا كرونباخ:
استخدمت الباحثات طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.
جدول ( )1معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
المجال
المحور األول :التعليم عن بعد وأثره على صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع
السعودي.
المحور الثاني :العمل عن بعد وأثره على صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع
السعودي.
المحور الثالث :العزلة االجتماعية وأثره على صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع
السعودي.
االستبانة

معامل ألفا
كرونباخ
0.146
0.612
0.212
0.110

* الثبات = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ
يتبين من الجدول السابق أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل مجال وتتراوح بين  ،0.612و 0.146لكل مجال من
مجاالت االستبانة .كذلك كانت قيمة معامل ألفا لجميع فقرات االستبانة (.)0.120

لذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية قابلة لتوزيع .وبذلك تكون الباحثات قد تأكدن من صدق وثبات استبانة الدراسة مما
يجعله على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
ثانياً :وصف العينة
عينة الدراسة :اشتملت عينة الدراسة على  411امرأة عاملة من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية
جدول ( )1تحليل البيانات الديمغرافية
المتغيرات

تصنيف العينة

الفئات

التكرار

النسبة المؤية

من  21-61سنة

18

%14

من  11-22سنة

18

%14

من  11-12سنة

64

%41.2

من  12سنة فأكثر

1

%2.1

عزباء

66

%41.2

متزوجة

402

%12.2

مطلقة

46

%9.2

ارملة

1

%6.9

من  4الى 2

18

%14

من  2الى 2

11

%21.1

من  1إلى 2

4

%0.1

أكثر من 2

9

%1.2

ال يوجد

66

%41.2

أعمال حرة

40

%2.8

قطاع خاص

68

%60.4

قطاع حكومي

90

%11.2

أخرى

61

%41.1

من  2000الى أقل من 2000

18

%14

المستوى

من  2000الى أقل من 8000

28

%42.8

االقتصادي

من  8000الى أقل 46000

26

%66.6

أكثر من 46000

22

%66.8

العمر

الحالة
االجتماعية
للمرأة العاملة

عدد األبناء

مجال العمل

تبين من خالل الجدول السابق أن  %41.2من أفراد العينة أعمارهم من  12إلى  11سنة ،في حين تبين أن  %14من أفراد العينة
أعمارهم من  61إلى  21سنة ،كما نجد أن نفس النسبة من أفراد العينة أعمارهم من  22إلى  11سنة ،كما تبين أن  %2.1من
أفراد العينة أعمارهم من  12سنة وأكثر.
أما من حيث الحالة االجتماعية فتبين أن  %1232من أفراد العينة متزوجات %41.2 ،من أفراد العينة عزباء %9.2 ،من أفراد
العينة مطلقات ،في حين أن  %6.9من أفراد العينة أرامل.
كما تبين من الجدول السابق أن  %14من أفراد العينة عدد أبنائهم من  4إلى  2أبناء ،في حين نجد أن  %21.1من أفرادي العينة
عدد أبنائهم من  2إلى  2أبناء ،كذلك تبين أن  %41.2من أفراد العينة ال يوجد لديهم أبناء ،و %1.2من أفراد العينة عدد األبناء
لديهم أكثر من  2أبناء ،وأخيرا نجد أن  %0.1من أفراد العينة عدد األبناء لديهن من  1إلى  2أبناء.
أما بالنسبة لمجال العمل فنجد أن  %11.2من أفراد العينة يعملون في مجال الحكومة ،كما نجد أن  %60.4من أفراد العينة
يعملون في قطاع خاص %41.1 ،من أفراد العينة يعملون في قطاعات أخرى ،في حين نجد أم  %2.8من أفراد العينة يعملون
في أعمال حرة.
أما بالنسبة للمستوى االقتصادي ألفراد العينة فنجد أن  %14من أفراد العينة دخلهم الشهري من  2000إلى أقل من  ،2000في
حين نجد أن  %66.8من أفراد العينة دخلهم الشهري أكثر من  ،46000كما نجد أن  %66.6من أفراد العينة دخلهم الشهري من
 8000إلى  ،46000كذلك نجد أن  %42.8من أفراد العينة دخلهم الشهري من  2000إلى .8000
 .4.3األساليب المستخدمة في التحليل اإلحصائي
تمت االستعانة ببرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )Spssفي تنفيذ األساليب اإلحصائية التالية:
 المتوسط الحسابي (mean):وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن أعلى المحاور الرئيسية
(متوسط متوسطات العبارات) ،مع العلم بأنه يفيد في ترتيب المحاور حسب متوسط حسابي موزون.
 االنحراف المعياري  (standard Deviation):وذلك للتعرف على مدى انحراف أو تشتت استجابات أفراد الدراسة لكل
عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي ،ويالحظ أن االنحراف
المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ،إلى جانب المحاور الرئيسة،
فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتها بين المقياس.
 معامل االرتباط سبيرمان " Spearman's Correlation ":لمعرفة درجة االرتباط بين عبارات اإلستبانة والمحور الذي
تنتمي إليه كل عبارة من عباراتها وبين الدرجة الكلية لالستبانة.
 معامل ألفا کرونباخ) : (Cronbach'a Alphaالختبار مدى ثبات أداة الدراسة.

 .1.4نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة
جدول ( )1المحور األول :التعليم عن بعد وأثره على صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي.
االستخدام
العبارات

ال

نعم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.111

ك

%

ك

%

18

%21

81

%22

4.210

19

%11.6

22

%11.9

4.114

0.100

هل أربك التعليم عن بعد الحياة األسرية لديك؟

96

%12.8

26

%12.4

4.128

0.182

هل أضاف لك التعليم عن بعد أعباء جديدة؟

81

%21.1

11

%26.2

4.212

0.110

هل يشكل عدد أبنائك عبئًا عليك في التعليم عن بعد؟

29

%11.6

12

%16.9

4.116

0.100

94

%12.2

22

%12.9

4.126

0.182

هل توقيت المنصة التعليمية مناسب لك؟

80

%26.1

11

%21.1

4.261

0.191

هل اخذ التعليم عن بعد وقت من عملك؟

86

%22.8

16

%62.4

4.229

0.196

81

%22

18

%21

4.218

0.111

11

%24.2

88

%29.9

4.246

0.121

هل واجهتك صعوبة في استخدام التقنية في التعليم عن
بعد؟
هل واجهتي صعوبة في تقبل األبناء الصغار لفترة
التعليم االلكتروني؟

هل تنوع المراحل التعليمية ألبنائك يشكل عبئًا عليك
في التعليم عن بعد؟

هل عدد ساعات التعليم عن بعد يزيد من مهامك
االسرية؟
هل هناك من يساعدك في تعليم أبنائك؟

المتوسط الحسابي العام

41.281

االنحراف المعياري العام

6.118

تبين من الجدول السابق أن أفراد العينة ال تواجههم مشكالت في استخدام تقنية التعليم عن بعد وكانت نسبتهم  ،%22بمتوسط
حسابي  ،4.210وانحراف معياري .0.111
كما نجد أن أفراد العينة قد واجهتهم صعوبات في تقبل أبنائهم الصغار لتعليم اإللكتروني وكان ذلك بنسبة  %11.6أي بنسبة
متوسطة ،حيث جاء ذلك بمتوسط حسابي  ،4.114وانحراف معياري .0.100
كما نجد أن  %12.8من أفراد العينة يرون أن التعليم عن بعد أربك حياتهم األسرية ،وجاء ذلك بمتوسط حسابي  ،4.128وانحراف
معياري .0.182
كما نجد أن أفراد العينة يرون أن التعليم عن بعد قد أضاف لهم أعباء جديدة وكان ذلك بنسبة  ،%21.1وبمتوسط حسابي ،4.212
وانحراف معياري .0.110

كذلك تبين أن عدد األبناء ال يشكل عبئا ً بسبب التعليم عن بعد وجاء ذلك بنسبة  ،%1639وبمتوسط حسابي  ،4.116وانحراف
معياري .0.100
كما يري أفراد العينة أن تنوع مراحل التعليم ألبنائهم يشكل عبئا عليهم في التعليم عن بعد وكان ذلك بنسبة  %12.2وبمتوسط
حسابي  ،4.126وانحراف معياري .0.182
أما بالنسبة لمناسبة توقيت المنصة ألفراد العينة فنجد  %2631من أفراد العينة يرون أنه مناسبا ،وقد جاء ذلك بمتوسط حسابي
 ،4.261وانحراف معياري .0.191
كما نجد أن  %2238من أفراد العينة يرون أن التعليم عن بعد قد أخذ وقت من العمل وكان ذلك بمتوسط حسابي  ،4.229وانحراف
معياري .0.196
كما نجد أن  %22من أفراد العينة يرون أن التعليم عن بعد يزيد من مهام األسرية ،وكان ذلك بمتوسط حسابي  ،4.218وانحراف
معياري .0.111
كذلك تبين أن  %2939من أفراد العينة يعتمدون على أنفسهم في التعليم عن بعد وال أحد يساعدهم ،وجاء ذلك بمتوسط حسابي
 ،4.246وانحراف معياري 0.121
ويمكن تفسير النتائج السابقة بأن معظم أفراد العينة يمتلكن ثقافة الكترونية ومهارات كافية لدعم التعلم االلكتروني لألبناء واالعتماد
عليه وقت األزمات ويتوافق ذلك مع ما جاء في دراسة ( أمل عبدالفتاح شمس) بعنوان "التعامل مع اآلثار االجتماعية واالقتصادية
لجائحة كورونا في مصر " والتي تشير إلى أن أكثر اإلجراءات التي فضلها ممثلو العينة األولى في دراستها هي ( بناء ثقافة
إلكترونية للوالدين لدعم التعلم اإللكتروني لألبناء واالعتماد عليه وقت األزمات وبعدها وتقديم اإلعالم لبرامج ثقافية واجتماعية
وصحية وأمنية ،لتعامل المواطنين في حالة األوبئة)
كما تشير النتائج الى ان معظم افراد العينة يواجهن صعوبة في تقبل أبنائهن الصغار لعملية التعليم االلكتروني كما ان التعليم عن
بعد أربك الحياة األسرية لمعظمهن وأضاف إليها أعباء جديدة خاصة بتنوع المراحل التعليمية لألبناء مع االعتماد الكلي عليهن
في القيام بهذه المهمة ،كما أن مكانة المرأة العاملة في األسرة جعلها تشغل العديد من األدوار في الوقت نفسه ،وتعارض واجبات
هذه األدوار فيما بينها وإهمال معاونتها ومشاركتها في تحمل المسئوليات اإلضافية شكل صراعا لألدوار يتطلب منها العمل على
إعادة التوزان إلحداث التنسيق بين القيام بالمهام والتمكن من الصمود أمام األزمات والتغيرات الطارئة وهو ما يمكن تفسيره من
خالل نظرية الدور االجتماعي .
أما من الناحية الشرعية فقد دعا ديننا الحنيف إلى التعاون بين الزوجين كصورة من صور المودة والرحمة التي أشار إليها المولى
َٰ
ت لِّقَ ْو ٍم
في قوله تعالىَ { :و ِمنْ آيَاتِ ِه أَنْ َخلَ َ
اجا لِّتَ ْ
س ُكنُوا إِلَ ْي َها َو َج َع َل بَ ْينَ ُكم َّم َو َّدةً َو َر ْح َمةً ۚ إِنَّ فِي َذ ِل َك ََليَا ٍ
ق لَ ُكم ِّمنْ أَنفُ ِس ُك ْم أَ ْز َو ً
يَتَفَ َّكرُونَ } (الروم)64:
فالحياة الزوجية هي عالقة قائمة على التراحم والمساندة في كافة المسئوليات األسرية ،ومشاركة الزوج في اإلشراف على العملية
التعليمية لألبناء يخفف من الضغوطات الواقعة على المرأة ويقلل من حدة الصراع لديها ويزيد من األلفة والتقريب بين الزوجين.

جدول ( )1المحور الثاني :العمل عن بعد وأثره على صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي.
االستخدام
العبارات

نعم

هل تواجهين صعوبة في انجاز عملك الوظيفي من
المنزل؟
هل قلة الخبرة التقنية لديك شكلت عبئًا أثناء عملك من
المنزل؟
هل يمكنك القيام بتنظيم وقتك بين عملك الوظيفي
ومهامك األخرى؟
هل عدد ساعات عملك الوظيفي تشكل عبئا عليك؟
هل يتطلب مجال عملك البقاء لفترات أطول على
األجهزة االلكترونية؟
هل تجدين الوقت الكافي لاللتحاق بالدورات التدريبية
لتنمية مهاراتك الوظيفية؟
هل عمل الزوج عن بعد يشكل عبئًا عليك؟
هل عمل الزوج عن بعد يساعدك في القيام بمهامك
األخرى؟
هل أفراد األسرة يعتبرون أدائك للعمل عن بعد هو
وقت خاص بالعمل؟
هل وجود العاملة المنزلية يخفف عليك من األعباء
الناتجة عن العمل عن بعد؟
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14
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%20.1

11

%28.2

4.201

0.180
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%94.2

61

%69.9

4.946

0.284

المتوسط الحسابي العام

41.111

االنحراف المعياري العام

4.168

تبين من الجدول السابق أن  %19.2من أفراد العينة ال تواجههم صعوبات في إنجاز أعمالهم الوظيفية من المنزل وجاء ذلك
بمتوسط حسابي  ،4.142وانحراف معياري .0.181
كما تبين أن  %2132من أفراد العينة ال يرون أن قلة الخبرة التقنية لديهم قد شكلت عبئا أثناء العمل بالمنزل ،وجاء ذلك بمتوسط
حسابي  ،4.162وانحراف معياري .0.181

كذلك نجد أن  %11من أفراد العينة يستطيعون تنظيم الوقت بين العمل الوظيفي والمهام األخرى ،وجاء ذلك بمتوسط حسابي
 ،43110وانحراف معياري .0.121
كما تبين أن  %1138من أفراد العينة يرون أن عدد ساعات العمل الوظيفي تشكل عبئا عليهم ،وجاء ذلك بمتوسط حسابي ،4.119
وانحراف معياري .0.188
كذلك نجد أن  %1636من أفراد العينة يرون أن مجال عملهم يتطلب بقائهم لفترة طويلة على األجهزة اإللكترونية ،وجاء ذلك
بمتوسط حسابي  ،4.166وانحراف معياري .0.118
كذلك تبين أن  %11.2من أفراد العينة ال يجدون الوقت الكافي لاللتحاق بالدورات التدريبية لتنمية مهاراتهم الوظيفية ،وجاء ذلك
بمتوسط حسابي  ،43111وانحراف معياري .0.189
كما تبين من أراء أفراد العينة أن  %21.1ال يرون أن عمل الزوج عن بعد يشكل عبئا عليهم ،وقد جاء ذلك بمتوسط حسابي
 ،4.262وانحراف معياري .0.110
كما نجد أن  %10.1من أفراد العينة يرون أن عمل الزوج عن بعد يساعدها في القيام بمهام أخرى ،وجاء ذلك بمتوسط حسابي
 ،4.102وانحراف معياري .0.104
كما تبين أن  %20.1من أفراد العينة يرون أن أفراد األسرية يعتبرون أن أداء العمل عن بعد هو وقت خاص بالعمل وجاء ذلك
بمتوسط حسابي  ،4.201وانحراف معياري .0.180
كما نجد أن  %94.2من أفراد العينة يرون أن وجود العمالة المنزلية يخفف عليهم األعباء الناتجة عن العمل عن بعد ،وقد جاء
ذلك بمتوسط حسابي  ،4.946وانحراف معياري .03284
وتشير النتائج السابقة الى ان معظم افراد العينة ال يرون ان عمل الزوج عن بعد يشكل عبئا ً عليهم كما ان معظم افراد العينة
يعتبرون أداء العمل عن بعد هو وقت خاص بالعمل باإلضافة الى ان معظم أفراد العينة يستطيعون تنظيم الوقت بين العمل الوظيفي
والمهام األخرى وهذا يدل على تعاون أفراد االسرة فما بينهم خالل هذه الجائحة وتعاملهم مع هذه االزمة بشكل مرن وتوافق
ذلك مع احدى النتائج التي توصل اليها الباحثين (علي الشهري ،فايز الصعيدي ،عبد القادر عبد هللا) في دراستهم بعنوان (جائحة
كورونا وجودة الحياة لدى المواطن السعودي) وهي أن المجتمع السعودي مجتمع مرن وقابل للتغير.
كما يتضح مما سبق ان معظم افراد العينة يرون ان وجود العاملة المنزلية يخفف عنهم من األعباء الناتجة عن العمل عن بعد
وبالتالي يخفف من صراع األدوار لدى المرأة العاملة وهو ما يمكن تفسيره من خالل نظرية الدور االجتماعي.
أما من الناحية الشرعية فقد دعا ديننا الحنيف الى العمل والسعي في األرض لكسب العيش في كل الظروف كما قال تعالى (ه َُو
ض َذلُ ا
وال فَٱمأ ُشوا فِي َمنَا ِك ِبهَا َو ُكلُوا ِمن رِّ أزقِ ِۖۦه َوإِلَ أي ِه ٱل ُّن ُشورُ) [.الملك ]41
ٱلَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم أٱألَ أر َ
جدول ( )1المحور الثالث :العزلة االجتماعية وأثره على صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي.

االستخدام
العبارات
هل أضافت لك العزلة االجتماعية مزيدا من األعباء؟
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%14.1

10

%19.2

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.142

0.104

هل تواجهين صعوبة في تنظيم وقتك للقيام بمهامك
األسرية؟
هل تواجهين صعوبة في تأقلم ابنائك على البقاء في
المنزل أثناء العزلة االجتماعية؟
هل التأثيرات النفسية للعزلة االجتماعية منعتك من
القيام بالمهام االسرية؟
هل يزيد بقاء الزوج في المنزل لفترات طويلة من
مهامك االسرية؟
هل كان لبقاء األسرة في المنزل دور في تقسيم المهام
المنزلية بينكم؟
هل وجود افراد اخرين في االسرة (كالجد-او الجدة)
ساهم في تخفيف االعباء االسرية؟
هل كنتي تتلقين المساعدة في المهام المنزلية من خارج
األسرة قبل العزلة االجتماعية؟
هل إغالق أماكن الترفيه تطلب القيام بدور إضافي
ألبنائك؟
هل أثر اغالق المطاعم في زيادة المهام االسرية
عليك؟
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المتوسط الحسابي العام

41.412

االنحراف المعياري العام

6.122

تبين من الجدول السابق أن  %1431من أفراد العينة يرون أن العزلة االجتماعية قد زادت من أعبائهم ،وجاء ذلك بمتوسط حسابي
 ،4.142وانحراف معياري .0.104
كما نجد أن  %11.8من أفراد العينة يواجهون صعوبات في تنظيم وقتهم للقيام بمهام األسرة ،وقد جاء ذلك بمتوسط حسابي
 ،4.119وانحراف معياري .0.118
كذلك تبين أن  %11.2من أفراد العينة تواجههم صعوبات في تأقلم أبنائهم على البقاء في المنزل أثناء العزلة االجتماعية ،وجاء
ذلك بمتوسط حسابي  ،4.111وانحراف معياري .0.189
كذلك نجد أن  %1136من أفراد العينة يرون أن التأثيرات النفسية للعزلة االجتماعية لم تمنعهم من القيام بالمهام األسرية ،وجاء
ذلك بمتوسط حسابي  ،4.119وانحراف معياري .0.100

نجد أيضا أن  %14.1من أفراد العينة يرون أن بقاء الزوج في المنزل لفترات طويلة يزيد من المهام األسرية ،وجاء ذلك بمتوسط
حسابي  ،4.142وانحراف معياري .0.104
كما نجد أن  %21.2من أفراد العينة يرون أن لبقاء األسرة في المنزل دور في تقسيم المهام المنزلية بينهم ،وقد جاء ذلك بمتوسط
حسابي  ،4.216وانحراف معياري .0.111
كذلك تبين من نتائج الجدول السابق أن  %11.8من أفراد العينة يرون أن وجود أفراد أخرين في المنزل كالجد أو الجدة ال يساهم
في تخفيف األعباء األسرية ،وجاء ذلك بمتوسط حسابي  ،4.114وانحراف معياري .0.188
كذلك تبين أن  %28.1من أفراد العينة لم يكونوا يتلقون مساعدات في المهام المنزلية من خارج األسرة قبل العزلة االجتماعية،
وجاء ذلك بمتوسط حسابي  ،4.201وانحراف معياري .0.126
كما نجد أن  %18م ن أفراد العينة يرون أن إغالق أماكن الترفيه يتطلب القيام بدور إضافي لألبناء ،وجاء ذلك بمتوسط حسابي
 ،4.180وانحراف معياري .0.186
كذلك نجد أن  %19.1من أفراد العينة يرون أن إغالق المطاعم قد أدى إلى زيادة المهام األسرية وجاء ذاك بمتوسط حسابي
 ،4.192وانحراف معياري .0.181
ومما سبق نجد أن معظم أفراد العينة يرون ان العزلة االجتماعية زادت من نسبة صراع األدوار لدى المرأة وقد زادت من اعبائهم
ويواجهون صعوبة في تنظيم اوقاتهم وصعوبة في تأقلم ابنائهم مع العزلة االجتماعية وهو ما يمكن تفسيره من خالل نظرية صراع
االدوار .وتشير نتائج افراد العينة ان التأثيرات النفسية للعزلة االجتماعية لم تعيقهم من القيام بالمهام األسرية كما ان معظم افراد
العينة يرون ان جلوس الزوج في المنزل ألوقات طويلة يزيد من المهام األسرية وأيضا معظم افراد العينة يرون ان بقاء األسرة
في المنزل ساهم في تقسيم المهام المنزلية بينهم وتوافق ذلك ما توصل اليه الباحثون ( مليكة بن زيان ووسيلة زيات ونسيبة
زيون) " عام  6060م " في دراسة بعنوان (العزلة االجتماعية بسبب جائحة كورونا وانعكاساته على الصحة النفسية والجسدية
للفرد في مدينة زرالدة بالجزائر ) بأنه من الطرق لتفادي االثار السلبية للعزلة االجتماعية قضاء الوقت مع العائلة وتقديم المساعدة
لآلخرين .
واما من الناحية الشرعية فقد دعا ديننا الحنيف الى تعاون الزوج مع زوجته والمشاركة في المهام المنزلية وغيرها اقتدا ًء بنبينا
صلى هللا عليه وسلم حيث قال ((خيركم خيركم ألهله ،وانا خيركم ألهلي)) سنن الترمذي .فالحياة األسرية حياة مشاركة.

 .4النتائج والتوصيات
 .1.4نتائج الدراسة
أظهرت الدراسة الحالية النتائج التالية:
 .4توجد عالقة ارتباطية بين التغيرات االجتماعية لألسرة المرتبطة بجائحة كورونا (المتمثلة في التعليم عن بعد) وبين صراع
األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي ،حيث تبين أن  %12.8من أفراد عينة الدراسة يرون أن التعليم عن بعد
أربك حياتهم األسرية .وتبين أن نسبة  %22من أفراد عينة الدراسة يرون أن التعليم عن بعد يزيد من المهام األسرية.

 .6توجد عالقة ارتباطية بين التغيرات االجتماعية لألسرة المرتبطة بجائحة كورونا (المتمثلة في العمل عن بعد) وبين صراع
األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي ،حيث تبين أن نسبة  %21من افراد عينة الدراسة يرون أن عمل الزوج
عن بعد يشكل عبئا ً عليهم ،وتبين أن نسبة  %21.1من افراد عينة الدراسة يرون أن قلة الخبرة التقنية شكل عبئا ً اثناء العمل
بالمنزل.
 .2توجد عالقة ارتباطية بين التغيرات االجتماعية لألسرة المرتبطة بجائحة كورونا (المتمثلة في العزلة االجتماعية) وبين
صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المجتمع السعودي ،حيث تبين أن نسبة  %14.1من افراد عينة الدراسة يرون أن
العزلة االجتماعية قد زادت من أعبائهم ،وتبين أن نسبة  %11.8من افراد عينة الدراسة يواجهون صعوبات في تنظيم وقتهم
للقيام بالمهام االسرية ،وتبين أن نسبة  %11.2من افراد عينة الدراسة يواجهون صعوبات في تأقلم أبنائهم على البقاء في
المنزل ،وأن نسبة  %14.1من افراد عينة الدراسة يرون أن بقاء الزوج في المنزل لفترات طويلة يزيد من المهام األسرية.
ويمكن تفصيل نتائج المتغيرات الديموغرافية وعالقتها مع محاور الدراسة كالتالي:
متغير العمر
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العينة حول (التعليم عن بعد ،العمل عن بعد ،العزلة االجتماعية) لدى المرأة
العاملة في المجتمع السعودي تُعزى لمتغير العمر ،حيث أن التغيرات االجتماعية لألسرة المرتبطة بجائحة كورونا ال تتأثر بشكل
كبير بعمر المرأة العاملة.
متغير الحالة االجتماعية
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العينة حول (التعليم عن بعد ،العمل عن بعد ،العزلة االجتماعية) لدى المرأة
العاملة في المجتمع السعودي تُعزى لمتغير الحالة االجتماعية حيث أن التغيرات االجتماعية لألسرة المرتبطة بجائحة كورونا ال
تتأثر بشكل كبير بالحالة االجتماعية للمرأة العاملة سواء كانت متزوجة أو عزباء أو مطلقة.
متغير عدد األبناء
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العينة حول (التعليم عن بعد ،العمل عن بعد ،العزلة االجتماعية) لدى المرأة
العاملة في المجتمع السعودي تُعزى لمتغير عدد األبناء ،حيث أن التغيرات االجتماعية لألسرة المرتبطة بجائحة كورونا ال تتأثر
بعدد األبناء للمرأة العاملة.
متغير مجال العمل
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العينة حول (التعليم عن بعد ،العمل عن بعد ،العزلة االجتماعية) لدى المرأة
العاملة في المجتمع السعودي تُعزى لمتغير مجال العمل ،حيث أن التغيرات االجتماعية لألسرة المرتبطة بجائحة كورونا ال تتأثر
بمجال العمل سواء كان قطاع حكومي أو قطاع خاص أو أعمال حرة.

متغير المستوى االقتصادي
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العينة حول (التعليم عن بعد ،العمل عن بعد ،العزلة االجتماعية) لدى المرأة
العاملة في المجتمع السعودي تُعزى لمتغير المستوى االقتصادي ،حيث أن التغيرات االجتماعية لألسرة المرتبطة بجائحة كورونا
ال تتأثر بالمستوى االقتصادي للمرأة العاملة.

 .2.4توصيات الدراسة
بعد التوصل للنتائج السابقة فإن الباحثات يقدمن التوصيات التالية:
 .4االهتمام ببرامج التوعية االسرية من أجل تغيير بعض المفاهيم والعادات الخاطئة في المجتمع السعودي حول احترام الرجل
ومشاركته للمرأة.
 .6تقديم التسهيالت المادية والمعنوية للمرأة العاملة ،وتقليل الصعوبات والمشكالت التي تعترضهن سواء في العمل أو في
حياتهن اليومية.
 .2االهتمام بتوفير األجواء والمستلزمات الضرورية التي تخفف عن كاهل المرأة األعباء المنزلية والتفرغ لعملها ،وتفهم الرجل
لعملها ومساعدتها في تقليل تلك األعباء.
 .1تعزيز المرأة العاملة من الجانب النفسي ،وبيان أهمية الدور الذي تقوم به نحو المجتمع ونحو أسرتها.
 .1استثمار وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي في التثقيف وغرس القيم والمفاهيم اإليجابية نحو تنشئة المرأة واهمية
دورها في الحياة االجتماعية والعملية ،وتعريف الرجل والمرأة بحقوقهم وواجباتهم وأدوارهم في الحياة وفي المشاركة في
اتخاذ القرارات.
 .2تفعيل دور المؤسسات التي تعمل في المجاالت التربوية والمجتمعية بضرورة التركيز على المواضيع التي تهم المرأة العاملة
والظروف الجديدة التي أحاطت بها في خالل جائحة كورونا.
 .1توصي الباحثات بإجراء دراسات حول صراع األدوار لدى المرأة العاملة وعالقته ببعض الجوانب مثل التوافق االجتماعي
والتوافق الزواجي ،والتوافق الصحي ،والتوافق المهني.
 .9إجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تعزز وتقوي مكانة ودور المرأة في المجتمع.

 .1المراجع
 القرآن الكريم
 أحمد ،ليلى كامل ،) ۲۲١٢( ،العالقة بين صراع الدور ودافعية اإلنجاز للمرأة العاملة ،مجلة الخدمة االجتماعية ،الجمعية
المصرية لألخصائيين االجتماعيين ،مصر.
 أبو موسى ،ذهبية (" ،)6001المسنين في مركز العجزة" ،دراسة ميدانية في كل من مركز دالي إبراهيم وديار الرحمة ببئر
خادم .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة البليدة الجزائر.

 بوبكر ،عائشة("،)6001العالقة بين صراع األدوار والضغط النفسي لدى الزوجة العاملة" –دراسة ميدانية بوحدات صحية
لمدينة طولقة ،جامعة منتوري قسنطينة ،الجزائر.
 الدقس ،محمد("،)4891التغير االجتماعي بين النظرية والتطبيق" ،دار المجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان.
 الرشيدي ،أماني ( .) 6002عمل المرأة بين اإليجابيات والسلبيات .ورقة علمية .كلية التربية قسم االقتصاد المنزلي .جامعة
الملك عبد العزيز.
 الزبيدي ،زين الدين أحمد ( .)4811مختصر صحيح البخاري – التجريد الصحيح ألحاديث الجامع الصحيح ،مكتبة الرشد
ناشرون ،الرياض.
 زرنوقة ،صالح سالم ( .)4888المرأة والتنمية :اآلفاق والتحديات ،مؤسسة الصادق للنشر ،القاهرة.
 الشهري ،علي بن صالح ( ،)۲۲۲۲جائحة كورونا وجودة الحياة لدى المواطن السعودي .جامعة كفر الشيخ – كلية التربية،
مجلة كلية التربية ،مصر.
 عبد الفتاح عثمان ( .)4896المدارس المعاصرة في خدمة الفرد "نحو نظرية جديدة للمجتمع العربي " ،ط ،٣القاهرة ،مكتبة
االنجلو المصرية.
 عطيفة ،حمدي أبو الفتوح ( .)6046منهجيات البحث العلمي في التربية وعلم النفس.ط .4دار النشر للجامعات .القاهرة.
مصر.
 عودة ،محمد صبحي حامد ،)6060( ،قضايا طبيه معاصرهhttps://fatwa.najah.edu/question/ref-439002/ .
 العيسوي ،عبد الرحمن( "،)6000االضطرابات النفسجسمية" ،ط ،4دار الراتب الجامعية ،لبنان-بيروت.
 غيث ،محمد عاطف("،)4889المحرر" ،قاموس علم االجتماع ،القاهرة :الهيئة العامة للكتاب.
 الفيفي ،سميرة احمد (" ،)6060صراع الدور وعالقته بالتوافق المهني للمرأة العاملة" ،مجلة الفنون واألدب وعلوم
اإلنسانيات واالجتماع ،العدد( ،)10كلية اإلمارات للعلوم التربوية.
 القشيري ،مسلم بن الحجاج ( .)4881صحيح مسلم ،دار المعرفة للنشر والتوزيع ،بيروت.
 قطيشات ،ليلى عبد الحليم("،)6002إدارة الصراعات في المؤسسات التربوية" :مركز الكتاب األكاديمي ،عمان.
 مطاوع ،ضياء الدين محمد ،الخليفة ،حسن جعفر( " ،)6041مبادئ البحث ومهاراته في العلوم التربوية والنفسية
واالجتماعية"،ط ،2مكتبة المتنبى ،الدمام ،المملكة العربية السعودية.
 النحالوي ،عبد الرحمن ( ،)6042أصول التربية اإلسالمية وأساليبها ،الطبعة الثانية ،دار الفكر ،بيروت.
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