
 دراسة العالقة بني الضغوط النفسية الناجتة عن إنتشار فريوس كورونا املستجد
 19-COVID ١واإلضطرابات النفسجسمية لدى املرأة العاملة 

  ٢د/ نهلة صالح على

  لخص امل
إنتشار فيروس ن الضغوط النفسية الناتجة عن هدف البحث الحالى الى دراسة العالقة بي

ضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة، وقد تكونت عينة واال COVID-19المستجدكورونا
) عام والذين ال يعانون من ٥٠-٣٠) إمرأة عاملة ممن تتراوح أعمارهن ما بين (١٠٠البحث من (

أمراضاً مزمنة، وقد إشتملت أدوات البحث على مقياس الضغوط النفسية الناتجة من إنتشار 
بات النفسجسمية لدى المرأة العاملة (إعداد الباحثة)، فيروس كورونا المستجد، ومقياس االضطرا

وقد توصلت نتائج البحث الى عدم وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائياً بين الضغوط النفسية 
الناتجة من إنتشار فيروس كورونا المستجد واالضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة، كما لم 

جة الضغوط النفسية الناتجة من إنتشار فيروس كورونا فروق ذات داللة إحصائية فى درتتضح 
المستوى التعليمى)، فى حين أشارت النتائج  -المستجد لدى المرأة العاملة تعزى لمتغيرى(السن

الى وجود فروق ذات داللة إحصائية فى درجة الضغوط النفسية الناتجة من إنتشار فيروس 
غير الحالة االجتماعية، كما لم تتضح فروق ذات كورونا المستجد لدى المرأة العاملة تعزى لمت

الحالة  -داللة إحصائية فى اإلضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة تعزى لمتغيرات (السن
  المستوى التعليمى). -االجتماعية

 

  الكلمات المفتاحية :

  ة.الضغوط النفسية، فيروس كورونا المستجد، اإلضطرابات النفسجسمية، المرأة العامل

                                                 
  ٢٠/٥/٢٠٢٠وتقرر صالحيتة للنشر في  ١٥/٤/٢٠٢٠م البحث تم إستال ١
  جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية بمدرس علم النفس  ٢

          Email :  nahlasalah2017@gmail.com ٠١٠٠٥٥٢٢٠٢٧   : ت



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٣٨٦( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 دراسة العالقة بني الضغوط النفسية الناجتة عن إنتشار فريوس كورونا املستجد
 19-COVID  ٣النفسجسمية لدى املرأة العاملة واإلضطرابات 

  ٤د/ نهلة صالح على

  البـحث مقدمة
أصبحت ضغوط الحياة ظاهرة ملموسة فى كافة المجتمعات لكن بدرجات متفاوتة، يحدد 

ل منها طبيعة المجتمعات ودرجة تحضرها، وما يفرضه ذلك من شدة هذا التفاوت عدة عوام
التفاعل واالعتماد وشدة الصراع وتعاظم سرعة معدل التغيير فى تلك المجتمعات، وما تفرضه 

  على نمط الحياة فيها لدرجة دعت الكثيرين لتسمية العصر الحديث بـ "عصر الضغوط". 

  )  ١٠٠: ٢٠٠٢(عبد الحميد محمد ومحمد السيد صديق، 

وعلى الرغم مما تنعم به المرأة فى العصر الحالى من رفاهة العيش ورغد الحياة، 
وعلى الرغم مما تقدمه لها التكنولوجيا الحديثة من وسائل الراحة والمتعة وما أحرزته من علم 

وعدم  وتقدم، إال أنها تتعرض لكثير من الضغوط التقيلة التى تؤرقها وتسبب لها كثيراً من اإلزعاج
االرتياح، بل وتصيبها بكثير من األمراض الجسمية والنفسية، وتبدد شعورها بالراحة واألمان 

  واإلستقرار والسعادة.

فالمرأة فى حياتها اليومية تتعرض وتُعرِض غيرها لكثير من المواقف الضاغطة، نظراً 
  لما تحمله الحياة العصرية من عراقيل وعوائق تحول دون إشباع حاجاتها.

  )١١٤ - ١١٣:  ١٩٩٢(عبد الرحمن العيسوى،  

هذا وتؤثر الضغوط النفسية المتكررة على صحة المرأة وخاصة المرأة العاملة، فقد 
تعيق أعمالها وحياتها االجتماعية، حيث ان الضغط النفسى المتكرر المستمر والشديد قد يضعف 

  سببت فى هذا الضغط أو معالجتها.قوى المرأة ويدمرها إذا لم تستطع مواجهة العوامل التى ت

وتتوقف الطريقة التى تتبعها كل إمراة فى مواجهة الضغوط النفسية على مميزات 
شخصيتها ونقاط عجزها، والتى تؤثر بالتالى على ردة فعلها ازاء المشاكل والمصاعب التى 

                                                 
  ٢٠/٥/٢٠٢٠وتقرر صالحيتة للنشر في  ١٥/٤/٢٠٢٠م البحث تم إستال ٣
  جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية بمدرس علم النفس  ٤

   nahlasalah2017@gmail.com:   Email                        ٠١٠٠٥٥٢٢٠٢٧:  ت



 

 

  د / نهلة صالح علي   

  )٣٨٧( ٧ ٢٠٢٠يولية -الثالثونالمجلد  ١٠٨ لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا     

صدقاء أو مع تواجهها مع محيطها البشرى سواء على مستوى أفراد العائلة فى المنزل أو مع األ
   )  ٤:  ٢٠١٣الزمالء فى العمل. (غريغ ويلكنسون، 

عالوة على ذلك قد تتاثر قدرة المرأة العاملة على مواجهة الضغوط النفسية بالمحيط و
الخارجى، بما يتضمنه من متغيرات قد تكون طبيعية أو مصطنعة، فهناك عديد من المؤثرات فى 

را هاما فى مضاعفة الضغوط على كاهلها، مما قد يؤدى بها البيئية المحيطة من حولها قد تلعب دو
  الى اإلصابة باالضطرابات النفسجسمية.

ولعل من اهم تلك المتغيرات الحالية هو إنتشار نوعا جديدا من الفيروسات يسمى 
" والذى إنتشر على نطاق واسع فى جميع أنحاء العالم، COVID-19"فيروس كورونا المستجد 

  لتوصل حتى اآلن الى لقاح أو عالج له.والذى لم يتم ا

فقد بدا انتشار هذا الفيروس مثل السيناريوهات التى تحدث فى أفالم الرعب أكثر مما 
هو فى الواقع، ففى حقيقة االمر فى السنوات االخيرة شهد العالم حاالت تفش حادة لفيروسات 

المرة االولى التى تفشى  خطيرة على غرار فيروس نقص المناعة البشرى (اإليدز)، حيث كانت
مسببة لقلق شديد الى أن  ٢٠٠٩ووباء أنفلونزا الخنازير عام  ٢٠٠٣فيها ميكروب سارس عام 

(دوروثى إتش كروفورد، اكتشف العلماء السبب وعكفوا على التوصل الستراتيجيات للمكافحة. 
٤٧:  ٢٠١٤(  

وفيروس السارس  ولعل االمر هنا يختلف حيث ينتمى كل من فيروس كورونا المستجد
SARS  والميرس MERS"وقد أظهر تحليل الجينات فى الماضى  ،الى عائلة "فيروسات كورونا

 ”SARS-COV“" تختلف إختالفا كبيراً عن جينىCOVID-19 أن خصائص الجين الخاص بـ "
  .”MERS-COV“و 

وإنطالقا من تسلسل بعض الحاالت العديدة المتجمعة، فإن خصائص إنتقال فيروس  
ورونا المستجد من شخص الى آخر واضحة جداً، وهناك نطاق معين من إنتقال هذا الفيروس ك

بين جماهير الناس، فيمكن أن يحدث االلتهاب الرئوى الفيروسى الناجم عن االصابة بفيروس 
كورونا لدى االشخاص الذين يعانون من إنخفاض وظيفة المناعة الطبيعية فى أجسامهم وهذا 

  )١١:  ٢٠١٩، فينغ هوىيروس. (مرتبط بحجم الف

ومن تقييم الوضع الحالى للحاالت المرضية يظهر تشخيص معظم المرضى انهم بحالة 
رة، أما تشخيص كبار السن يجيدة وقابلين للتعافى، وهناك عدد قليل من المرضى فى حالة خط



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٣٨٨( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

    ياً.وذوى األمراض المزمنة فهو ضعيف، بينما أعراض اإلصابة لدى األطفال خفيفة نسب

وفى ضوء ما سبق فان انتشار هذا الوباء الذى لم يتم التوصل الى عالج له حتى وقتنا 
هذا قد أودى بحياة الكثيرين بحسب ما نشرته منظمة الصحة العالمية وما تتداوله وسائل االعالم 

  يوميا بل لحظة بلحظة.

رابات فاالمر أصبح مخيف بل ومرعب للدرجة التى يمكن معها االصابة باالضط
النفسجسمية، فالمرأة العاملة لديها الكثير من المهام والمسئوليات داخل االسرة وخارجها فى مجال 
العمل، والتى قد تتعاظم مع تلك الظروف التى حدثت جراء إنتشار جائحة كورونا، فهى تفكر فى 

س الوقت تفكر اسرتها وكيفية أخذ االجراءات الوقائية للمحافظة عليها من انتشار المرض وفى نف
فى عملها وكيفية إنجازة  فى ظل الظروف الراهنة، ومثل هذا التفكير يمثل عامل ضغط كبير 
على عاتقها مما قد يدفع بها الى االصابة باالمراض النفسجسمية والتى ترجع الى العوامل النفسية 

  واالنفعالية فى االساس .  

   البـحث مشكلة
لموضوعات ذات االهمية الكبيرة فى الحياة يعد موضوع الضغوط النفسية من ا 

المعاصرة خاصة فى العقود االخيرة لما له من أثار سلبية على حياة االفراد الشخصية 
  واالجتماعية.

اجريت العديد من الدراسات النظرية والتجريبية بهدف تسليط الضوء على الضغوط وقد 
العاملة وأساليب التعامل والتعايش معاها،  النفسية التى يعانى منها أفراد المجتمع وخاصة المرأة

وجود عالقة وثيقة بين الضغوط وما تؤدى اليه من إختالل عضوى وقد أشارت تلك الدراسات الى 
قد يؤدى الى اإلضطرابات النفسجسمية، فالعناصر الرئيسية التى تشكل أى موقف ضاغط تنحصر 

ف، ومن دون هذين العاملين مجتمعين ال فى مصادر الموقف الضاغط وإستجابة المرأة لهذا الموق
 )٢٧:  ٢٠١٩يكون هناك مواقف ضاغطة. (نائف على إيبو، 

فضغوط المرأة العاملة كثيرة كونها أحد شرائح المجتمع التى تتعرض يوميا للعديد من 
المواقف الضاغطة واالجهاد النفسى سواء على المستوى الداخلى كالضغوط الشخصية والجسمية 

  أو على المستوى الخارجى كالضغوط اإلجتماعية والبيئية وضغوط العمل.والنفسية، 

وفى عصرنا الحالى إزدادت الضغوط واألعباء على عاتق المرأة العاملة على العديد من 
األصعدة االجتماعية واالقتصادية واألمنية، فقد أصبحت تعيش اآلن تهديداً متواصالً على كافة 



 

 

  د / نهلة صالح علي   

  )٣٨٩( ٧ ٢٠٢٠يولية -الثالثونالمجلد  ١٠٨ لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا     

   )٥:  ٢٠١٧ضغوط نفسية. (محمد الصغير شرفى،  المستويات وهذا ما يضعها تحت

خوف وذعر فى ظل  موجات ويزيد من األمر ما تشهده البالد بل العالم باكملة من
المستجدات الحالية والتى ارتبطت بانتشار نوعا جديدا كما يبدو من الفيروسات والذى يطلق عليه 

ي التفسيرات المرتبطة بأسباب ثورة فاألمر الذى أحدث ، COVID-19فيروس كورونا المستجد 
  .الوباء، وتسبب في موجة من التناقضات القيميةإنتشار هذا هذه المعاناة الجماعية جراء 

فاألوبئة بطبيعتها أمراض جديدة ال تتوافر بشأنها معلومات أو توقعات بكيفية انتشارها 
   .ومكافحتها، وال يوجد عالج لها

صابات جراء األ من حاالت عديدة وقعت 2020 مللعاالصينى  الربيع عيد حلول قبلو
"هوبى"  مقاطعة داخل األماكن من العديد في  COVID-19تفشى وباء فيروس كورونا المستجد

 الصحة مجال فيدث ح أخطر بحيصل البالد، أنحاء جميع في مرضال اهذ انتشر الصينية، ثم
 لالنتشار الخطير الوضع جهةموا وفي، ٢٠٠٣بعد فيروس سارس الذى إجتاح الصين عام  مةالعا

 على ةقوي حرب لشن المستويات أعلى على الصينفى  حمالت تقُأطل ءالوبا لهذا المتسارِع
 )٣ : ٢٠١٩، فينغ هوى( .ومكافحتها عنه الناتجة األوبئة من للوقاية تجدالمس كورونا فَيروس

آلثار التي يتركها على كلّما كان الوباء خطيراً بسبب سرعة انتشاره وانتقاله بالعدوى واف
المصابين به، زادت المدة الزمنية بال عالج واضح، وكانت المساحة متروكة لالجتهادات الفردية 

  .واالجتماعية، والتمسك بأي أمل في الخالص حتى وإن كان ذلك يتمثل في ممارسات غير منطقية
على الصعيد  إحصائيات فيروس كورونا المستجدألحدث لمنظمة الصحة العالمية ووفقا 

ومجموع ، مؤكدةإصابة حالة  6.309.587أنه تم تسجيل  ٢٠٢٠ يونيو ١ليوم والعربى العالمي 
  على سبيل المثال ال الحصر: 2.870.266، ومجموع متعافون بلغ حالة وفاة 374.675وفيات بلغ 

  صابةإ 1.264.464 إذ بلغ المرتبة األولى من حيث إجمالي اإلصابات اوروباحتلت إ عالمياً:
 إصابة و 1.039.334 فى المرتبة الثانية لتسجل شمال أمريكا، بينما جاءت حالة وفاة 120.529و

 حالة وفاة . 58.800
 ووفيات 467.856في المرتبة الثالثة عالميا بإجمالي إصابات بلغ  أسياوبالمقابل جاءت 

إصابة  131.375في المرتبة الرابعة عالميا لتسجل  جنوب أمريكا، في حين جاءت 17.062
حالة 1.392 إصابة و 31.863فى المرتبة الخامسة لتسجل  افريقيا، ثم تاتى 6.023ووفيات 

  وفاة.
 من حيث عدد اإلصابات الذي بلغاالولى المرتبة  المملكة العربية السعودية إحتلت عربياً:



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٣٩٠( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

إصابة و  58.433لتسجل فى المرتبة الثانية  قطرجاءت ، بينما حالة وفاة 525وإصابة  87.142
 34.557بواقع عربيا  الثالثةفي المرتبة  االمارات العربية المتحدةجاءت  فى حين، حالة وفاة ٤٠

  حالة وفاة. ٢٢٠وإصابة  27.762لتسجل  الكويت، يليها حالة وفاة ٢٦٤إصابة و
 بواقع عمانيليها  حالة وفاة، ٩٥٩وإصابة  24.985لتسجل  مصر وبالمقابل جاءت

لتسجل  والجزائر، 19إصابة ووفيات  11.804حيث  البحرين، ثم 50يات ووفإصابة  12.223
  حالة وفاة. 653إصابة و 9.394

فى تزايد  "١٩ -فيروس كورونا المستجد "كوفيدضحايا ما سبق يتضح أن م يتضح
االمر الذى  تفشيه بوتيرة متسارعة فى مختلف أنحاء العالم، مستمر، وما زال الفيروس يواصل

ليست وحدها فحسب  -ر فى مضاعفة الضغوط النفسية الواقعة على المرأة العاملةساهم بشكل كبي
الفزع بشان القلق و، ففى ظل الظروف الراهنة يتملك المرأة حالة من بل جميع فئات المجتمع

حيث أن فكرة االصابة بالفيروس تسيطر على تفكيرها، فتضع سيناريو ، نفسها أوال ثم اسرتها
ن ممارسة الحياة بشكل طبيعى فينتقل اليها الفيروس الذى سرعان ما ينتشر مخيفا من االصابة وم

  بشكل او بآخر ألسرتها ولآلخرين.

ولعل األمر قد ياخذ شكل مختلف فيتحول الى إضطرابات نفسجسمية تعانى منها المرأة 
احب ذلك العاملة نتيجة اإلجهاد الفكرى المرتبط بانتشار الفيروس وإحتمالية االصابة به، وما يص

من قلق وتوتر وخوف قد ال تستطيع التعبير عنه، فيحدث تغيرات بنائية وخلل فى وظيفة االعضاء 
الجسمية، وقد يظهر ذلك فى أشكاال متعددة مثل قرحة المعدة والتهابات القولون، إرتفاع وإنخفاض 

  جلدية .ضغط الدم، قصور الشرايين التاجية وأمراض الجهاز التنفسى الى جانب األمراض ال

وهنا تجدر االشارة الى انه ليس من الضرورى ان تكون جميع االثار المحتملة لضغوط 
سلبية، بل يمكن ان تكون إيجابية حيث تدفعها الى محاولة التوافق والتعايش والتواؤم  المرأة العاملة

سلوكها  معها، ولعل االمر يكمن فى السمات الشخصية التى تتمتع بها والتى يمكن ان تنعكس على
  فى تخطى االزمات والمرور منها بسالم.

وفى ضوء ما سبق عرضه تحاول الباحثة الكشف عن العالقة بين الضغوط النفسية 
واإلضطرابات النفسجسمية لدى المرأة  COVID-19الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد 

  العاملة.
 البـحث هدف

الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس  لعالقة بينادراسة هدف البحث الحالى الى    
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  .واإلضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة COVID-19 كورونا المستجد
 البـحث أهمية

  :همية البحث من الناحية النظرية فى أتكمن   النظرية: األهمية
  فيروس كورونا المستجد من حيث إنتشاره وأعراضه وتاريخه.لالوصول لفهم أعمق 
 على أنواع الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد . التعرف 
  المرأة العاملةالتعرف على طبيعة االضطرابات النفسجسمية التى يمكن ان تتعرض لها 

 .جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد
  الضغوط النفسية إتضحباإلطالع على الدراسات والبحوث السابقة التى أجريت فى مجال 
الضغوط النفسـية لـدى   جمعت بين  -فى حدود علم الباحثة  -نه لم توجد دراسات سابقة ا

  .المرأة العاملة وانتشار الفيروسات واالوبئة واإلضطرابات النفسجسمية
  :همية البحث من الناحية التطبيقية فى أتكمن   :التطبيقية األهمية
 والوقاية على مستوى  نشر الوعى الصحي فيما يخص انتشار االمراض والفيروسات

 االسرة والمجتمع.
  دعم الحالة النفسية للمرأة العاملة فى ظل الضغوط الواقعة بسبب انتشار فيروس كورونا

 المستجد.
  إلتباع اإلجراءات الصحية الوقائية مع نفسها ومع اُسرتها ومع المرأة العاملة توجيه سلوك

   االخرين للحد من انتشار الفيروس.
  الوصول الى توجيهات ارشادية عالجية للمرأة العاملة نتائج هذا البحث فى االستفادة من

فى جميع المراحل العمرية بكيفية التعامل بشكل ايجابى مع اى متغيرات قد تطرأ على الحياة 
العامة فى حالة ظهور أى مستجدات طبيعية كانت او مصطنعة، كما هوا الحال بالنسبة 

  إلنتشار جائحة كورونا.  
  حات البحث مصطل

  : Psychological Stress: الضغوط النفسية والً أ
يستخدم مصطلح الضغوط النفسية للداللة على نطاق واسع من حاالت الفرد الناشئة كرد 
فعل لتأثيرات مختلفة بالغة القوة، والتى قد تؤدى الى إجهاد انفعالى مما يستلزم نوعا من إعادة 

مجموعة مؤثرات ) أى أنها تتضمن ٩٦:  ٢٠٠٨ثمان، التوافق لدى الفرد. (فاروق السيد ع
سلوكى بدرجات مختلفة على االفراد تبعا لقدراتهم  سيكولوجىخارجية تؤدى الى إحداث تغير 

: ٢٠١٦الجسمية والشخصية على التوافق مع هذه المؤثرات. (سارة صالح الخمشى وآخرون، 



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٣٩٢( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

٨٠(  
خلل فى إستجابات الفرد ) بأنها "١٠٠:  ٢٠٠٦( Mahmoud Boudareneويعرفها 

  لوضعية جديدة تؤدى الى كسر التوازنات البيولوجية والنفسية".
وفى تعريف آخر يشار الى الضغوط بأنها "حالة يمر بها الفرد حينما ال يكون هناك 

:  ٢٠١٤إنسجام بين مهامه المدركة وقدرته على التوافق" . (تيرى لوكر و اولجا جريجسون، 
٣٦(  

عية االمريكية للطب النفسى تُعرف الضغوط بأنها "أعباء زائدة تقع وفى تعريف الجم
على كاهل الفرد نتيجة مروره بخبرات صادمة تتمثل فى دخوله فى حالة صراع حاد ألدائه 
ألدواره المختلفة أو الدخول فى مشاكل حادة تتصل بحياته االسرية، وإن عجز الفرد عن مواجهة 

:  ٢٠٠٨من االرتباك واالضطرابات". (محمد حسن غانم،  مثل هذه االحداث يدخل فى حالة
٣٤٣(  

"مجموعة مؤثرات وأعباء داخلية وفى ضوء ما سبق تعرفها الباحثة إجرائياً بأنها 
بها الى نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد مما يؤدى وخارجية تقع على كاهل المرأة العاملة 

، وتقاس على أساس الدرجة على التوافق النفسى شعور بالضيق والتوتر واالجهاد وعدم القدرة
  التى تحصل عليها المفحوصة على المقياس المستخدم فى البحث".

   :النفسية مصادر الضغوط 

إن إحساس المرأة العاملة بالضغط النفسى ينتج عن شعورها بعدم قدرتها على السيطرة 
اتها وقدراتها ومشاعرها السلبية أو : إمكانمثل داخليةأو التحكم فى ظروفها الحالية سواء كانت 

الشعور باالعتالل الجسمى أو العاطفى وضعف االرادة والشعور بالفوضى وضعف كفاءتها فى 
: الظروف المالية وأعباء العمل واالنشطة مثل خارجيةإدارة الوقت، أو قد تكون ظروفها 

  روف االسرية.االجتماعية المطالبة بها والمشكالت المرتبطة بتربية االبناء والظ

وترتبط درجة الضغوط النفسية التى تشعر بها المرأة العاملة فى بيئتها الداخلية 
والخارجية بدرجة من "الشدة" و"الدوام" بما يثقل قدرتها التكيفية الى الحد االقصى، والتى فى 
ظروف معينة يمكن أن تؤدى الى إختالل السلوك وعدم التوافق والذى قد يؤدى الى المرض، 
وبقدر إستمرار الضغوط بقدر ما يتبعها من إستجابات جسمية ونفسية وصحية سلبية.( فالفيا محمد 

  )١٣:  ٢٠١٨عثمان، 

وتضيف الباحثة الى ما سبق العوامل البيئية والتى تعتبر من العوامل الخارجية الهامة 
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تغيرات المفاجئة في والالمرتبطة بالضغوط، والتى تتمثل فى التغيرات المناخية والتقلبات الجوية 
فضال عن حاالت التلوث وإنتشار األوبئة والفيروسات كما هو الحال فى بحثنا  حالة الطقس

   الحالى.  

  أنواع الضغوط : 

هناك العديد من التصنيفات التى قدمت ألنواع الضغوط وفقا للفئة التى ينتمى اليها 
غوط العالقة بالجنس االخر، الضغط مثل (الضغوط المالية، األسرية، ضغوط االصدقاء، ض

  ضغوط الزالزل والفيضانات وأخيراً ضغوط العمل).

 - الضغوط الطبيعيةوفى تصنيف آخر تصنف كافة أنواع الضغوط فى فئتين فقط وهما: 
أى من صنع البشر أو  -ضغوط إنسانية إجتماعيةو - أى من صنع الطبيعة وال دخل لالنسان فيها

  )٦٧: ٢٠٠٩غانم، ناتجة عن أخطائهم . (محمد حسن 

  وفى تصنيف آخر للضغوط تنقسم الى نوعان كاالتى : 
وهى الضغوط المفيدة التى يكون لها إنعكاسات إيجابية على المرأة العاملة، : الضغوط اإليجابية -

  حيث تشعر معها بالقدرة على اإلنجاز واالنتاج بسرعة وحسم.
التى تؤثر على صحة المرأة وحالتها وهى الضغوط ذات االنعكاسات السلبية  الضغوط السلبية: -

النفسية، ومن ثم تنعكس على أدائها وإنتاجيتها فى العمل، مما يولد الشعور باإلحباط وعدم 
  ) ٧٧: ٢٠١٩الرضا والنظرة السلبية لقضايا العمل. (نائف على أيبو، 

  وفى ضوء ما سبق تصنف الباحثة الضغوط النفسية لدى المرأة العاملة الى: 
 األعباء والضغوط الذاتية الجسمية والعقلية وتُعرف إجرائيا بأنها " لشخصية:الضغوط ا

والتى تشعرها  إنتشار فيروس كورونا المستجد العاملة نتيجةالمرأة والنفسية التى تواجهها 
 بالقلق والتوتر والخوف واالجهاد وصعوبة التكيف مع الواقع حولها".

 المرأة والضغوط التى تعانى منها األعباء  " : وتعرف إجرائيا بأنهاالضغوط االجتماعية
فى عالقتها بأفراد اسرتها وأصدقائها  إنتشار فيروس كورونا المستجد نتيجةالعاملة 

  وجيرانها".  
  :والضغوط الخارجية التى تعانى منها المرأة العاملةاألعباء وتعرف بانها "ضغوط العمل 

ها من حيث عالقتها بزمالء العمل فى محيط عمل تجاه االحداث الراهنة فى المجتمع
 والرؤساء".   
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   أساليب مواجهة الضغوط النفسية:
إن أساليب مواجهة الضغوط النفسية تختلف من إمرأة الخرى، فهناك من تلجأ الى 
االساليب االيجابية لمواجهة الضغوط فى حين هناك من تلجا الى اساليب سلبية لنفس الموقف 

  رجع فى االساس الى كيفية إدراك المرأة للموقف الضاغط وتقييمها له.الضاغط، ولعل االمر ي
لذا فانه نظرا لعدم وجود قاعدة ثابتة فى أساليب مواجهة الضغوط فان االمر يرتبط 

) فالمرأة بوصفها المسئول األول عن ٨٦: ٢٠١٩بالموقف المحدث للضغط. (نائف على أيبو، 
ل على عاتقها الكثير من الضغوط النفسية والعصبية خاصة اُمور وشئون المنزل، األمر الذى يجع

  ) ٦٧:  ٢٠٠٣وإن كانت تعمل لعدد غير محدد من الساعات بعيدا عن منزلها. (كويك نوتس، 
وفى ضوء ذلك تتنوع أساليب مواجهة الضغوط التى تتعرض لها المرأة العاملة ما بين 

حل  -تحمل المسئولية -دعم االجتماعىالبحث عن ال - مثل: اسلوب ضبط النفس أساليب ايجابية
أساليب تجنب الموقف والتحول عنه، أو قد تكون  -إعادة البناء المعرفى –تنظيم الوقت -المشكالت

وسائل  -االسترخاء –العدوان -ممارسة عادات معينة -مثل: اسلوب االنعزالالمواجهة سلبية 
  زيادة الممارسات الدينية.   -الدفاع

  :   COVID-19ونا املستجدثانيًا: فريوس كور
المستجد هو نوع من الفيروسات جديداً من نوعه يصيب الجهاز التنفسى  كورونا روسيف

  وهو مجهول السبب حتى األن. ،للمرضى المصابين بإلتهاب رئوى

أطلقت  ٢٠٢٠وفى عام  ،٢٠١٩مدينة "ووهان" الصينية فى اواخر العام  في وقد ظهر 
رية الصين الشعبية تسمية "فيروس كورونا المستجد" على االلتهاب لجنة الصحة الوطنية فى جمهو

االسم االنجليزى الرسمى فبراير  ٢٢فى  غيرتالرئوى الناجم عن اإلصابة بفيروس كورونا، ثم 
 ) ١٠:  ٢٠١٩، فينغ هوى( ."COVID-19للمرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد الى "

الفيروسات الجديدة التى تظهر الى أن  )٤٨:  ٢٠١٤دوروثى إتش كروفورد (وتشير 
وتنتشر فى مجتمع عائل غافل تُحدث وباء، وتُعرفه بأنه "عدوى تحدث بمعدل تكرار أعلى من 
المعتاد" وقد تتفاقم متحولة الى "جائحة" إذا إنتشرت فى عدة قارات فى آن واحد، وتتوقف األنماط 

دد من العوامل الفيروسية، من بينها فترة المختلفة لألمراض المعدية التى تتفشى حديثاً على ع
حضانتها وطريقة االنتشار، وعدة عوامل سلوكية مهمة تتعلق بالعائل نفسه من بينها الظروف 

  المعيشية والنزوع للسفر، ونجاح أى إجراءات وقائية.

 التي الفيروسات من كبيرة فصيلة يشار اليها بأنها كورونا فيروساتلوفى أحدث تعريف 
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 عدوى حاالت البشر لدى تسبب كورونا فيروسات أن المعروف ومن، واإلنسان لحيوانا صيبت قد
 مثل وخامة األشد األمراض إلى الشائعة البرد نزالت من حدتها تتراوح التي التنفسي الجهاز

 فيروس ويسبب(سارس)،  الوخيمة الحادة التنفسية والمتالزمة التنفسية األوسط الشرق متالزمة
 ٢٠٢٠. (منظمة الصحة العالمية، ١٩ - كوفيد كورونا فيروس مرض مؤخراً تشفالمك كورونا

:٢(  
  طرق اإلنتقال: 

  يوجد خمس طرق إلنتقال الفيروسات المعدية وهى: 
حيث قد ينتقل الفيروس المسبب للعدوى مباشرة عن طريق اللمس، ويعتبر التالمس : التالمس .١

 م الى نوعين فرعيين: من أهم طرق إنتقال العدوى وأكثرها شيوعا وينقس
 :ويقصد به إنتقال الفيروسات نتيجة تالمس سطح جسم شخص مصاب  االتصال المباشر

 بالفيروس مع سطح جسم آخر عرضة لإلصابة بذلك المرض.
 :ويقصد به تالمس المعرض لالصابة بالفيروس مع مادة ملوثة مثل  اإلتصال غير المباشر

 .المعدات أو االجهزة او االيدى الملوثة
ويقصد به إنتقال الفيروسات المسببة للمرض عن طريق  االنتقال عن طريق القطرات (الرذاذ): .٢

الرذاذ الذى يحتوى على الميكروبات الناتجة عن الشخص مصدر العدوى أثناء قيامه 
بالتحدث أو العطس أو السعال، وينتشر ذلك الرذاذ الملوث عبر الهواء لمسافة قصيرة ال 

ويتم دخوله الى جسم الفرد عن طريق الفم أو مخاط االنف أو داخل متر،  ٢- ١تزيد عن 
العين، ويتميز الرذاذ بالكثافة التى ال تسمح له بان يستمر معلقاً فى الهواء، مما يعنى ان 
الميكروبات والفيروسات المنقولة عبر الرذاذ مختلفة عن غيرها من الفيروسات الموجود 

بيق أساليب خاصة للتهوية لمنع انتقال الفيروسات عبر بالهواء، لذلك فال توجد حاجة لتط
  ذلك الطريق.  

وهنا قد ينتقل الفيروس عبر قطرات رذاذية صغيرة جدا تحتوى  اإلنتقال عن طريق الهواء: .٣
على كائنات دقيقة تظل معلقة فى الهواء الذى يحملها لمسافات بعيدة جدا، ثم يقوم الفرد 

تلك النوايا الصغيرة، وهنا تفيد االستعانة باساليب  المعرض لالصابة بالمرض باستنشاق
 التهوية الجيدة لمنع انتقال الفيروس.

وينتقل فيه الفيروس المسبب للعدوى بطريقة غير مباشرة الى الفرد عن طريق  الناقل الوسيط: .٤
 مادة ملوثة بالفيروس مثل الطعام، الدم، الماء واالدوات الملوثة.

ان ينتقل الفيروس للفرد عن طريق الحشرات وغيرها من  وفيه يمكن العائل الوسيط: .٥
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  )٨ -٧:  ٢٠٠٥الحيوانات. (وزارة الصحة والسكان، 
 : ١٩-أعراض اإلصابة بمرض كوفيد

 والسعال واإلرهاق الحمى في 19 -كوفيد لمرض شيوعاً األكثر األعراض تتمثل
 الحلق، ألم أو الرشح، أو ف،األن احتقان أو عواألوجا اآلالم من المرضى بعض يعاني وقد ،الجاف

   .اإلسهال أو

 دون بالعدوى الناس بعض ويصاب ،تدريجياً وتبدأ خفيفة األعراض هذه تكون ما وعادة
 %٨٠نحو  األشخاص معظم ويتعافى، بالمرض يشعروا أن ودون أعراض أي عليهم تظهر أن

  .خاص جالع إلى الحاجة دون المرضمن 

 بعدوى يصابون أشخاص 6 كل من ريباتق واحد شخص لدى المرض حدة وتشتد
 واألشخاص المسنين إصابة احتماالت وتزداد، التنفس فى صعوبة من يعانون حيث ١٩- دكوفي

 السكري داء أو القلب أمراض أو الدم ضغط ارتفاع مثل أساسية طبية بمشكالت المصابين
   .وخيمة بأمراض

 الذين لألشخاص بغيوين، بالمرض ُأصيبوا الذين األشخاص من %٢ نحو توفى وقد
(منظمة الصحة العالمية،  .الطبية الرعاية التماس التنفس وصعوبة والسعال الحمى من يعانون
٢ : ٢٠٢٠(  

فان  COVID-19والخاصة بـ  )٢٠٢٠(وطبقا لتوصيات إدارة الصحة العامة 
وما أعراض االصابة بفيروس كورونا المستجد تظهر عادة فى الفترة من يومين الى أربعة عشر ي

  عقب االصابة بالفيروس، وتاخذ الشكل التالى:

  
  ) أعراض اإلصابة بفيروس كورونا المستجد١شكل (

  األسباب:
هو ظهور عدد  epidemic) الى أن الوباء ١١٩:   ١٩٩٧يشير ر. بيغلهول وآخرون (

من حاالت المرض فى مجتمع أو اقليم ما على نطاق واسع أكثر من المعتاد، أو على نحو غير 
  توقع بالقياس الى المكان والزمان المفترضين.م



 

 

  د / نهلة صالح علي   

  )٣٩٧( ٧ ٢٠٢٠يولية -الثالثونالمجلد  ١٠٨ لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا     

فعندما يوصف الوباء البد من التحديد النوعى الواضح للفترة الزمنية واالقليم الجغرافى 
  والجماعات المحلية التى تحدث لديها الحاالت. 

وبتطبيق ذلك على موضوع البحث الحالى نجد أن وباء كورونا وصل الى حد الجائحة 
لم يتم التوصل الى تحديد دقيق  -الى االن -جميع انحاء العالم بال إستثناء والتى والتى تفشيت فى

 المستجدن غير الواضح بالضبط مدى قدرة عدوى فيروس كورونا السبابها او كيفية عالجها، وم
قد ، فيبدو أنه ينتشر بين األشخاص الذين يوجد بينهم احتكاك مباشر، ولكن على االنتقال بين الناس

، عن طريق الرذاذ الصادر من الجهاز التنفسي عندما يسعل المصاب بالفيروس أو يعطس ينتشر
  .وقد ينتشر أيضا إذا لمس الشخص سطحا عليه الفيروس ثم لمس فمه أو أنفه أو عينيه

 : الوقاية

) فإن هناك العديد من ١٢-١١:  ٢٠٠٨وفقا للدليل االرشادى لمنظمة الصحة العالمية (
ية التى يمكن تطبيقها على نطاق واسع للوقاية من انتشار الفيروسات وخاصة الممارسات الصح

   تلك المرتبطة بعدوى الجهاز التنفسى والتى تتلخص فيما يلى: 
  البيت فيالوقاية من المرض 

 بالجهاز الخاصة الرفيعة السلوكيات واتباع األيدي نظافة هما رئيسيان إجراءان هناك
 وذلك بعزل الحد من انتشار العدوى يمكن جائحةال حدوث أثناء فإنه كذل إلى وباإلضافة، التنفسي

  . منهم األصحاء عن العائلة أفراد من المرضى
  دىاألي نظافة .١

وخاصة تلك التى  األمراض انتشار من للوقاية جدا هاما إجراء األيدي نظافة تعتبر
 على تحتوي التي المواد سمل أو والعطاس السعال فرذاذ الحاد، التنفسي الجهاز ترتبط بعدوى

 واألقفال كالمناضدح (والسطو والمالبس األيدي تلوث قد العدوائية التنفسي الجهاز ملوثات
  )واألكواب والصواني واألطباق األبواب وقبضات

ا، تجفيفه ثم اشطفه قبل ثانية 20 مدة والماء بالصابون بغسلها األيدي تنظيف يجبلذلك 
) تكون فعالة فى %٨٠ -٦٠ الكحول نسبة( الكحول على المرتكزة المستحضرات استعمالكما ان 

 اقتناء قبل السالمة احتياطاتالقضاء على الفيروس على ان تفرك بها اليدين حتى تجف، مع أخذ 
  ).للنار تعريضها أو ابتالعها (الحذر من المنازل في الكحولية المركبات هذه



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٣٩٨( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 
  )٢شكل (

 التنفسي بالجهاز الخاصة الرفيعة السلوكيات .٢

 التنفسية القطيرات استنشاق بسبب شيوعا األكثر بالشكل المكتسبة التنفسية العدوى تحدث
 أحياؤها تبقى قد التنفسية القطيرات أن كما ،سالعطا أو البصق أو السعال أو الكالم عن الناتجة

 ة) .البيئي الحرارة درجة حسب(ب والسطوح والمالبس األيدي على وجيزة فترة حية

 تغطية "المصدر على السيطرة" أي التنفسي بالجهاز الخاصة الرفيعة السلوكيات لتشمو
 ووصولها الهواء في التنفسية القطيرات انتشار لمنع قناع أو منديل أو قماش بقطعة واألنف الفم
 ولو قماش قطعة أو بمنديل والعطاس السعال أثناء واألنف الفم تغطية يجب، ولذلك السطوح إلى

 .القناعب أو بالكم
o أو المالبس أو األيدي على السعال أو العطس عن الناجمة التنفسية تالقطيرا تتوضع قد 

 التماس وبعد التنفسية المفرزات مع المباشر التماس بعد األيدي غسل يجب ولذلك السطوح،
 ). التلوث الممكنة السطوح أو باأليدي التماس بعد أي( المرضى مع

o لتجنب لكلورينكا األخرى المطهرة المواد أو( والصابون لماءبا بانتظام السطوح تنظيف يجب 
  . الملوثة المناطق لمس بعد العينين أو األنف أو الفم لمس أي )الذاتية العدوى

لمنع اإلصابة حتى اآلن من عدم توفر لقاح وفى إطار ما سبق ترى الباحثة انه بالرغم 
جراءات الوقائية الالزمة قد تؤتى بثمارها إال ان اتباع اال COVID -19المستجد بفيروس كورونا 

 تجنب التجمعات الكبيرةفى منع تفشى هذا الوباء الذى اصبح يهدد العالم، وهنا ينبغى على كل فرد 
كثيرا غسل اليدين  ، فضال عنمتر ١,٨أقدام أو  ٦ضمن مسافة على ان تكون المخالطة اللصيقة و
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تغطية الفم واألنف و مع استخدام المواد المطهرة، ثانية على األقل ٢٠بالماء والصابون لمدة 
تجنب لمس ، وتخلص من المنديل بعد استخدامه، مع الأو بمنديل عند السعال أو العطسبالمرفق 

يتم األسطح يوميا التي  فى حالة عدم نظافة اليدين، وضرورة تنظيف وتطهير العين واألنف والفم
  .خصيةالنظافة الشوأخيرا  بشكل متكرر مالمستها

  : Psychosomatic disordersثالثا: اإلضطرابات النفسجسمية 

تُعرف بإسم اإلضطرابات السيكوسوماتية، وترجع نشأتها فى الفرد الى الضغوط النفسية   
واالجتماعية وخبرات القلق والتوتر واإلنفعال المستمرة واألزمات والمشاكل التى تمتلىء بها 

ابها الى عوامل نفسية بينما تتخذ أعراضها أشكاالً جسمية، ظروف الحياة العصرية، وترجع أسب
وهى أمراض خطيرة ومؤلمة، وال تجدى فيها المعالجة الجسمية وحدها بل البد من عالج أسبابها 

  النفسية.

  )٢٢٢ -٢٢١: ١٩٩٢(عبد الرحمن العيسوى، 

عالى دوراً وفى تعريف آخر يشار اليها بأنها "إضطرابات عضوية يلعب فيها العامل االنف
هاماً وقوياً وأساسياً، وعادة ما يكون ذلك من خالل الجهاز العصبى الالإرادى، فاألمراض 
السيكوسوماتية تُفسر من الناحية العلمية على أنها "عدم القدرة على التعبير عن االنفعال بالكلمة، 

و يبكى بأحد أعضاء ومن ثم يظهر فى هيئة أمراض جسدية وكأنما الفرد بدال من البكاء بعينيه فه
  )٦٦٥- ٦٦٤: ٢٠١٠جسمه مثل المعدة أو القولون أو القلب". (أحمد عكاشة وطارق عكاشة، 

) يشار اليها بأنها "مجموعة من ١٤٩: ٢٠١١وفى تعريف محمد حسن غانم (
اإلضطرابات التى تتميز بأعراض فسيولوجية سببتها عوامل إنفعالية، وهى تصيب جهازاً عفوياً 

من أجهزة الجسم وغالباً ما تخضع لتأثير الجهاز العصبى الالإرادى، وقد  -ى األقلعل - واحداً
تظهر هذه التغيرات الفسيولوجية السيئة لهذا العضو جراء الحالة اإلنفعالية السيئة التى سبقت او 

  رافقت اإلصابة الفسيولوجية".

من تُعرف بأنها مجموعة   DSM.IVووفقا للدليل التشخيصى الطبى الخامس
االضطرابات العضوية التى تتميز بأعراض ترجع الى عوامل نفسية إنفعالية تقع تحت إشراف 

  ) ٢٠:  ٢٠٠٠الجهاز العصبى الالإرداى (السمبثاوى) . (فيصل محمد خير الزراد، 

الزمات االنفعالية الناتجة من الضغوط وفى ضوء ما سبق تعرفها الباحثة إجرائياً بأنها "ا
زملة األمراض الجسمية المصاحبة لإلنفعاالت التى تتعرض لها المرأة كز فى التى تتر النفسية



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٤٠٠( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

  والنفسى" . والتى تؤدى الى خلل فى التوازن الجسمى من الداخل أو الخارجالعاملة فى بيئتها 
  أسباب اإلضطرابات النفسجسمية :

ة ) الى أهم أسباب اإلضطرابات النفسي٤٧٠:  ٢٠٠٥يشير حامد عبد السالم زهران (
  الجسمية فيما يلى:

  قد تحدث بسبب األمراض العضوية فى الطفولة والتى تزيد إحتمال تعرض أعضاء معينة من
 الجسم للمرض.

 .قلق الفرد الزائد على صحته والذى قد يصل الى حد توهم المرض 
 شعور بالنقص والحرمان وفقدان الحبالووسوء التوافق  ىاضطراب الجو األسر. 
  لطويل والعدوان المكبوت .االنفعالى االصراع 
 .الضغط االنفعالى الشديد المستمر والتوتر النفسى 
 . الخوف وعدم الشعور باألمن 
 فى نطاق االسرة وفى العمل. والصدمات االنفعالية ةالمتكرر اتاالحباط 
 .القلق الشامل المستمر وخاصة عندما يصعب على الفرد التعبير لفظيا 
 ضطراب العالقات االجتماعية .الضغوط االجتماعية والبيئية وإ 
 .الشعور بعدم الرضا والتجارب والخبرات الصادمة 

والشعور بالتهديد جراء وتضيف الباحثة الى ما سبق الضغوط النفسية والخوف الشديد 
إنتشار فيروس كورونا المستجد، االمر الذى اثر على طموحات المرأة العاملة وحال دون شعورها 

  باالنجاز.
 رابات النفسجسمية :اإلضطأنواع 

إن االضطرابات النفسجسمية تعتبر إستجابات ال شعورية جسمية للضغوط النفسية 
والتوترات االنفعالية التى تعانى منها المرأة العاملة، ولعل من أكثر االجهزة العضوية التى تصيبها 

لد، وفيما يلى مثل تلك االضطرابات هى الجهاز الهضمى، الجهاز التنفسى، والجهاز الدورى والج
  عرض مختصر لإلضطربات النفسجسمية التى يمكن تعانى منها المرأة العاملة: 

  :وهى التى تحدث فى المعدة واالمعاء وتتمثل فى قرحة المعدة أمراض الجهاز الهضمى
والتهاب القولون وفقدان الشهية العصبى واالمساك أو اإلسهال المزمن، وكلها أمراض تنتج 

 عالى والشعور بالقلق الوقتى أو المزمن تبعا للحالة النفسية للمرأة.  من التوتر االنف
 :وهى التى تحدث فى الجهاز التنفسى وتتمثل فى التهاب األنف  أمراض الجهاز التنفسى
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والحساسية االنفية المزمنة ونزالت البرد، والربو الشعبى أو ما يطلق عليه "الربو العصبى"، 
حداث االنفعالية الحادة التى تتعرض لها المرأة العاملة والتى وكلها أمراض تحدث نتيجة اال

تؤدى الى الشعور بالضغط على القفص الصدرى وصعوبة مرور الهواء من والى الرئتين 
 )٤٧٤- ٤٧٣:  ٢٠٠٥فيحدث االضطراب. (حامد عبد السالم زهران، 

 :ثل فى الذبحة وهى التى تحدث فى القلب واألوعية الدموية، وتتم أمراض الجهاز الدورى
الصدرية وعصاب القلب وإرتفاع أو إنخفاض ضغط الدم، وكلها أمراض تنتج من التحكم 
الزائد فى اإلنفعاالت وكبت الغضب وعدم القدرة على التعبير اللفظى عن الصراعات 
الداخلية مما يؤدى الى إفراز بعض الهرمونات التى تؤثر على الجهاز الدورى.(محمد حسن 

  )١٩٢ : ٢٠١١غانم، 
 : وترتبط بعالقة واضحة بالحالة النفسية للمرأة، حيث أنها فى الغالب تعبر  األمراض الجلدية

عن إنفعاالتها فى شكل إضطرابات فسيولوجية جلدية مثل عصاب الجلد وفيه تكون المرأة 
هى المسبب فى المرض الجلدى مثل: نتف الشعر أو قضم األظافر، او قد تكون االستجابات 

مرتبطة باالضطرابات الفسيولوجية مثل إحمرار الوجه بسبب الخجل او الحرج،  النفسية
الشحوب من الخوف أو العرق الغزير فى اليدين، الحكة الجلدية، البهاق، أمراض الحساسية 
المختلفة، أو قد تكون االمراض الجلدية مصاحبة لبعض االمراض الجسمية مثل الحكة مع 

  )٦٧١-٦٧٠:  ٢٠١٠ق عكاشة، مرضى السكر.(أحمد عكاشة وطار
  العالقة بين الضغوط النفسية واالضطرابات النفسجسمية:

إن الضغوط النفسية واإلحباطات التى تقع المرأة العاملة تحت وطاتها هى حجر الزاوية 
لكل االضطرابات النفسجسمية، فالضغوط النفسية تُحدث تأثيرات داخلية عن طريق الجهاز 

ى تهيئها لالضطرابات خبرات المرأة وعالقاتها باالخرين هى الت اإلدراكى للمرأة، ولعل
أن حلقة الوصل بين المجالين النفسى والجسمى هو اإلنفعال.(عبد الرحمن  ثحي النفسجسمية،
  )١٢٠: ١٩٩٤العيسوى، 

) الى أن العالقة بين النفس والجسم ٢٧- ٢٤: ٢٠٠٩وفى هذا يشير محمد حسن غانم (
نفسى (سيء) يؤثر سلبا فى كل ما هو جسمى، وأن نفسية المرأة تلعب عالقة جدلية ألن ما هو 

دوراً أساسياً فى إمكانية إصابة الجسم بالعديد من اإلضطربات، كما ان إستمرار الحالة االنفعالية 
  السيئة يكون بمثابة البيئة الممهدة إلمكانية االصابة باى إضطرابات.

ال تترك عضوا من اعضاء الجسم إال وفى ضوء ما سبق يتضح أن الضغوط النفسية 
وقد تصيبه بالعديد من االضطرابات مما ينعكس سلباً على الحالة الصحية للمرأة، فاالضطرابات 



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 
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النفسجسمية تكون أساسا وظيفية أكثر منها عضوية، ويطلق على مثل هذه االضطرابات "أمراض 
  شبة جسمية" .

  اإلضطرابات النفسجسمية :عالج 
لسابق لطبيعة االضطرابات النفسجسمية يتضح أنه ال يمكن عالجها فى ضوء العرض ا

من الناحية الطبية فقط، بل ينبغى التوجه الى العالج النفسى مع العالج الطبى، وهنا يكون من 
الضرورى توجيه االهتمام للمريض والمرض، وفيما يلى أهم الطرق العالجية التى يمكن 

  سجسمية: إستخدامها فى عالج االضطرابات النف
التركيز على النواحى االنفعالية وحل المشكالت الشخصية وحل ويتضمن  :العالج النفسي -

الصراعات والتنفيس االنفعالى إلزالة القلق المزمن لدى المرأة العاملة وإعادة ثقتها بنفسها، 
المالحظة  - المعرفى السلوكىالعالج وتنمية الشخصية نحو النضج االنفعالى، ويتمثل فى (

 ).االرتجاع البيولوجي -مالعالج بالتنوي -التدريب على االسترخاء -لذاتيةا
، حيث تستخدم األدوية والعقاقير الطبيةويستخدم لعالج االعراض الجسمية  الطبى:العالج  -

  ).األدوية المضادة للذهان -األدوية المضادة للقلق - االكتئابمضادات ( يتضمنو
 سرتها. واُ املةمرأة العلويكون ل: اإلرشاد النفسي  
 على المرأة العاملة فى نطاق االسرة والعمل، يهدف إلي تخفيف الضغوط : والعالج البيئي

 ولتحسين حياة المرأة ومحاولة تعديل ظروفها.

    )Benjamin J Sadock;et all (2009 ,،) ٤٧٩ -٤٧٨:  ٢٠٠٥،حامد عبد السالم زهران( 
  النظرى للبحث اإلطار

ء فى تفسير الضغوط النفسية وعالقتها باالضطرابات النفسجسمية تبعا تعددت مساهمات العلما
  الختالف االطر النظرية التى تبنتها وانطلقت منها، وفيما يلى بعض من تلك المساهمات: 

يرى أصحاب نظرية التحليل النفسى أن وجود خبرات سابقة لدى : نظرية التحليل النفسىاوال: 
(مفتاح  استعداد مسبق للتفاعل مع مواقف التهديد أثناء االزمات. المرأة العاملة ينتج عنها وجود

) ويؤكدون على دور العمليات الالشعورية وميكانيزمات الدفاع ٢٢٩:  ٢٠١٠محمد عبد العزيز، 
فى تحديد كل من السلوك السوى والالسوى، فحينما تتعرض المرأة العاملة لمواقف ضاغطة 

االتها السلبية من خالل ميكانيزمات الدفاع الالشعورية عن ومؤلمة فانها تسعى الى تفريغ إنفع
  )١٣٢:  ٢٠٠٨طريق الكبت. (ماجدة بهاء الدين، 

إلى أن كبت المشاعر واالنفعاالت يظل نشط  (Alexander,1943)وهنا يشير الكسندر 
ة فى الالشعور الى أن تحين الفرصة للظهور واالنطالق، وقد يأخذ أشكاال جسمية تتمثل فى زياد
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خفقان القلب وتوتر العضالت وإنقباضها، وزيادة العرق، وتكون األعراض الجسدية رمزاً لحاجات 
نفسية معينة، أى أن إصابة المرأة العاملة باالمراض النفسجسمية ال تحدث بطريقة عشوائية بل 

  تحدث بصورة محتومة وأحيانا ما تحدث فى مجموعات تفصل بينها فترات من الصحة. 

ما سبق ترى الباحثة أن الضغوط التى تتعرض لها المرأة العاملة تكون  وعلى غرار
بمثابة استجابة للمواقف التى تشعر فيها بعدم الحماية والتى يصعب عليها مواجهتها مباشرة، كما 
هو الحال فى إنتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أن انتشار هذا الفيروس أصبح من العوامل 

نظرا لسرعة انتشاره وكونه من االسباب الهامة فى شعور المرأة العاملة الضاغطة على المرأة 
  بالعجز وعدم القدرة على االنجاز وإنخفاض مستوى األداء على مستوى االسرة.

وتنطلق هذه النظرية من مسلمة ترى ان الضغط متغير غير : " Selye"نظرية هانز سيلى ثانياً: 
لشخص ويضعه على اساس استجابته للبيئة الضاغطة، مستقل وهو استجابة لعامل ضاغط يميز ا

وأن هناك إستجابة او انماطا معينة من االستجابات يمكن االستدالل منها على ان الشخص يقع 
  تحت تاثير بيئى مزعج.

ويرى "سيلى" أن أعراض االستجابة الفسيولوجية للضغط هدفها المحافظة على الكيان 
اإلجهاد)  –المقاومة  –حل للدفاع ضد الضغط وهى (الفزع والحياة، ولذلك فقد حدد ثالث مرا

. ويرى أن هذه المراحل تمثل مراحل التكيف العام أو ما يطلق عليها "زملة أعراض التكيف العام"
  )٩٨:  ٢٠٠٨فاروق السيد عثمان، (

ويفسر "سيلى" مراحل التكيف العام فيقصد بكلمة "عام" أن رد الفعل الدفاعى ألى مسبب 
بات الضغط يكون له تأثيراً على جوانب مختلفة جسمية ونفسية، بينما كلمة "تكيف" تعنى من مسب

أن المثيرات الدفاعية التى تحدث فى الجسم تهدف الى مساعدة الفرد على التكيف مع مسببات 
الضغط، أما كلمة "زملة أعراض التكيف العام" فتشير الى ردود األفعال الدفاعية للجسم التى تحدث 

وقت واحد، ولكل فرد مصادر متاحة ومحددة للتكيف مع الموقف البيئى، وبذلك يعتبر "سيلى"  فى
 ٢٠٠٦أن اإلستجابة الفيزيولوجية للضغط هدفها المحافظة على الحياة. (طه حسين عبد العظيم، 

:٢٥(  
وبتطبيق ذلك فى موضوع البحث الحالى نجد أن إنتشار فيروس كورونا المستجد يعد 

ر خارجى يهدد المرأة العاملة، االمر الذى يسبب لها عديد من الضغوط والتى تؤثر بمثابة خط
بدورها على الجوانب المختلفة الجسمية والنفسية والعصبية، وهو ما يدفع بها لمحاولة التكيف 
والتعايش مع هذا الوباء الى ان تمر االزمة بسالم أو قد يؤدى بها الى االضطرابات النفسجسمية 



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٤٠٤( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

  عدم قدرتها على المواجهة .نتيجة 

ويصف "كانون" من خالل هذا النظرية الضغط بأنه "عملية  ":Canonكانون "والتر نظرية ثالثاً: 
رد الفعل الفيزيولوجى"، ويرى أن مصادر الضغوط االنفعالية كااللم والخوف والغضب تسبب 

م وآلية فى جسمها تساعدها تغيرا فى الوظائف الفيزيولوجية للمرأة، حيث ان لدى المرأة ميكانيز
على االحتفاظ بحالة من االتزان الحيوى، أى القدرة على مواجهة التغيرات والرجوع الى حالة 
التوازن العضوى والكيميائى الذى كان عليه قبل الضغط بانتهاء الظروف والمواقف المسببة لهذه 

ازن إذا فشل الجسم فى التعامل التغيرات، ومن ثم فان أى مطلب خارجى بإمكانه ان يخل بهذا التو
  معه .

وهذا ما اعتبره "كانون" ضغطا يواجه المرأة وربما يؤدى الى مشكالت عضوية إذا أخل 
  )    ٣٣:  ٢٠٠٩بدرجة عالية بالتوازن الطبيعى للجسم. (على عسكر، 

ض روتتفق الباحثة مع ذلك فى أن ما يطرأ على المرأة العاملة من تغيرات عندما تتع
ضاغطة يجعلها إما تجاهد لمقاومتها أو تهرب بعيداً عنها، ويظهر ذلك فى شكل عديد من  لمواقف

التغيرات الفسيولوجية منها زيادة دقات القلب وإرتفاع ضغط الدم، وسريان الدم الى منظومة 
الهضم والدماغ والعضالت واألطراف، إذ تعمل هذه التغيرات على تهيئة الجسم للمواجهة او 

    . الهرب منها

وهنا يجدر اإلشارة الى أن انتشار فيروس كورونا المستجد بوصفه موقف ضاغط يدفع 
المرأة العاملة لالستجابة بسرعة للخطر الذى يهددها ويهدد اسرتها بالكامل، فإما تكون إستجابتها 

يف إيجابية للمواجهة فتأخذ حذرها فى اتباع االجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض ومحاوله تكث
جهودها لنشر الوعى لدى أسرتها، أو قد تكون إستجابتها سلبية فتهرب من المواجهة وتترك 

    االمور كما هى دون توخى الحذر أملًا فى أن تحل المشكلة بنفسها.
ـة دراسـات  سابق

  :  الضغوط النفسية لدى املرأة العاملة تناولت دراسات  :أوالً 
 )٢٠١١النبى (دراسة زينب حياوى الخفاجى وهناء عبد  -١

حداث الحياة الضاغطة ودافعية االنجاز أهدفت الدراسة الى الكشف عن العالقة بين 
محافظة ب) إمراة عاملة ١٢٠وفاعلية الذات لدى المرأة العاملة، وذلك من خالل عينة مكونة من (

هى  البصرة، وقد توصلت نتائج الدراسة الى أن أكثر انواع الضغوط شيوعا لدى المرأة العاملة
) بينما بلغ %٦٦،٠٧الضغوط االجتماعية، كما اتضح أن مستوى فاعلية الذات لدى المرأة بلغ (
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) كما وجدت عالقة عكسية سالبة بين أحداث الحياة الضاغطة وكل %٦١،٣مستوى دافع االنجاز (
  من الدافعية لالنجاز وفاعلية الذات.

 ) ٢٠١٣دراسة ناجية دايلى ( -٢
ة العالقة بين الضغط النفسى والقلق لدى المرأة المتزوجة هدفت الى التعرف على نوعي

) إمرأة عاملة فى سلك التعليم ٣٠العاملة فى الميدان التعليمى، وقد تكونت عينة الدراسة من (
بمدينة سطيف، وقد توصلت نتائج الدراسة الى وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بين 

المتزوجة العاملة فى الميدان التعليمى، فكلما ارتفعت درجة الضغط النفسى والقلق لدى المرأة 
الضغط النفسى ارتفع معها درجة القلق والعكس، كما اشارت النتائج الى أن درجات الضغط 
النفسى ودرجات القلق لدى المرأة العاملة تختلف باختالف الطور التعليمى (ابتدائى، متوسط، 

تختلف معها درجات الضغط النفسى فى حين تختلف معها وثانوى)، بينما الخبرة المهنية   ال 
  درجات القلق.

  ) ٢٠١٤دراسة نبيل بحرى وعلى فارس ( -٣
هدفت الى الكشف عن طبيعة العالقة بين الضغط المهنى والمساندة االجتماعية لدى 

) إمراة متزوجة وعازبة، وقد توصلت نتائج ١٢٧المرأة العاملة، وقد تكونت عينة الدراسة من (
دراسة الى وجود فروق فى مستوى الضغط المهنى لدى المرأة العاملة تبعا لمتغير الحالة ال

االجتماعية، ومتغير طبيعة العمل، فى حين لم يتضح وجود فروق تبعا لمتغير األقدمية، كما 
أشارت النتائج الى وجود عالقة إرتباطية سالبة بين الضغط المهنى والمساندة االجتماعية لدى 

  العاملة.المرأة 
 )٢٠١٥دراسة مليكة بلعابد ( -٤

هدفت الى معرفة مستوى االجهاد المهنى لدى المرأة العاملة، وذلك من خالل عينة 
) إمرأة من مختلف القطاعات الخدماتية بوالية أم البواقى، وقد توصلت نتائج ٧٦مكونة من (

مهنى بأعراضه المختلفة الدراسة الى أن المرأة العاملة تعانى من مستوى مرتفع من اإلجهاد ال
(الجسدية والنفسية والسلوكية)، كما اشارت الى وجود فروق ذات داللة إحصائية فى درجة ظهور 

مكان االقامة) واالعراض السلوكية تعزى لمتغير(الحالة  -االعراض النفسية تعزى لمتغير(المهنة
اض الجسدية تعزى مكان االقامة)، فى حين لم توجد فروق فى درجة ظهور االعر - المدنية

  مكان العمل).  -المهنة - لمتغيرات (الحالة المدنية
 )٢٠١٧دراسة شويطر خيرة ( -٥

هدفت الى التعرف على إستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى االمهات على ضوء 



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٤٠٦( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

دراسة ميدانية على عينة مكونة ، وذلك من خالل متغيرى الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية
 أبعادكل من  مساهمة إلىراسة الد نتائج أشارت) أم عاملة بالتعليم بوالية وهران، وقد ٣٠٠من (

 التنبؤ فيالمعرفية)  - ة (الوجدانيةاإلجتماعي المساندة أبعادالتحكم)، و –ة (االلتزامالنفسي الصالبة
 متغير بين إحصائيا دال تفاعلي آثر، كما اتضح وجود النفسية الضغوط مع التعامل راتيجياتبإست

 النفسية الضغوط مع التعامل راتيجياتبإست التنبؤ في ساهم اإلجتماعية والمساندة النفسية الصالبة
  .األمهات لدى

 :  تناولت إنتشار األمراض واالوبئة وعالقتها ببعض املتغريات دراسات  :ثانيا
  ) ٢٠٠٣دراسة شذى إسماعيل األمين ( -١

واالجتماعية واالقتصادية على بعض هدفت الى الكشف عن أثر العوامل الطبيعية 
) أسرة ٢٠٠عينة من ( وذلك من خاللالمالريا واالسهال والتيفود،  مرضاالمراض تحديدا على 

من محافظة المناقل، وقد توصلت نتائج الدراسة الى وجود عالقة بين البيئة الطبيعية والبشرية وقد 
بة والنبات الطبيعى، حيث أن تفاعل هذه تمثلت هذه العالقة فى المناخ بعناصره المختلفة والتر

الحشرات الناقلة لالمراض خاصة الذباب والبعوض، أما فيما والعوامل أدى الى إنتشار الطفيليات 
االقتصادية فان الزيادة السكانية وعدم الوعى الصحى والضغط على االجتماعية و يخص العوامل

النتائج الى ان إنسان المنطقة على دراية كما أشارت ، المرافق العامة أدى الى تفشى األمراض
المالريا، إال أنه ال يبدى أى معالجات واضحة تجاة مرض بخطورة هذه االمراض خاصة 

 المؤشرات المرضية، االمر الذى إرتبط ببعض العوامل مثل عامل الدخل والتعليم. 
  )٢٠٠٥( .Lai MY, Cheng PK, Lim WWدراسة  -٢

 الطرق الرئيسية النتقال فيروسات متالزمة االلتهاب الرئوي بحث هدفت الى
التحقق من بقاء الفيروس على األسطح البيئية المختلفة بما (سارس) فيروس كورونا، وقد تم الحاد

الصوديوم والمنظفات المنزلية  ددراسة التأثيرات القاتلة لهيبوكلوريتحليل الفيروس وفي ذلك 
، وذلك لصياغة التدابير المناسبة لمكافحة العدوى، وقد على الفيروس يجينومركب البيروكس

أن يظل معديا في عينات الجهاز التنفسي يمكن  "سارس" فيروسأن توصلت نتائج الدراسة الى 
 االسطحخطر العدوى عن طريق مالمسة ، ويكون أيام في درجة حرارة الغرفة ٧لمدة تزيد عن 

  .تعطيل الفيروس بسهولة بواسطة المطهرات شائعة االستخدام ، ويمكنةصغيرالبالقطرات  ةالملوث
 )٢٠١٣دراسة إنعام محمد وراد صبح ( -٣

هدفت الى تحديد عوامل الخطورة فى إنتشار مرض إلتهاب الكبد الوبائى (ب) بين 
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 ) حالة١٠٠المخالطين من أجل الوقاية والمكافحة، وذلك من خالل دراسة الحالة لعينة بلغ حجمها (
) حالة خالية من المرض، وقد توصلت نتائج الدراسة الى أن عوامل الخطورة ١٠٠مريضة و(

األكثر إرتباطا بانتشار المرض هى (نقل الدم، زيارة عيادة األسنان للكشف، المبيت فى المستشفى، 
 الحجامة، المشاركة فى أدوات الحالقة، االدمان عن طريق الحقن، السفر للخارج ألكثر من سنة)،

وقد أكدت النتائج على ان زيارة عيادة األسنان للكشف يعد االكثر ارتباطا بانتشار المرض، مما 
يستلزم ضرورة تطعيم الفئات المعرضة للمرض بشكل كبير، إضافة الى التثقيف الصحى ورفع 

 الوعى للعاملين فى المجال الصحى حول قواعد مكافحة العدوى وااللتزام بتطبيقها فى العمل.
 ) ٢٠١٥(وآخرون  Herman; Dirawanاسة در -٤

وعالقتها بكل من  عديةألمراض المالمجتمعية للوقاية من ا ياتبحث السلوك إلىهدفت 
، معرفة نمط الحياة النظيف والصحى، عديةألمراض الم، الوقاية من اعديةألمراض الم(معرفة ا

) فرداً ممن يعيشون فى القرى ٢٠٠)، وقد تكونت عينة الدراسة من (عديةألمراض الممنع الدافع ل
ظهرت النتائج فى مقاطعة ماروس بإندونسيا، وقد أ عديةألمراض المالتى لديها حاالت كثيرة من ا

واتجاهات الوقاية من األمراض المعدية تؤثر على ، أن المعرفة بالوقاية من األمراض المعدية
فع الوقاية من األمراض المعدية ال سلوك المجتمع للوقاية من األمراض المعدية، في حين أن دا

نظافة لإلى أن المعرفة با، كما أشارت النتائج يؤثر على سلوك الوقاية من األمراض المعدية
عدية اإلصابة باألمراض الملعدم زيادة  قوياً دافعايعد والصحة والوقاية من األمراض المعدية 

خاصة السمى الضنك واإلسهالل الرئوي وح.  
 )٢٠٢٠وآخرون ( G. Kampfaدراسة  -٥

المبيدات بهدفت الى بحث استمرار فيروسات كورونا على األسطح غير الحية وتعطيلها 
من إنسان إلى ينتقل  وسارس فيروس كورونا المستجدفان البيولوجية، وبحسب ما جاء بالدراسة 

  ملوثة. ال سطحاأليدي أو األأيام مما يسهل انتشاره عبر  ١٠-٢آخر بأوقات حضانة تتراوح بين 

 والحيوانيةالبشرية  فيروسات كوروناجميع المعلومات المتاحة حول استمرار  وبمراجعة
البيولوجية المستخدمة في التطهير  بالمبيداتاستراتيجيات التعطيل و ،على األسطح الجامدة

أن الفيروسات التاجية البشرية مثل متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد ، تم الكشف عن الكيميائي
يمكن أن  فيروس كورونا البشرىأو  (MERS) ) أو فيروس التاجي في الشرق األوسطس(سار

يمكن وأيام،  ٩ستمر على األسطح الجامدة مثل المعدن أو الزجاج أو البالستيك لمدة تصل إلى ت
 ٪ ٠,٥من اإليثانول،  ٪٧١- ٦٢التطهير السطحي باستخدام  بكفاءة من خالل إجراءات اتعطيله



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٤٠٨( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

  .الصوديوم في غضون دقيقة واحدة دهيبوكلوري ٪ ٠,١بيروكسيد الهيدروجين أو 
  دراسات تناولت اإلضطرابات النفسجسمية وعالقتها ببعض املتغريات : ثالثا :
 )٢٠١٤دراسة ناهد سعود ( -١

ة الضاغطة ومستوى االضطراب النفسى هدفت الى الكشف عن العالقة بين احداث الحيا
) مريضا بامراض جلدية مختلفة من ١٢٠الجسدى (السيكوسوماتى)، وقد تالفت عينة الدراسة من (

المترددين على مستشفى االمراض الجلدية والزهرية بجامعة دمشق، وقد توصلت نتائج الدراسة 
الناتج عن احداث الحياة الى وجود عالقة ذات داللة احصائية بين مستوى الضغط النفسى 

الضاغطة وكل من مستوى االضطراب السيكوسوماتى، والجوانب االنفعالية والجوانب البدنية وفقا 
لقائمة كورنل، وحدوث أمراض جلدية عند االفراد، فى حين لم توجد فروق دالة فى مستوى 

 الضغط النفسى وفقا لمتغيرى النوع والعمر. 
 ) ٢٠١٤دراسة ليلى محمد العارف ( -٢

وآليات الدفاع النفسى والعصابية االضطرابات السيكوسوماتية الكشف عن هدفت الى 
، وقد تكونت لدى بعض المرضى في المستشفيات والمصحات الطبية وعالقتها بالصراع النفسى

الى نتائج ال شارتأ) إناث، وقد ٢١٠) ذكور و(٢٠٠بواقع ( ) مريض٤١٠( عينة الدراسة من
ـة إحصائية بين الصراع النفسي والعصابية واالضطرابات السيكوسوماتية، وجود عالقة ذات دالل

وجدت عالقـة  كمافي حين لم توجد عالقة دالة بين الصراع النفسي وممارسة اآلليات الدفاعية، 
ممارسة ، واإلصابة بالعصابيةوكل من االضطرابات السيكوسوماتية اإلصابة بدالة إحصائيا بين 

  . اآلليات الدفاعية
 ) ٢٠١٥وآخرون ( Al-Haramlahدراسة  -٣

بمستوى النشاط البدني بين النساء وعالقتها  األمراض الشائعة الكشف عن هدفت الى
) إمرأة سعودية من مناطق ١٢٣٣، وقد تكونت عينة الدراسة من (وبعض الخصائص الديموغرافية

منة وارتفاع ضغط الدم السوقد أظهرت النتائج أن أكثر األمراض شيوعا هى: ، مختلفة من المملكة
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين األمراض ، كما أشارت الى والسكري والكوليسترول والربو

    .الشائعة بين النساء السعوديات ومتغيرات المستوى التعليمي وطبيعة المهنة والحالة االجتماعية
 ) ٢٠١٨دراسة عال حسن ادعيس ( -٤

االسرية لدى المصابين باالضطرابات هدفت الى التعرف على عوامل الخطر 
) فردا من الذكور واالناث، وقد بلغ عدد ٥٢٣السيكوسوماتية، وقد تكونت عينة الدراسة من (
، وقد توصلت نتائج الدراسة %٥٧) بنسبة ٢٩٩المصابون باالضطرابات السيكوسوماتية منها (
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على منها لدى الذكور، وتزداد الى أن متوسط االصابة باالضطرابات السيكوسوماتية لدى االناث ا
نسبة االصابة بازدياد الفئة العمرية، كما كانت االصابة أعلى لدى المطلقين واالرامل، وازدادت 
نسبة االصابة بطول فترة الزواج وبزيادة عدد االبناء، كما تباينت المتوسطات الحسابية حسب نوع 

ة بامراض الجهاز التنفسى يلية الجهاز االصابة باالعراض السيكوسوماتية فكانت اعالها االصاب
العصبى، ثم الجهاز الدورى والقلب، ثم الجهاز الهضمى واخرها االعراض الجلدية، كما اشارت 
النتائج الى عوامل الخطر االسرية لدى المصابين باالضطرابات السيكوسوماتية تكون مرتفعة فى 

ث الصادمة بدرجة متوسطة، ثم يليها مجال خبرات اإلساءة فى الطفولة، يليها التعرض لألحدا
  عامل االهمال العاطفى داخل االسرة بدرجة منخفضة. 

   :السابقة الدراسات على تعقيب

  فى ضوء العرض السابق للدراسات والبحوث التى تناولت متغيرات البحث الحالى يتضح:
  فسى والسلوكى) (الجسدى والنالمرأة العاملة تعانى من مستوى مرتفع من اإلجهاد المهنى أن

تبعا يختلف  لديهامستوى الضغط المهنى  ، وأن)٢٠١٥دراسة مليكة بلعابد (كما أشارت 
 .) ٢٠١٤دراسة نبيل بحرى وعلى فارس (كما أشارت  طبيعة العملو لحالة االجتماعيةل
  أن الضغوط النفسية التى تعانى منها المرأة العاملة ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالقلق كما فى

 .)٢٠١٣ناجية دايلى (ة دراس
  أشارت كما  لدى المرأة العاملة هى الضغوط االجتماعية نواع الضغوط شيوعاًأأكثر أن

 . )٢٠١١زينب حياوى الخفاجى وهناء عبد النبى ( دراسة
 الضغوط مع لتعاملل ستراتيجياتمدى العالقة بين الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية كإ 

 .)٢٠١٧شويطر خيرة (املة كما فى دراسة لدى المرأة الع النفسية
 ) (البشرية) وبما تشمله من المناخ وعناصر التربة والغطاء النباتى  )الطبيعيةتأثير العوامل

حيث ثقافة االفراد وعاداتهم وتقاليدهم و(االجتماعية) حيث الزيادة السكانية وعدم الوعى 
م والتغذية فى إنتشار االمراض الصحى و(المستوى االقتصادى) حيث مستوى الدخل والتعلي

والتهاب الكبد الوبائى كما اشارت دراسة كل  التيفود ،االسهال، مرض المالرياالمختلفة مثل 
  .)٢٠١٣إنعام محمد وراد صبح ( و )٢٠٠٣شذى إسماعيل األمين (من 

  مدى أهمية أخذ االحتياطات الالزمة لمكافحة العدوى ضد الفيروسات واألمراض المعدية
 بيروكسيد الهيدروجين، اإليثانولدام المطهرات والمنظفات الكيميائية مثل (الكحول، بإستخ

، )٢٠٠٥( .Lai MY, Cheng PK, Lim WWدراسة كما فى  )هيبوكلوريد الصوديومو
 ).٢٠٢٠( G. Kampfa ودراسة



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٤١٠( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

  أهمية التثقيف الصحى ونشر الوعى بين االفراد بعوامل الخطورة فى انتشار األمراض
وااللتزام بالتدابير الوقائية وتطبيقها فى كافة المجاالت لمنع انتشار االمراض المعدية كما 

 .)٢٠١٥( Herman; Dirawan، )٢٠١٣دراسة إنعام محمد وراد صبح (فى 
  اتوكل من مستوى االضطرابالنفسى والعصابية الضغوط والصراع مدى العالقة بين 

ليلى محمد ) و٢٠١٤دراسة ناهد سعود (كما فى  البدنيةووالجوانب االنفعالية  يةالسيكوسومات
 .) ٢٠١٤العارف (

 السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري  هى لدى النساء شيوعاالعضوية األمراض  أكثر
 .) ٢٠١٥( Al-Haramlah دراسةكما فى  والكوليسترول والربو

  تعدد العوامل المؤدية الى االضطرابات السيكوسوماتية والتى تتنوع بين العنف بانواعه
والطالق والترمل، طول فترة الزواج، زيادة عدد االبناء، خبرات االساءة فى الطفولة، 

دراسة عال حسن التعرض لالحداث الصادمة باالضافة الى االهمال العاطفى كما أوضحت 
 .) ٢٠١٨ادعيس (

 يكون لدى االناث وتزداد بازدياد الفئة  أكثر أنواع االضطرابات السيكوسوماتية إنتشارا
مراض الجهاز التنفسى يلية الجهاز العصبى، ثم الجهاز الدورى العمرية، وتتمثل فى أ

عال حسن ادعيس كما فى دراسة  االعراض الجلديةوأخيرا والقلب، ثم الجهاز الهضمى 
)٢٠١٨. ( 
 جمعت بين الضغوط  -فى حدود علم الباحثة –يتضح أنه لم توجد دراسة سبق يتضح مما

النفسية واالضطرابات النفسجسمية وبين فيروس كورونا المستجد، مما يدل على مدى أهمية 
  البحث الحالى.

  البحث فروض
بين الضغوط النفسية الناتجة من إنتشار فيروس كورونا  اإحصائي دالةتوجد عالقة إرتباطية  .١

 مستجد واإلضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة.ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية فى درجة الضغوط النفسية الناتجة من إنتشار فيروس كورونا  .٢

 المستجد لدى المرأة العاملة تعزى لمتغير السن.
ا توجد فروق ذات داللة إحصائية فى درجة الضغوط النفسية الناتجة من إنتشار فيروس كورون .٣

 المستجد لدى المرأة العاملة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية فى درجة الضغوط النفسية الناتجة من إنتشار فيروس كورونا  .٤

 المستجد لدى المرأة العاملة تعزى لمتغير المستوى التعليمى.
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المرأة العاملة تعزى توجد فروق ذات داللة إحصائية فى اإلضطرابات النفسجسمية لدى  .٥
 لمتغير السن.

توجد فروق ذات داللة إحصائية فى اإلضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة تعزى  .٦
 لمتغير الحالة االجتماعية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية فى اإلضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة تعزى  .٧
  لمتغير المستوى التعليمى.

  البحثمنهج 
  . المقارن المنهج الوصفى اإلرتباطى لبحث الحالى علىإعتمد ا

 البحث عينة
 -٣٠) إمرأة عاملة ممن تتراوح أعمارهن ما بين (١٠٠(الحالى من البحث عينة تكونت

) عاماً بشرط أال يعانون من أمراضاً مزمنة حتى ال تتداخل أعراضها مع أعراض ٥٠
   لحالى.االضطرابات النفسجسمية المراد قياسها فى البحث ا

 الوصف االحصائى لعينة البحث :

  عينة البحث تبعاً للبيانات األساسية   توزيع )١( جدول
 النسبة العدد  المتغيرات األساسيةالبيانات 

  السن

  ٥٣  ٥٣  عام ٣٥- عام ٣٠من 
  ٤٠  ٤٠  عام ٤٥–عام  ٣٥من 

  ٧  ٧  عام ٤٥ أكبر من
  %١٠٠  ١٠٠  اإلجمالي

  الحالة االجتماعية

  ١٩  ١٩ انسه
  ٧٣  ٧٣  متزوجة

  ٧  ٧  مطلقة
  ١  ١  ارملة

  %١٠٠  ١٠٠ اإلجمالي

  المستوى التعليمى

  ٢  ٢ مؤهل متوسط أو فوق متوسط
  ٧١  ٧١  مؤهل عالي

  ١  ١  دبلوم
  ١٢  ١٢  ماجستير
  ١٤  ١٤ دكتوراه
  %١٠٠  ١٠٠ اإلجمالي

  متوسط السن
  ٤,٩ ± ٣٦,٤  اإلنحراف المعياري ± المتوسط الحسابي

  ٤٦=  لى قيمةأع  ٣٠=  أقل قيمة



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٤١٢( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 النسبة العدد  المتغيرات األساسيةالبيانات 

  ناءعدد األبمتوسط 
  ٠,٨٩ ± ٢,٢  اإلنحراف المعياري ± المتوسط الحسابي

  ٦=  أعلى قيمة  ١=  أقل قيمة

 البحث أدوات
  عتمد البحث الحالى على مجموعة من األدوات تضمنت ما يلى: إ

 مقياس الضغوط النفسية الناتجة من إنتشار فيروس كورونا المستجد (إعداد الباحثة) -١

الضغوط  -تكون المقياس من ثالثة أبعاد أساسية وهى: الضغوط الشخصية وقد
  ) عبارة.١٥ضغوط العمل، وقد تضمن كل بعد ( -االجتماعية

 Cronbachمعادلة ألفا كرونباخ (وللتحقق من ثبات المقياس إستخدمت الباحثة 
Alpha(، حيث بلغت  ثبات المقياسيوضح  والجدول التالى) ٠,٨٢٥، ٠,٨٢٣قيم معامل ألفا ،
الدرجة  -عملضغوط ال -الضغوط االجتماعية - الضغوط الشخصية() لكل من ٠,٩٠٦٩، ٠,٧٢٠

لكونها  مقياسعلى التوالي، وهي قيم جميعها تؤكد على ثبات ال )مقياس الضغوط النفسيةل الكلية
  ).٠,٥أعلى من (

  الضغوط النفسية وصدق مقياسثبات  )٢( جدول
 قيمة ألفا مقياسال أبعاد

ط معامل ارتبا
 بيرسون

  الداللة المعنوية

 ٠,٠٠١  ٠,٨٨١ ٠,٨٢٣ الضغوط الشخصية

 ٠,٠٠١ ٠,٨٨٣ ٠,٨٢٥ الضغوط االجتماعية

 ٠,٠٠١  ٠,٨٤٢ ٠,٧٢ العملضغوط 

       ٠,٩٠٦ الضغوط النفسية مقياس إجمالي

أن قيم معامل االرتباط  مقياس، حيثالجدول السابق صدق االتساق الداخلي لل كما يتضح من  
)، مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي لكل من ٠,٠٥ئياً عند مستوى معنوية (دالة إحصا

بلغت قيم معامل اإلرتباط فقد ، عمل)ضغوط ال -الضغوط االجتماعية -الضغوط الشخصية(
  .مقياس) على التوالي وهي قيم تؤكد على صدق ال٠,٨٤٢، ٠,٨٨٣، ٠,٨٨١(

  ة (إعداد الباحثة) مقياس اإلضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العامل -٢
إلعداد هذا المقياس إستعانت الباحثة بقائمة كورنل الجديدة للنواحى العصابية 

) حيث إستعانت الباحثة ببعض ٢٠٠١والسيكوسوماتية والتى أعدها (محمود السيد أبو النيل، 
 العبارات المتضمنه فى القائمة بما يتفق مع موضوع البحث الحالى، وقد أسفر ذلك عن مقياس

االضطرابات النفسجسمية الحالى حيث تكون المقياس من أربعة أبعاد وهى: أمراض الجهاز 



 

 

  د / نهلة صالح علي   

  )٤١٣( ٧ ٢٠٢٠يولية -الثالثونالمجلد  ١٠٨ لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا     

األمراض الجلدية، وقد تضمن  -أمراض الجهاز الدورى - أمراض الجهاز التنفسى - الهضمى
  ) عبارة.١٥كل بعد (

 Cronbachمعادلة ألفا كرونباخ (وللتحقق من ثبات المقياس إستخدمت الباحثة 
Alpha،( الجدول التالى يوضح ثبات المقياسو ) ٠,٨٥٢، ٠,٨١٨حيث بلغت قيم معامل ألفا ،
 -أمراض الجهاز التنفسى -أمراض الجهاز الهضمى() لكل من ٠,٩٣١، ٠,٦٩٣، ٠,٨٩٥

 )مقياس االضطرابات النفسجسميةل الدرجة الكلية -األمراض الجلدية -أمراض الجهاز الدورى
  ).٠,٥لكونها أعلى من ( مقياسد على ثبات العلى التوالي، وهي قيم جميعها تؤك

  االضطرابات النفسجسمية وصدق مقياسثبات  )٣( جدول

 قيمة ألفا مقياسال أبعاد
معامل ارتباط 

 بيرسون
الداللة 
  المعنوية

 ٠,٠٠١  ٠,٨١٧ ٠,٨١٨  أمراض الجهاز الهضمى 

 ٠,٠٠١ ٠,٨٧٢ ٠,٨٥٢ امراض الجهاز التنفسى

 ٠,٠٠١  ٠,٨٧١ ٠,٨٩٥  أمراض الجهاز الدورى 

  ٠,٠٠١  ٠,٦٧٠  ٠,٦٩٣  األمراض الجلدية

     ٠,٩٣١ االضطرابات النفسجسمية الدرجة الكلية لمقياس

قيم معامل االرتباط  حيث مقياس،صدق االتساق الداخلي للأيضاً الجدول السابق  كما يتضح من  
من )، مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي لكل ٠,٠٥دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (

األمراض  -أمراض الجهاز الدورى  -  أمراض الجهاز التنفسى -أمراض الجهاز الهضمى (
بلغت قيم معامل اإلرتباط فقد ، )مقياس االضطرابات النفسجسميةل الدرجة الكلية -  الجلدية

    .مقياس) على التوالي وهي قيم تؤكد على صدق ال٠,٦٧٠، ٠,٨٧١، ٠,٨٧٢، ٠,٨١٧(
  صدق البنية  

ثة بإجراء التحليل العاملي من الدرجة األولى على عبارات المقياس، وقد قامت الباح
 Principalاستخدمت الباحثة التحليل العاملي االستكشافي، بطريقة المكونات الرئيسة

Component (PC) وفق محك كايزر ،Kaiser مع التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس ،



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٤١٤( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

Varimax للكشف عن التكوين ٠,٣المفردات تحت تشبع ( (ودون تحديد العوامل)، مع حذف (
  الخاصة بالعوامل:  Scree Plotالعاملي للمقياس، والشكل التالي يوضح 

 الضغوط النفسية مقياسوالً : أ 

 والضغوط االجتماعية الضغوط الشخصيةتشبعات مفردات   )٤جدول (

  العبارات
  الضغوط االجتماعية  الضغوط الشخصية

  الشيوع  الرابع  الثالث  الثاني  األول  الشيوع  الرابع  ثالثال  الثاني  األول
٠,٥٢٥    ٠,٥٢٧    ٠,٤٤٧  ٠,٦٢٣    ٠,٦٦٧    ٠,٣٣٥ ١  
٠,٦٦٠      ٠,٥٢٨  ٠,٦٠٢  ٠,٦٦١    ٠,٣٠٢  ٠,٦٨٣    ٢  
٠,٦٩٨        ٠,٧٣٨  ٠,٧٣٢      ٠,٥٠٥    ٣  
٠,٤٤٦        ٠,٥٣٩  ٠,٥٢٠        ٠,٤٩٩  ٤  
٠,٥٦٨    ٠,٤٨٤    ٠,٥٣١  ٠,٦٥٣        ٠,٧٢  ٥  
٠,٤٩٣      ٠,٥٤٥  ٠,٣١٩  ٠,٤٠٢  ٠,٥١٧      ٠,٣٢١  ٦  
٠,٥٩٤  ٠,٤٣٦      ٠,٤٩  ٠,٧٠٢        ٠,٧١٢  ٧  
٠,٤٤٣        ٠,٥٣٣  ٠,٣٩٥        ٠,٥٦٥  ٨  
٠,٧٧١        ٠,٦١٧  ٠,٤٤٦        ٠,٥٩٤  ٩  
٠,٥٥٨        ٠,٦٤٦  ٠,٥٠٨        ٠,٥٦٤  ١٠  
٠,٦٨٢        ٠,٧٣٤  ٠,٦١١    ٠,٤٠٤    ٠,٦٦٣  ١١  
٠,٥٧٢        ٠,٤٦٤  ٠,٦٦٥  ٠,٥٦١    ٠,٣٤٢  ٠,٤٨  ١٢  
٠,٦٦١      ٠,٤١٥  ٠,٦٥٧  ٠,٥٠٨        ٠,٦٩٧  ١٣  
٠,٥٦٦      ٠,٦٢٥    ٠,٤٨٤        ٠,٥٤٩  ١٤  
٠,٥٣٨  ٠,٤٦٤      ٠,٤٥  ٠,٦٤٠        ٠,٧١٧  ١٥  

الجذر 
  الكامن

١,١٠٣  ١,٣٦  ١,٧٥٥  ٤,٥٥٦    ١,٢٢٥  ١,٣٠٩  ١,٤٢٤  ٤,٥٩٤  
  

نسبة 
التباين 
المفسرة 
بواسطة 

كل 
  عامل

٧,٣٥٣  ٩,٠٦٨  ١١,٧٠٣  ٣٠,٣٧٢    ٨,١٦٥  ٨,٧٢٥  ٩,٤٩١  ٣٠,٦٢٩  

  

بة نس
التباين 
  الكلي

٥٨,٤٩٧  ٥٧,٠٠٩  



 

 

  د / نهلة صالح علي   

  )٤١٥( ٧ ٢٠٢٠يولية -الثالثونالمجلد  ١٠٨ لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا     

على العامل األول  الضغوط الشخصية عبارات يتضح من الجدول السابق تشبع جميع
) اللتان تشبعتا على العامل الثاني، كما تشبعت بعض العبارات على باقي ٢،٣عدا العبارتين (
ظهر نتائج التحليل )، وت٧٣٢ُ-٠,٣٩٥تراوحت قيم الشيوع للعبارات بين (قد وة، العوامل األربع

  البحث الحالى.أن البعد يتمتع بدرجة صدق مرتفعة تتيح استخدامه في 
على العامل  الضغوط االجتماعيةعبارات كما يتضح من الجدول السابق تشبع جميع 

) التي تشبعت على العامل الثاني، كما تشبعت بعض العبارات على باقي ١٤األول عدا العبارة (
)، وتُظهر نتائج التحليل ٧٧١-٠,٤٤٣قد تراوحت قيم الشيوع للعبارات بين (العوامل األربعة، و

  البحث الحالى.أن البعد يتمتع بدرجة صدق مرتفعة تتيح استخدامه في 
  ضغوط العملتشبعات مفردات ) ٥جدول (

  الشيوع  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول  العبارات
٠,٥٥١      ٠,٣٦٢    ٠,٤١٧ ١  
٠,٤٦٧          ٠,٥٤١  ٢  
٠,٥٩١          ٠,٥٥٩  ٣  
٠,٧٠٦          ٠,٦١  ٤  
٠,٥٣١    ٠,٣١١      ٠,٤٩٢  ٥  
٠,٦٨٩    ٠,٥٤٦    ٠,٥٢٧    ٦  
٠,٥٨٥          ٠,٤٧٣  ٧  
٠,٥٤٩          ٠,٦٠٣  ٨  
٠,٦١٤    ٠,٣٢٩  ٠,٥٧٤    ٠,٣٢٦  ٩  
٠,٧٠٧        ٠,٥٧٦  ٠,٣١٨  ١٠  
٠,٦٤١      ٠,٣٥٧    ٠,٣٩  ١١  
٠,٤٤٩          ٠,٦٠٣  ١٢  
٠,٥٥٥          ٠,٤٨٩  ١٣  
٠,٧١٣  ٠,٥٥٨  ٠,٣٦٦    ٠,٣٧٩    ١٤  
٠,٤٩٥        ٠,٤٢٨  ٠,٤٢٤  ١٥  

  ١,٠٦  ١,٢٧٥  ١,٤٣٨  ١,٨٤  ٣,٢٣١  الجذر الكامن

نسبة التباين   
المفسرة بواسطة 

  كل عامل
٧,٠٦٦  ٨,٥  ٩,٥٨٧  ١٢,٢٧  ٢١,٥٤  

    ٥٨,٩٦٣  نسبة التباين الكلي

ان ) اللت١٤، ٦يتضح من الجدول السابق تشبع جميع عبارات ضغوط العمل عدا العبارتين (
تشبعتا على العامل الثاني، كما تشبعت بعض العبارات على باقي العوامل الخمسة، وقد تراوحت 

)، وتُظهر نتائج التحليل أن البعد يتمتع بدرجة صدق ٠,٧١٣-٠,٤٤٩قيم الشيوع للعبارات بين (



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٤١٦( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

  البحث الحالى.مرتفعة تتيح استخدامه في 
 االضطرابات النفسجسمية ثانياً: مقياس  

 وأمراض الجهاز التنفسى أمراض الجهاز الهضمىتشبعات مفردات  )٦جدول (

  العبارات
  مراض الجهاز التنفسىأ  أمراض الجهاز الهضمى

  الشيوع  الرابع  الثالث  الثاني  األول  الشيوع  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول
٠,٦٥٨        ٠,٧٧٥  ٠,٧٢٧          ٠,٧٩٧ ١  
٠,٧٢٤      ٠,٣٧٤  ٠,٥٦٤  ٠,٦٩٢          ٠,٧٧٩  ٢  
٠,٦٨٠  ٠,٤٤٠  ٠,٤٢٧  ٠,٤٧٠    ٠,٦٧٠  ٠,٥٠٩  ٠,٤١٦    ٠,٤٨٠    ٣  
٠,٦٦٥  ٠,٤٣٠    ٠,٦٤٦    ٠,٧٤٣  ٠,٤٩٧        ٠,٤٤٩  ٤  
٠,٧٩٣    ٠,٣٦٥    ٠,٧٦  ٠,٨٠٦        ٠,٥١٥  ٠,٥٠٦  ٥  
٠,٦٩٢        ٠,٧٣  ٠,٣٢٨          ٠,٤٧٨  ٦  
٠,٨٢٠    ٠,٦٧٣    ٠,٣٥٨  ٠,٥١٧          ٠,٤٨٥  ٧  
٠,٧٢٩        ٠,٦٥٤  ٠,٧٤٧          ٠,٨٠٩  ٨  
٠,٦٧٤      ٠,٧١٤    ٠,٨٣١        ٠,٤٧١  ٠,٥٠٧  ٩  
٠,٦١٧        ٠,٧٤٨  ٠,٨١٨          ٠,٧٦٦  ١٠  
٠,٧٤٦        ٠,٧٦٤  ٠,٦٠١          ٠,٥٨٤  ١١  
٠,٨١٨        ٠,٧٠٣  ٠,٦٦٧          ٠,٤٤٦  ١٢  
٠,٧١٠      ٠,٧٧٠  ٠,٣٠٩  ٠,٦٨٦          ٠,٧٧٧  ١٣  
٠,٥٣١      ٠,٥٣٠  ٠,٣٤٦  ٠,٧١٨      ٠,٥٤٣  ٠,٤٧٢    ١٤  
٠,٧٢٢        ٠,٨٠٩  ٠,٦٤٠    ٠,٥١٨  ٠,٣٠٦  ٠,٤٣٠  ٠,٣٠٤  ١٥  

الجذر 
  ١,٠٣١  ١,٤٢١  ٢,٨٧٢  ٥,٢٥٥    ١,٠٠٨  ١,١٠٢  ١,٢٤١  ١,٩٢٨  ٤,٩١١  الكامن

  

نسبة 
التباين 
المفسرة 
بواسطة 

كل 
  عامل

٦,٨٧١  ٩,٤٧٢  ١٩,١٥  ٣٥,٠٣٢    ٦,٧١٨  ٧,٣٥  ٨,٢٧٥  ١٢,٨٥٥  ٣٢,٧٣٩  

نسبة 
التباين 
  الكلي

٧٠,٥٢٥  ٦٧,٩٣٦  

على العامل  راض الجهاز الهضمىأمعبارات يتضح من الجدول السابق تشبع جميع 
) اللتان تشبعتا على العامل الثاني، كما تشبعت بعض العبارات على ١٤، ٣األول عدا العبارتين (

)، وتُظهر نتائج ٠,٨٣١- ٠,٣٢٨باقي العوامل الخمسة، وقد تراوحت قيم الشيوع للعبارات بين (
  .البحث الحالىي التحليل أن البعد يتمتع بدرجة صدق مرتفعة تتيح استخدامه ف

على العامل  مراض الجهاز التنفسىعبارات أكما يتضح من الجدول السابق تشبع جميع 
) التي تشبعت على العامل الثاني، كما تشبعت بعض العبارات على ٩، ٤، ٣األول عدا العبارات (



 

 

  د / نهلة صالح علي   

  )٤١٧( ٧ ٢٠٢٠يولية -الثالثونالمجلد  ١٠٨ لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا     

تائج )، وتُظهر ن٠,٨٢٠- ٠,٥٣١باقي العوامل الخمسة، وقد تراوحت قيم الشيوع للعبارات بين (
  البحث الحالى.التحليل أن البعد يتمتع بدرجة صدق مرتفعة تتيح استخدامه في 

  واألمراض الجلديةأمراض الجهاز الدورى تشبعات مفردات ) ٧جدول (

  العبارات
  األمراض الجلدية  أمراض الجهاز الدورى

  عالشيو  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول  الشيوع  الثالث  الثاني  األول
٠,٧٧٢          ٠,٧٥١    ٠,٧١٠      ٠,٧٣٦ ١  
٠,٧٠٩          ٠,٧٤٧    ٠,٦٨٣    ٠,٧١٣  ٠,٤٠٧  ٢  
٠,٦٥٠  ٠,٣٤٥          ٠,٦٥٨  ٠,٧١٦      ٠,٨١٥  ٣  
٠,٥٣٣      ٠,٦٤٤      ٠,٣١٩  ٠,٧٢٠      ٠,٧٩١  ٤  
٠,٧٥٨            ٠,٦٧٩  ٠,٥٢٠  ٠,٣٤١    ٠,٦٣٦  ٥  
٠,٦٦١  ٠,٥٣١        ٠,٥٥٥    ٠,٦٩٥      ٠,٧٧٥  ٦  
٠,٦٥٣          ٠,٧٤٣    ٠,٤٥٤      ٠,٦٦٣  ٧  
٠,٦٧٩    ٠,٤٦        ٠,٥٤٣  ٠,٣٤٢    ٠,٤٣٢    ٨  
٠,٧٤٣        ٠,٤٧٤    ٠,٥٢٤  ٠,٥٤٩      ٠,٦٨٨  ٩  
٠,٦٩٧            ٠,٦١٤  ٠,٦٢٨      ٠,٧٧٧  ١٠  
٠,٨٠٩        ٠,٤١٦    ٠,٥٢٥  ٠,٤٢٧      ٠,٦١٤  ١١  
٠,٧٧٣            ٠,٤٧٢  ٠,٦١١  ٠,٤٢٦    ٠,٦٠٤  ١٢  
٠,٨٧٠          ٠,٣٥٤    ٠,٦١٢      ٠,٧٤٢  ١٣  
٠,٦٦٥      ٠,٣٥٨      ٠,٥٨٣  ٠,٦٩٨  ٠,٤٥٧    ٠,٦٩٨  ١٤  
٠,٧٥٤    ٠,٤٤٥  ٠,٣٨٤      ٠,٥٩٧  ٠,٧١٩    ٠,٨١١    ١٥  

الجذر 
  ١,٠٩٧  ١,٥٧٥  ٦,٤١٢  الكامن

  

١,٠٤٥  ١,٢٣٤  ١,٢٦٦  ١,٣٧٦  ٢,٣٢٨  ٣,٤٧٦    

نسبة 
التباين 
المفسرة 
بواسطة 

كل 
  عامل

٦,٩٦٦  ٨,٢٣  ٨,٤٤  ٩,١٧٢  ١٥,٥١٨  ٢٣,١٧٣  ٧,٣١٧  ١٠,٥  ٤٢,٧٤٤    

نسبة 
التباين 
  الكلي

٧١,٤٩٨  ٦٠,٥٦١  

على العامل  أمراض الجهاز الدورىعبارات يتضح من الجدول السابق تشبع جميع 
) اللتان تشبعتا على العامل الثاني، كما تشبعت بعض العبارات على ١٥، ٨األول عدا العبارتين (

)، وتُظهر نتائج ٠,٧٢٠- ٠,٣٤٢باقي العوامل الثالثة، وقد تراوحت قيم الشيوع للعبارات بين (
  البحث الحالى.لتحليل أن البعد يتمتع بدرجة صدق مرتفعة تتيح استخدامه في ا

على العامل األول عدا  األمراض الجلديةعبارات يتضح من الجدول السابق تشبع جميع 
) التي تشبعت على العامل الثاني، كما تشبعت بعض العبارات على ١٣، ٧، ٦، ٢، ١العبارات (



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٤١٨( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

)، وتُظهر نتائج ٠,٨٧٠- ٠,٥٣٣اوحت قيم الشيوع للعبارات بين (باقي العوامل الخمسة، وقد تر
  البحث الحالى.التحليل أن البعد يتمتع بدرجة صدق مرتفعة تتيح استخدامه في 

*وقد تم تطبيق المقاييس الخاصة بالبحث إلكترونياً (اون الين) نظرا للظروف الحالية التى 
  طريقة مباشرة مع االفراد (عينة البحث).تتطلب عدم االختالط والتى يصعب معها التواصل ب

  نتائج البحث ومناقشتها
  األول: الرئيسى نتائج الفرض

بين الضغوط النفسية الناتجة من إنتشار  اإحصائي دالةتوجد عالقة إرتباطية نص الفرض " -١
 ."فيروس كورونا المستجد واإلضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة

  اطية بين الضغوط النفسية الناتجةالعالقة االرتب) ٨جدول ( 
  من إنتشار فيروس كورونا المستجد واإلضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة 

 المتغيرات
الضغوط 
  الشخصية

الضغوط 
  ضغوط العمل  االجتماعية

مقياس الضغوط 
  النفسية

أمراض الجهاز 
  الهضمى 

  ٠,٠٥٦-  ٠,٠٢١-  ٠,٠٨٦- ٠,٠٣٣- معامل االرتباط
  ٠,٦  ٠,٨  ٠,٤  ٠,٧ المعنوية الداللة

مراض الجهاز أ
 التنفسى

  ٠,٠١٢-  ٠,٠٧٧-  ٠,٠٢٩  ٠,٠٠٨ معامل االرتباط
  ٠,٩  ٠,٤  ٠,٨  ٠,٩ الداللة المعنوية

أمراض الجهاز 
 الدورى

  ٠,٠٣٩  ٠,٠٢٢-  ٠,٠٠٣  ٠,١١٩ معامل االرتباط
  ٠,٧  ٠,٨  ٠,٩٨  ٠,٢ الداللة المعنوية

 األمراض الجلدية
  ٠,١٢٨-  ٠,٠٢٤-  ٠,١٤٤-  ٠,١٥٥- معامل االرتباط
  ٠,٢  ٠,٨  ٠,٢  ٠,١ الداللة المعنوية

مقياس االضطرابات 
 النفسجسمية

  ٠,٠٣٨-  ٠,٠٤٥-  ٠,٠٥-  ٠,٠٠٣- معامل االرتباط
  ٠,٧  ٠,٧  ٠,٦  ٠,٩٨ الداللة المعنوية

بين الضغوط النفسية الناتجة من االرتباطية العالقة يتضح من الجدول السابق لنتائج     
عدم وجود عالقة يروس كورونا المستجد واإلضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة إنتشار ف

الضغوط النفسية الناتجة من ) بين أبعاد ٠,٠٥إرتباطية ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية (
 .إنتشار فيروس كورونا المستجد واإلضطرابات النفسجسمية

قة ارتباطية دالة احصائياً بين الضغوط توجد عالمما سبق لم يثبت صحة الفرض األول: 
  .النفسية الناتجة من إنتشار فيروس كورونا المستجد واإلضطرابات النفسجسمية

  



 

 

  د / نهلة صالح علي   

  )٤١٩( ٧ ٢٠٢٠يولية -الثالثونالمجلد  ١٠٨ لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا     

  نتائج الفرض الثانى: 
توجد فروق ذات داللة إحصائية فى درجة الضغوط النفسية الناتجة من نص الفرض: " -٢

 ."متغير السنإنتشار فيروس كورونا المستجد لدى المرأة العاملة تعزى ل
لتوضيح الفروق اإلحصائية بين العينة   ANOVAاختبار التباين األحادي ) ٩جدول (

 السناس الضغوط النفسية تبعاً لمتغير لمقي

 المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 المعنوية قيمة ف

 الضغوط الشخصية

  ١٨,٥  ٢ ٣٦,٩ بين المجموعات

  ٢٦,٠  ٩٧  ٢٥٢٥,٨ مجموعاتداخل ال  ٠,٥  ٠,٧٠٩

     ٩٩  ٢٥٦٢,٨ اإلجمالي

 الضغوط االجتماعية

  ١٨,٤  ٢  ٣٦,٩ بين المجموعات

  ٣١,٥  ٩٧  ٣٠٥٨,٤ داخل المجموعات  ٠,٦  ٠,٥٨٥

     ٩٩  ٣٠٩٥,٢ اإلجمالي

 ضغوط العمل

  ١٢,٥  ٢  ٢٥,١ بين المجموعات

  ٢١,٩  ٩٧  ٢١٢٦,١ داخل المجموعات  ٠,٦  ٠,٥٧٢

     ٩٩  ٢١٥١,٢ اإلجمالي

مقياس الضغوط 
 النفسية

  ٩٠,٨  ٢  ١٨١,٦ بين المجموعات

  ١٧٩,٩  ٩٧  ١٧٤٥٢,٥ داخل المجموعات  ٠,٦  ٠,٥٠٥

    ٩٩  ١٧٦٣٤,١ اإلجمالي

لفروق التوضيح   ANOVAالتباين األحادي اختبار يتضح من الجدول السابق لنتائج 
لضغوط النفسية الناتجة من إنتشار فيروس كورونا لمقياس ا لمتغير السنتبعاً  العينةاإلحصائية بين 

تعزى لمتغير  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة المستجد لدى المرأة العاملة
 ).٠,٠٥وإجمالي المقياس عند مستوى معنوية ( الضغوط النفسية ألبعاد مقياس السن

اللة إحصائية فى درجة الضغوط توجد فروق ذات د :ثانيال الفرضمما سبق لم يثبت صحة 
  النفسية الناتجة من إنتشار فيروس كورونا المستجد لدى المرأة العاملة تعزى لمتغير السن.



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٤٢٠( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

  نتائج الفرض الثالث: 
توجد فروق ذات داللة إحصائية فى درجة الضغوط النفسية الناتجة من نص الفرض: " -٣

 ."ى لمتغير الحالة االجتماعيةإنتشار فيروس كورونا المستجد لدى المرأة العاملة تعز
  

لتوضيح الفروق اإلحصائية بين العينة لمقياس   ANOVAاختبار التباين األحادي  )١٠جدول (
 الضغوط النفسية تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية

 المتغيرات
مجموع 
 المربعات

 درجة الحرية
متوسط 
 المربعات

 المعنوية قيمة ف

 الضغوط الشخصية

  ٥٨,٦٦٢  ٣ ١٧٥,٩٨٧ بين المجموعات

  ٢٤,٨٦٢  ٩٦  ٢٣٨٦,٧٦٣ داخل المجموعات  ٠,٠٨  ٢,٣٦

     ٩٩  ٢٥٦٢,٧٥ اإلجمالي

 الضغوط االجتماعية

  ١٣٨,٢٨  ٣  ٤١٤,٨٣٩ بين المجموعات

  ٢٧,٩٢١  ٩٦  ٢٦٨٠,٤٠١ داخل المجموعات  ٠,٠٠٣  ٤,٩٥٣

     ٩٩  ٣٠٩٥,٢٤ اإلجمالي

 ضغوط العمل

  ٤٦,٧١٣  ٣  ١٤٠,١٣٩ بين المجموعات

  ٢٠,٩٤٩  ٩٦  ٢٠١١,١٠١ داخل المجموعات  ٠,٠٩  ٢,٢٣

     ٩٩  ٢١٥١,٢٤ اإلجمالي

مقياس الضغوط 
 النفسية

  ٥٨٥,٨٨  ٣  ١٧٥٧,٦٣٩ بين المجموعات

  ١٦٥,٣٨  ٩٦  ١٥٨٧٦,٤٧ داخل المجموعات  ٠,٠٢  ٣,٥٤٣

     ٩٩  ١٧٦٣٤,١١ اإلجمالي



 

 

  د / نهلة صالح علي   

  )٤٢١( ٧ ٢٠٢٠يولية -الثالثونالمجلد  ١٠٨ لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا     

الحالة  لمتغيرتبعاً  العينةروق بين لفل الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري) ١١جدول (
  الضغوط النفسية االجتماعية لمقياس

 العدد الحالة االجتماعية المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

  الضغوط الشخصية

  ٥,٨٢  ٢٧,٦٨  ١٩  انسه

  ٤,٨٣  ٣٢,٠٤  ٧٣  متزوجة

  ٤,٠٤  ٢٦,٠٠  ٧  مطلقة

  .  ٣٠,٠٧  ١  ارملة

  الضغوط االجتماعية

  ٦,٨١  ٢٧,٤٢  ١٩  انسه

  ٤,٨٢  ٣٧,٧٤  ٧٣  متزوجة

  ٥,٣٥  ٢٤,٥٧  ٧  مطلقة

  .  ٣٠,٠٠  ١  ارملة

  ضغوط العمل

  ٤,٩٤  ٢٨,٤٢  ١٩  انسه

  ٤,٥٠  ٣٥,٢٣  ٧٣  متزوجة

  ٤,٣٩  ٣١,٢٩  ٧  مطلقة

  .  ٣١,٠٠  ١  ارملة

مقياس الضغوط 
  النفسية

  ١٦,٠٨  ٨٣,٥٣  ١٩  انسه

  ١٢,١٧  ١٠٥,٠١  ٧٣  متزوجة

  ٩,٦٩  ٨١,٨٦  ٧  مطلقة

  .  ٩٢,٠٠  ١  ارملة

لفروق التوضيح   ANOVAالتباين األحادي اختبار يتضح من الجدول السابق لنتائج 
الناتجة من إنتشار  لمتغير الحالة االجتماعيةتبعاً لمقياس الضغوط النفسية  العينةاإلحصائية بين 

  فيروس كورونا المستجد لدى المرأة العاملة ما يلي:
 تعزى  ) بين عينة الدراسة٠,٠٥صائية عند مستوى معنوية (توجد فروق ذات داللة إح



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٤٢٢( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

) وهي ٤,٩٥٣حيث بلغت قيمة (ف) ( الضغوط االجتماعيةلبعد  لمتغير الحالة االجتماعية
  ).٣٧,٧٤) لصالح عينة المتزوجة بمتوسط حسابي (٠,٠٠٣قيمة دالة إحصائياً بمعنوية (

 ) تعزى  ) بين عينة الدراسة٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
) ٣,٥٤٣حيث بلغت قيمة (ف) ( الضغوط النفسية جمالي مقياسإل لمتغير الحالة االجتماعية

) لصالح عينة المتزوجة بمتوسط حسابي ٠,٠٢وهي قيمة دالة إحصائياً بمعنوية (
)١٠٥,٠١. (  

 ) تعزى  اسة) بين عينة الدر٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
 .ضغوط العملو الضغوط الشخصيةلمتغير الحالة االجتماعية لبعدي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية فى  :ثالثال الفرضمما سبق يتضح التحقق من صحة 
درجة الضغوط النفسية الناتجة من إنتشار فيروس كورونا المستجد لدى المرأة العاملة تعزى 

  لمتغير الحالة االجتماعية. 
ذلك الى أن المرأة أصبحت تشارك اُسرتها فى تحمل أعباء ومسئوليات الحياة ويرجع 

وإتمام المهام المنزلية وتربية األبناء، هذا بجانب عملها، ولعل األمر الذى يزيد الضغوط على 
عاتقها هو ما تمر به من صراعات وأزمات، وخاصة تلك التى تعيشها فى مجتمعنا الحالى والتى 

فيروس كورونا المستجد والذى أودى بحياة الكثيرين، ففى ظل عدم وجود عالج إرتبطت بإنتشار 
حتى االن أصبح األمر مثيرا للقلق والخوف من االصابة أو نقل المرض لآلخرين وخاصة أفراد 

  ).٢٠١٥) ومليكة بلعابد (٢٠١٣االسرة، ويتفق ذلك مع دراسة كل من ناجية دايلى (

ى نفسها وعلى اسرتها لمواجهة ضغوط الحياة باشكالها فالمرأة العاملة تسعى للحفاظ عل
االجتماعية واالقتصادية والصحية، فهى فى حاجة الى المساندة والدعم النفسى من االخرين لكى 
تستطيع التعامل والتعايش مع احداث الحياة الضاغطة، ولكى تواصل جهودها فى الحياة وينمو 

ج التى توصلت اليها بعض الدراسات مثل دراسة زينب لديها الدافع لالنجاز، ويؤكد ذلك النتائ
) وشويطر خيرة ٢٠١٤) ونبيل بحرى وعلى فارس (٢٠١١حياوى الخفاجى وهناء عبد النبى (

)٢٠١٧.(  
ولعل الحالة االجتماعية للمرأة العاملة قد تفرض عليها أشكاال مختلفة من الضغوط 

اغل هو الحفاظ على اسرتها، االمر الذى يجعلها النفسية، فالمرأة العاملة المتزوجة يكون شغلها الش
فى صراع نفسى شديد قد يؤدى بها الى إضطرابات جسمية وأمراض عضوية مثل إرتفاع أو 
إنخفاض ضغط الدم أو السكر أو الربو وغير ذلك من األمراض التى يمكن أن تصيبها نتيجة كثرة 

المنزل والوفاء بمتطلبات العمل، ويتفق ذلك التفكير فى كيفية تحقيق التوافق بين متطلبات االسرة و



 

 

  د / نهلة صالح علي   

  )٤٢٣( ٧ ٢٠٢٠يولية -الثالثونالمجلد  ١٠٨ لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا     

والتى اشارت الى أن المرأة العاملة تسعى لمحاولة التكيف مع  "Selye"هانز سيلى مع نظرية 
والتى أكدت أن الضغوط النفسية التى تواجهها  "Canonكانون "والتر مسببات الضغط ونظرية 

ويتفق ذلك مع نتائج  الطبيعى للجسم، المرأة يمكن أن تؤدى الى مشكالت عضوية تخل بالتوازن
-Al  ودراسة )٢٠١٤ليلى محمد العارف (و) ٢٠١٤ناهد سعود (دراسات كل من 

Haramlah)٢٠١٨عال حسن ادعيس (و) ٢٠١٥. (  

وجود فروق فى درجة الضغوط النفسية الناتجة من وفى ضوء ما سبق يمكن تفسير 
فى ضوء بعض العوامل المحيطة ببيئة المرأة  إنتشار فيروس كورونا المستجد لدى المرأة العاملة

ثقافة االفراد  عوامل الطبيعية والعوامل االجتماعية وما تتضمنه منالتى تعيش فيها، حيث ال
شذى إسماعيل وعاداتهم وتقاليدهم وكيفية مواجهتهم إلنتشار المرض وهو ما أكدت عليه دراسة 

رأة فى التعامل مع ضغوط الحياة اليومية ، االمر الذى قد يؤثر على سلوك الم)٢٠٠٣األمين (
المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، فالمرأة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البالد 
تحاول كبت مشاعرها وإنفعاالتها السلبية أمالً فى مرور األزمة بسالم وهو ما أشارت اليه نظرية 

  التحليل النفسى.
عاملة فى نشر الوعى واإلقتداء بالنماذج السلوكية الصحيحة وهنا يتعاظم دور المرأة ال

إنتشار  وتطبيقها فى كافة المجاالت لمنعأخذ االحتياطات الالزمة االلتزام بالتدابير الوقائية وفى 
الفيروس بإستخدام واقى الوجه (الكمامة) والمطهرات الشائعة (الكحول)، وهو ما أكدت عليه نتائج 

إنعام محمد وراد ، )٢٠٠٥( .Lai MY, Cheng PK, Lim WWاسة دربعض الدراسات مثل 
  ).٢٠٢٠( G. Kampfa و )٢٠١٥( Herman; Dirawan، )٢٠١٣صبح (

  نتائج الفرض الرابع: 
درجة الضغوط النفسية الناتجة من  توجد فروق ذات داللة إحصائية فى" نص الفرض: -٤

 "إنتشار فيروس كورونا المستجد لدى المرأة العاملة تعزى لمتغير المستوى التعليمى



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٤٢٤( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

لتوضيح الفروق اإلحصائية بين العينة لمقياس   ANOVAاختبار التباين األحادي ) ١٢جدول (
 الضغوط النفسية تبعاً لمتغير  المستوى التعليمى

 المتغيرات
مجموع 

 مربعاتال
 درجة الحرية

متوسط 
 المربعات

 المعنوية قيمة ف

 الضغوط الشخصية

  ١٧,٥٤٧  ٤ ٧٠,١٨٧ بين المجموعات

  ٢٦,٢٣٨  ٩٥  ٢٤٩٢,٥٦٣ داخل المجموعات  ٠,٦  ٠,٦٦٩

    ٩٩  ٢٥٦٢,٧٥ اإلجمالي

 الضغوط االجتماعية

  ٣٢,٦٢٧  ٤  ١٣٠,٥٠٨ بين المجموعات

  ٣١,٢٠٨  ٩٥  ٢٩٦٤,٧٣٢ داخل المجموعات  ٠,٤  ١,٠٤٥

    ٩٩  ٣٠٩٥,٢٤ اإلجمالي

 ضغوط العمل

  ١٨,١٢٣  ٤  ٧٢,٤٩٢ بين المجموعات

  ٢١,٨٨٢  ٩٥  ٢٠٧٨,٧٤٨ داخل المجموعات  ٠,٥  ٠,٨٢٨

    ٩٩  ٢١٥١,٢٤ اإلجمالي

 مقياس الضغوط النفسية

  ١٦٦,٤٦٤  ٤  ٦٦٥,٨٥٧ بين المجموعات

  ١٧٨,٦١٣  ٩٥  ١٦٩٦٨,٢٥ داخل المجموعات  ٠,٤  ٠,٩٣٢

    ٩٩  ١٧٦٣٤,١١ اإلجمالي

لفروق التوضيح  ANOVAالتباين األحادي اختبار يتضح من الجدول السابق لنتائج 
لمقياس الضغوط النفسية الناتجة من إنتشار فيروس كورونا  لمتغير السنتبعاً  العينةاإلحصائية بين 

تعزى لمتغير  الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة المستجد لدى المرأة العاملة
 ).٠,٠٥وإجمالي المقياس عند مستوى معنوية ( الضغوط النفسية ألبعاد مقياس السن

توجد فروق ذات داللة إحصائية فى درجة الضغوط  :الرابع الفرضمما سبق لم يثبت صحة     
توى النفسية الناتجة من إنتشار فيروس كورونا المستجد لدى المرأة العاملة تعزى لمتغير المس

  التعليمى.
  نتائج الفرض اخلامس:

توجد فروق ذات داللة إحصائية فى االضطرابات النفسجسمية الناتجة من نص الفرض: " -٥



 

 

  د / نهلة صالح علي   

  )٤٢٥( ٧ ٢٠٢٠يولية -الثالثونالمجلد  ١٠٨ لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا     

 ."إنتشار فيروس كورونا المستجد لدى المرأة العاملة تعزى لمتغير السن
 لتوضيح الفروق اإلحصائية بين العينة لمقياس  ANOVAاختبار التباين األحادي ) ١٣جدول (

  االضطرابات النفسجسمية تبعاً لمتغير  السن

 المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 المعنوية قيمة ف

 أمراض الجهاز الهضمى 

  ١١,١  ٢  ٢٢,٣ بين المجموعات

  ٢٥,٣  ٩٧  ٢٤٥٨,٦ داخل المجموعات  ٠,٦٥  ٠,٤٤٠
     ٩٩  ٢٤٨٠,٩ اإلجمالي

 أمراض الجهاز التنفسى

  ١٠,٠  ٢  ٢٠,٠  مجموعاتبين ال
  ٣١,٦  ٩٧  ٣٠٦٤,٢  داخل المجموعات  ٠,٧  ٠,٣١٧

     ٩٩  ٣٠٨٤,٢  اإلجمالي

  أمراض الجهاز الدورى 
  ٧,٣  ٢  ١٤,٥  بين المجموعات

  ٣٧,٢  ٩٧  ٣٦٠٨,٣  داخل المجموعات  ٠,٨  ٠,١٩٥
     ٩٩  ٣٦٢٢,٨  اإلجمالي

  األمراض الجلدية
  ١٦,٢  ٢  ٣٢,٤  بين المجموعات

  ١٧,٥  ٩٧  ١٧٠٠,٦  داخل المجموعات  ٤  ٠,٩٢٥
     ٩٩  ١٧٣٣,٠  اإلجمالي

مقياس االضطرابات 
  النفسجسمية

  ٩٠,٥  ٢  ١٨١,٠  بين المجموعات
  ٢٩٤,١  ٩٧  ٢٨٥٣٢,٣  داخل المجموعات  ٠,٧  ٠,٣٠٨

     ٩٩  ٢٨٧١٣,٣  اإلجمالي

فروق لالتوضيح   ANOVAالتباين األحادي اختبار يتضح من الجدول السابق لنتائج 
عدم  لمتغير السنتبعاً  لدى المرأة العاملة االضطرابات النفسجسميةلمقياس  العينةاإلحصائية بين 

االضطرابات  ألبعاد مقياس تعزى لمتغير السن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة
 ).٠,٠٥وإجمالي المقياس عند مستوى معنوية ( النفسجسمية

توجد فروق ذات داللة إحصائية فى  :الخامس فرضالمما سبق لم يثبت صحة 
  لدى المرأة العاملة تعزى لمتغير السن. االضطرابات النفسجسمية

  نتائج الفرض السادس:
نص الفرض: "توجد فروق ذات داللة إحصائية فى االضطرابات النفسجسمية لدى المرأة  -٦

  ."العاملة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٤٢٦( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

لتوضيح الفروق اإلحصائية بين العينة   ANOVAتباين األحادي اختبار ال) ١٤جدول (
 لمقياس الضغوط النفسية تبعاً لمتغير  الحالة االجتماعية

 المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 المعنوية قيمة ف

أمراض الجهاز 
 الهضمى 

  ٢٦,٣٩١  ٣  ٧٩,١٧٤ بين المجموعات
  ٢٥,٠١٨  ٩٦  ٢٤٠١,٧٣٦ داخل المجموعات  ٠,٤  ١,٠٥٥

    ٩٩  ٢٤٨٠,٩١ اإلجمالي

أمراض الجهاز 
 التنفسى

  ٢٦,٦٨٧  ٣  ٨٠,٠٦٢  بين المجموعات
  ٣١,٢٩٤  ٩٦  ٣٠٠٤,١٧٨  داخل المجموعات  ٠,٥  ٠,٨٥٣

    ٩٩  ٣٠٨٤,٢٤  اإلجمالي

أمراض الجهاز 
  الدورى 

  ٦,٨٢٨  ٣  ٢٠,٤٨٣  بين المجموعات
  ٣٧,٥٢٥  ٩٦  ٣٦٠٢,٣٥٧  داخل المجموعات  ٠,٩  ٠,١٨٢

    ٩٩  ٣٦٢٢,٨٤  اإلجمالي

  األمراض الجلدية
  ٩,٧٧١  ٣  ٢٩,٣١٤  بين المجموعات

  ١٧,٧٤٧  ٩٦  ١٧٠٣,٦٨٦  داخل المجموعات  ٠,٦  ٠,٥٥١
    ٩٩  ١٧٣٣  اإلجمالي

مقياس 
االضطرابات 
  النفسجسمية

  ١٧١,١٥٢  ٣  ٥١٣,٤٥٧  بين المجموعات
  ٢٩٣,٧٤٨  ٩٦  ٢٨١٩٩,٨٥  داخل المجموعات  ٠,٦  ٠,٥٨٣

    ٩٩  ٢٨٧١٣,٣١  اإلجمالي

لفروق التوضيح   ANOVAالتباين األحادي اختبار يتضح من الجدول السابق لنتائج 
لمتغير الحالة تبعاً  لدى المرأة العاملة االضطرابات النفسجسميةلمقياس  العينةاإلحصائية بين 

تعزى لمتغير الحالة  سةاالجتماعية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدرا
 ).٠,٠٥وإجمالي المقياس عند مستوى معنوية ( االضطرابات النفسجسمية االجتماعية ألبعاد مقياس

توجد فروق ذات داللة إحصائية فى  :السادس الفرضمما سبق لم يثبت صحة 
  لدى المرأة العاملة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية. االضطرابات النفسجسمية

  ض السابعالفرنتائج 
توجد فروق ذات داللة إحصائية فى االضطرابات النفسجسمية لدى المرأة نص الفرض: " -٧

 ."العاملة تعزى لمتغير المستوى التعليمى



 

 

  د / نهلة صالح علي   

  )٤٢٧( ٧ ٢٠٢٠يولية -الثالثونالمجلد  ١٠٨ لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا     

لتوضيح الفروق اإلحصائية بين العينة لمقياس   ANOVAاختبار التباين األحادي ) ١٥جدول (
 الضغوط النفسية تبعاً لمتغير  المستوى التعليمى

 غيراتالمت
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 المعنوية قيمة ف

 أمراض الجهاز الهضمى 

  ١٢,٦٦٦  ٤  ٥٠,٦٦٦ بين المجموعات
  ٢٥,٥٨٢  ٩٥  ٢٤٣٠,٢٤٤ داخل المجموعات  ٠,٧  ٠,٤٩٥

    ٩٩  ٢٤٨٠,٩١ اإلجمالي

 أمراض الجهاز التنفسى

  ٢٣,٨١١  ٤  ٩٥,٢٤٦  بين المجموعات
  ٣١,٤٦٣  ٩٥  ٢٩٨٨,٩٩٤  ل المجموعاتداخ  ٠,٦  ٠,٧٥٧

    ٩٩  ٣٠٨٤,٢٤  اإلجمالي

  أمراض الجهاز الدورى 
  ٦٥,٤٣٢  ٤  ٢٦١,٧٢٦  بين المجموعات

  ٣٥,٣٨  ٩٥  ٣٣٦١,١١٤  داخل المجموعات  ٠,١  ١,٨٤٩
    ٩٩  ٣٦٢٢,٨٤  اإلجمالي

  األمراض الجلدية
  ١٣,١٣٣  ٤  ٥٢,٥٣٢  بين المجموعات

  ١٧,٦٨٩  ٩٥  ١٦٨٠,٤٦٨  داخل المجموعات  ٠,٦  ٠,٧٤٢
    ٩٩  ١٧٣٣  اإلجمالي

مقياس االضطرابات 
  النفسجسمية

  ٢٨١,٦٧٥  ٤  ١١٢٦,٦٩٨  بين المجموعات
  ٢٩٠,٣٨٥  ٩٥  ٢٧٥٨٦,٦١  داخل المجموعات  ٠,٤  ٠,٩٧

    ٩٩  ٢٨٧١٣,٣١  اإلجمالي

لتوضيح الفروق  ANOVAمن الجدول السابق لنتائج اختبار التباين األحادي  يتضح
حصائية بين العينة تبعاً لمتغير السن لمقياس االضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة عدم اإل

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة تعزى لمتغير السن ألبعاد مقياس االضطرابات 
 ).٠,٠٥النفسجسمية وإجمالي المقياس عند مستوى معنوية (

سابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية فى االضطرابات مما سبق لم يثبت صحة الفرض ال    
  النفسجسمية االضطرابات النفسجسمية لدى المرأة العاملة تعزى لمتغير المستوى التعليمى.

    البحثتوصيات 
ترى الباحثـة ضـرورة إجـراء بـرامج      أسفر عنها البحث الحالىفى ضوء النتائج التى  -١

المجتمع فى بيئات متباينة لنشر الوعى الصحى وحمالت توعية مكثفة لكافة فئات إرشادية 
وإتباع االجراءات الوقائية وعدم االكتفاء بالنصائح التليفزيونية والتوجهات االعالمية فـى  

 .  كيفية التعامل مع إنتشار األمراض واألوبئة وكيفية إدارة األزمات



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٤٢٨( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

عايـة والوقايـة   بالفئات المهمشة فى المجتمع مع ضرورة توفير سـبل الر زيادة االهتمام  -٢
 المختلفة حتى ال يكونوا بمثابة قنبلة موقوتة فى تفشى المرض.

تركيز اإلهتمام على االطفال فى المراحل العمرية المختلفة وحـثهم علـى إتخـاذ    ينبغى  -٣
فـى شـكل    التدابير الالزمة للوقاية وإرشادهم بطرق متنوعة تتفق مع قدراتهم وإمكاناتهم

ها ويستجيبوا لما فيها من نصائح ومفاهيم ويستفيدوا منهـا  ، لكى يتفاعلوا معومثير جذاب
  .القصى درجة



 

 

  د / نهلة صالح علي   

  )٤٢٩( ٧ ٢٠٢٠يولية -الثالثونالمجلد  ١٠٨ لمجلة المصرية للدراسات النفسية العددا     

ـع   املراجـ

، الطبعة الخامسة عشر، الطب النفسى المعاصر): ٢٠١٠أحمد عكاشة وطارق عكاشة ( .١
 القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية.

عوامل إختطار إنتقال العدوى لمرض إلتهاب الكبد  ):٢٠١٣إنعام محمد وراد صبح ( .٢
رسالة ماجستير، كلية الدراسات لوبائى نوع (ب) دراسة الحالة والشاهد، ا

 العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.
- البرامج-سيكولوجية إدارة الضغوط "الفنيات): ٢٠١٤تيرى لوكر واولجا جريجسون ( .٣

، ترجمة هشام سالمة وحمدى عبد العزيز، القاهرة : دار الفكر التطبيقات"
 العربى.

، الطبعة الرابعة، الصحة النفسية والعالج النفسى): ٢٠٠٥عبد السالم زهران ( حامد .٤
 القاهرة : عالم الكتب.

، ترجمة اسامة فاروق الفيروسات "مقدمة قصيرة جدا"): ٢٠١٤دوروثى إتش كروفورد ( .٥
 حسن، القاهرة : مؤسسة هنداوى للتعليم والثقافة.

الكتاب الطبى الجامعى "أساسيات علم ): ١٩٩٧ر. بيغلهول و ر. بونيتا و ت . كييلستروم ( .٦
المكتب االقليمى لشرق البحر المتوسط، منظمة الصحة العالمية،  الوبائيات"،

 جنيف. 
أحداث الحياة الضاغطة وعالقتها بدافعية ): ٢٠١١زينب حياوى الخفاجى وهناء عبد النبى ( .٧

ة فى مركز االنجاز وفاعلية الذات لدى المرأة العاملة فى بعض دوائر الدول
، ١، العدد ٣٦، مجلة أبحاث البصرة (العلوم االنسانية)، المجلد محافظة البصرة

 .١٧٩- ١٥٣ص ص 
): ٢٠١٦سارة صالح الخمشى وهيفاء عبد الرحمن بن شلهوب وهند فايع الشهرانى ( .٨

روابط للنشر دار ، القاهرة : ممارسة الخدمة االجتماعية فى الدفاع االجتماعى
 وتقنية المعلومات.

أثر العوامل الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية على ): ٢٠٠٣شذى إسماعيل األمين ( .٩
محافظة المناقل"  -مراضة المالريا واالسهاالت والتايفود "دراسة جيوطبية 

 ، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة الخرطوم.)٢٠٠٣-٢٠٠١(
دى االمهات على : إستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية ل)٢٠١٧شويطر خيرة ( .١٠



 

  

  دراسة العالقة بين الضغوط النفسية الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا المستجد 

  )٤٣٠( ٢٠٢٠  يولية  –المجلد الثالثون   -٨١٠العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

ضوء متغيرى الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية "دراسة ميدانية على 
"، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، عينة من والية وهران

 . ٢جامعة وهران 
إستراتيجية إدارة الضغوط ): ٢٠٠٦طه حسين عبد العظيم وسالمة عبد العظيم حسن ( .١١

 ، الطبعة االولى، عمان : دار الفكر.بويةالنفسية والتر
أحداث الحياة الضاغطة ): ٢٠٠٢عبد الحميد محمد على ومحمد السيد صديق ( .١٢

ومستويات اإلدراك واالستجابة الشخصية نحوها لدى عينة من طالب الجامعة 
، ١٢المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد  "دراسة سيكومترية إرشادية"،

 .١٥٢-٩٧معية المصرية للدراسات النفسية، ص ص، الج٢٧العدد 
 ، بيروت : الدار الجامعية.علم النفس االكلينيكى): ١٩٩٢عبد الرحمن محمد العيسوى ( .١٣
، بيروت : الدار األمراض السيكوسوماتية): ١٩٩٤عبد الرحمن محمد العيسوى ( .١٤

 الجامعية.
الضطرابات عوامل الخطر االسرية لدى المصابين با): ٢٠١٨عال حسن ادعيس ( .١٥

 ، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين.السيكوسوماتية فى محافظة الخليل
، الطبعة الثالثة، الجزائر : دار ضغوط الحياة واساليب مواجهتها): ٢٠٠٩على عسكر ( .١٦

 الكتاب الحديث.
، ترجمة زينب منعم، كتب طبيب العائلة، الضغط النفسى): ٢٠١٣غريغ ويلكنسون ( .١٧

 الرياض : المجلة العربية. الطبعة االولى، 
القاهرة : دار الفكر : القلق وإدارة الضغوط النفسية، )٢٠٠٨فاروق السيد عثمان ( .١٨

 العربى. 
، سيكولوجية التغيير للسيطرة على الضغوط النفسية): ٢٠١٨فالفيا محمد عثمان ( .١٩

 القاهرة : إيتراك للطباعة والنشر.
 جسدية "أمراض العصر"، –سية األمراض النف): ٢٠٠٠فيصل محمد خير الزراد ( .٢٠
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ABSTRACT 

 

The aim of the current research is to study the relationship between 
psychological stress resulting from the Outbreak of the new Coronavirus 
COVID-19 and psychosomatic disorders for the working women. The 
research sample consisted of (100) working women who are between the 
ages of (30-50) years and who do not suffer from chronic diseases, The 
research tools included a measure of psychological stress resulting from the 
Outbreak of the new Corona virus, and a measure of psychosomatic 
disorders for the working women (Prepared by researcher). The results of the 
research found that there was no statistically significant correlation between 
the psychological stress resulting from the Outbreak of the new Coronavirus 
and psychosomatic disorders for the working women. Also, it was not clear 
statistically significant differences in the degree of psychological stress 
resulting from the Outbreak of the new Coronavirus for working women due 
to the two variables (age - educational level), While the results indicated that 
there are statistically significant differences in the degree of psychological 
stress resulting from the Outbreak of the new Coronavirus for working 
woman due to the variable of Social status, Also, it was not clear statistically 
significant differences in the psychosomatic disorders for working women 
due to the variables (age - Social status - educational level). 
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