ممارسات األسرة الريفية لمواجهة أزمة كوفيد19-
دراسة حالة بإحدى قرى محافظة القليوبية
إيهاب عبد الخالق محمد هيكل

1

 ،0.294 ،0.218 ،0.243و 0.271للى التوال  -3 ،تمثال

الملخص العربى
استهدف البحث التعثرف للثى مسثتوى تنفيث األسثرة الريفيثة

مواقثثثثا التوايثثثثال ابجتمثثثثال  ،األقثثثثارب والميثث ثران أمثثثثم ماثثثثادر
المعلومثثثات المتعلقثثثة بكوفيثثثد -4 ،19-يعتبثثثر انخفثثثاض الثثثدخال

للممارسثثثات الرشثثثيدة لمواجهثثثة أزمثثثة كوفيثثثد ،19-تحديثثثد طبيعثثثة

بسثثبت ب الثثثة بعثثل أفثثراد األسثثرة الناتمثثثة لثث األزمثثثة مثث أمثثثم

لمواجهثثثثة أزمثثثثة كوفيثثثثد ،19-والمتغيثثثرات المسثثثثتقلة المدروسثثثثة،

.19

العالقثثثة ثثثي درجثثثة تنفيث ث األسثثثرة الريفيثثثة للممارسثثثات الرشثثثيدة
التعرف للثى ماثادر معلومثات األسثرة الريفيثة المتعلقثة بكوفيثد-

 ،19التعرف للى معوقات ومشكالت األسرة الريفية لمواجهة تلك
وج ِمعث
األ زمثثة ،والحلثثوا المقترحثثة للتغلثثت للثثى تلثثك المعوقثثاتُ .
لثثا  ،2020م ث قريثثة يثثنافير
البيانثثات خثثالا شثثهر أ س ث
التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية بالمقا لة الشخاية لعينة

لشوائية بسي ة لغ قوامها  ،96باستخدا استمارة استبيان .وتم

اسثثثتخدا النسثثثت الم ويثثثة ،مقثثثايي

النزلثثثة المركزيثثثة ،التشثثثت ،

معامثثثال ابرتبثثثاي البسثثثي  ،واختبثثثار مربثثثا كثثثا  ،لتحليثثثال البيانثثثات
ومناقشثة النتثثائ  .ومث أمثثم نتثائ البحث اآلتث % 66.7 -1 :

مث ث أسثثثر المبحثثثوسي

و مسثثثتوى تنفيث ث امرتفثثثا للممارسثثثات

الرشثثيدة لمواجهثثة أزمثثة كوفيثثد ،19-ينمثثا  % 19.8مثث أسثثر
المبحثثثوسي

و مسثثثتوى تنفيث ث امتوسث ث

للممارسثثثات الرشثثثيدة

لمواجهثثثثة تلثثثثك األزمثثثثة ،و % 13.5مثثث أسثثثثر المبحثثثثوسي

و

المعوقات الت تعان منهثا األسثرة الريفيثة لمواجهثة أزمثة كوفيثد-
الكلمات الدالة :األسرة الريفية ،كوفيد ،19-وفيروس كورونا.

المقدمة والمشكلة البحثية
تُمثللل فوروسللار كوروجللا ممموعللة مللت الفوروسللار الم لف للة
مللا المللادة الوراليللة للحملل ،النللوو  ،وقللد قللر البللايثوت جوجللود
س للبعة ج لواع م للت الفوروس للار التاجي للة الت للي ق للد تص للول البش للر،
فض لالع عللت إصللا ة عض لاع مللت الفقاريللار كالخنللارير والللدجا ،

كما ن فوروسار كوروجا تصول البشر وتسبل مراضاع متعلقلة

المهار التنفسي ،ومت جونها فوروس كوروجا المتالرمة التنفسية

الحللادة ) ،(SARS-COVوالفوللروس التللاجي لمتالرمللة الش للر
األوس للل التنفس للي) ، (MERS-COVوهم للا فوروس للار يوواجي للة

ة
وممرضللة لل اوللة ،وقللد جللتي عنهللا تفشللي فوللروس كوروجلا
المنشللو

مسثثثتوى تنفيث ث امثثثنخفل لتلثثثك الممارسثثثات -2 ،توجثثثد لالقثثثة

اإلقليم للي والع للالمي ،يو للث وس للتمر ترللرار جس للا الم للادة الورالي للة

لمواجهة أزمة كوفيد ،19-وبي المتغيرات :العمر ،درجة التعرض

م ارضلاع تنفسللية تار

ارتباطيثثثة ثثثي درجثثثة تنفيثث األسثثثرة الريفيثثثة للممارسثثثات الرشثثثيدة

للحم ،النوو مت خالل تولود ممموعة متداخلة مت جزيئار
المللادة الوراليللة للفوللروس ،وتسللبل العللدو

لوسائال التوايثال الممثامير  ،درجثة ابتمثان نحثو المحافظثة للثى

جتائي خفيفة لم تنتشر لتحلد

مسثثتوى معنويثثة  ، 0.05لثثدد سثثنوات التعلثثيم الرسثثم  ،ودرجثثة

المسللمى كوفوللد ،19-مدينللة ووهللان
وقللد رهللر هل ا الفوللروس و ُ
الصوت في جهاوة عام .(Unhale, et al, 2020: 109) 2019

البي ثثة ،إجمثثال افنفثثاش الشثثهر  ،حمثثم الحيثثازة الزرا(يثثة النثثد
ترشثثثيد ابسثثثتهال النثثثد مسثثثتوى معنويثثثة  ، 0.01وبلغث ث

ثثثيم

معثثثثثثثثثامالت ابرتبثثثثثثثثثاي البسثثثثثثثثثي ا،0.226 ،0.231 ،0.202
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قسم االجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي ،كلية الزراعة ،جامعة القاهرة

dr_ehab_heikal@yahoo.com
mob. 01065771850

استالم البحث فى فى  05يناير ،2021الموافقة على النشر في 08فبراير2021

وق للد تُح ل ةلد

ضلوق فلي التلنفر جدرجلة كبولرة،

اإلصل للا ة جهل ل ا الفو للروس ت ول لرار سل لريعة فل للي

البوئ للة االجتماعي للة للف للرد واألسللرة ،ف للتجراحار الحم للر الص للحي
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جمود الروتوت

وفي رل خطر صحي عالمي النطا وشديد التلولور عللى

كتغال المدارس ،القوود على الحركة ،وإيدا

الوللومي ،اإلضللافة إلللى الض ل و المديللدة التللي قللد تقللا علللى

كافل للة الممتمعل للار ،تحل للول مل للا ُوفتل للر

ج ل ل عقل للد مل للت العمل للل

للضل ل ل النفسل للي واالجتمل للاعي ،ممل للا قل للد يل للاد إلل للى اسل للتخدام

إلجقل ل للات األرواح وإصل ل للالح ُسل ل لبل الال ل للي  ،يول ل للث يل ل للد
الفو ل للروس كوروج ل للا رم ل للة امت ل للدر لراف ل للة الممتمع ل للار ،ولرنه ل للا

عل للاتق الوالل للديت ،كل للل ه ل ل ا قل للد ومعل للل الفل للرد واألس ل لرة عرض ل ل
آليار سلبية للتعامل ما الوضا ال

تسببت في تلك األرملة،

وقللد يزيللد الخطللر الواقللا علللى األف لراد واألسللر األكثللر ايتياج لاع
سبل الظروف االقتصادوة المتردوة ،وينب لي عللى الحكوملار

الدؤوب مت جل التنمية المستدامة إلى عقد مت العمل الطارئ
هل ل ل ا

وضحت ن القطاع العام القو والفعال هو خل اللدفاع األول

ضللد المخللاير التللي تهللدد ُجظملاع وسللرها ،وقللد ينللتي خطل اعر آخللر

التنبي ل علللى المهللار الفاعلللة والمعنيللة حماوللة األف لراد واألسللر
ن تل للدعو إلل للى ضل للمان ن اإلج ل لراحار والممارس ل لار المطبقل للة

اجتشللار الو للاح متمللثالع فللي صلراعار اقتصللادوة وضل و ماليللة

متفاقمل للة ،واليتل لواح تلل للك التهديل للدار المتصل للاعدة والنا عل للة مل للت

للتصد ألرمة كوفود 19-تتماشى ما المعايور الدولية وتلتلزم

سل للرعة اجتشل للارل ،ينب ل للي للمميل للا العمل للل مع للاع للحل للد مل للت تفل للاهم

جتوص لليار منظم للة الص للحة العالمي للة (فرجاجل للديز-1 :2019 ،

األرمل للة ،وخفل لل ،معل للدل الوفيل للار ،وينب ل للي تقل للدوم المسل للاعدار

.)2

لآلخريت ،السيما األكثر ضعفاع ،والعمل عللى يملايتهم ،يولث
وقللد امتللدر التللداعيار االقتصللادوة ألرمللة فوللروس كوروجللا

المس ل للتمد لقطاع ل للار عدي ل للدة ف ل للي مص ل للر ،وم ل للت جونه ل للا قط ل للاع
الزراعة ،وعلى الرغم مت تولر القطاع الزراعي سلباع سبل تللك
األرم للة ،إال جل ل ل للم يتوقل لف مث للل قطاع للار خ للر كالس للياية،

يولث ومثلل القطلاع الز ارعلي جحلو  %11.2ملت النلاتي المحللي
اإلجمللالي ،ويعمللل ل يلوالي  %23.8مللت إجمللالي قللوة العمللل
فللي مصللر (يفظللي ،)2020 ،ويمللل علللى الحكومللار العمللل
عل للى ت للوفور المل لواد ال ائي للة والدوائي للة عل للى اخ للتالف جواعه للا

للملواينوت ،وإمللدادهم مللا وسللتمد مللت جياجللار ومعلومللار يللول
تلك األرمة.
وقللد سللند وجبللرن الت و لرار التللي تحللد

ن ه ل ا فوللروس ال وعللرف يللدوداع ،فقللد لللر شللدة علللى ييللاة

الممي للا ،م للت كاف للة الطبق للار االجتماعي للة واالقتص للادوة ،وعل للى
ومعلل تللك الحاللة يارئلة وشلديدة

ُسُبل مايشتهم ،األملر الل
الخطورة على الصلعوديت المحللي واإلقليملي ،لل ا تسلتدعي تللك
األرم للة اس للتما ة إقليمي للة يارئ للة ،اس للتما ة ال ترم للي فق للل إل للى
إجقات الدول و الصناعار و الماسسار المالية ،جلل إللى إجقلات
يياة مئار اآلالف ملت السلكان ،ويملل ن تتمحلور

مبلادرة

لامت ركللان
للقضللاح علللى ه ل ا الو للاح يللول رفللال السللكان ،وتضل ُ
الممتما (اإلسكوا.)2 :2020 ،
وفللي رللل مواجهللة األسلرة الريفيللة لتلللك األرمللة ،سللوف يللتم

فللي األس لرة إلللى

عوامل خارجية شكل ساسي ،والعوامل الداخلية شكل للاجو
(الخشل للاب ،)585 :1970 ،وتتمث ل لل العوامل للل الخارجيل للة فل للي
العمليلار الخاصللة التصلنيا والتحضللر ،وقلد تتمثللل فيملا ينللتي
عللت البوئللة الطبيايللة المحيطللة مللت و ئللة و م ل ار

 ،كللرد فعللل

جللاجم عللت سلللوا اإلجسللان تمللال البوئللة الطبيايللة ،األمللر ال ل
ينللتي عن ل رمللة تعوللق روتللوت الحيللاة للالممتما ،وتعتبللر رمللة
فوروس كوفود 19-مثال صارخ على إعاقة روتوت الحياة لد
الممتمعار شكل عام ،والممتمعار الريفية شكل خاص.

اتخ ل للات ع ل لل ،الت ل للداجور واألجش ل للطة الخاص ل للة األسل ل لرة الريفي ل للة
و فرادهل للا ،األمل لر الل ل

وسل للتدعي ن تلتل للزم األسل لرة ممارسل للار

رشللودة م للت ش للوجها االس للتمرار والص للمود لمواجه للة تل للك األرم للة،
والمحافظة على كياجهلا وسلالمة فرادهلا ،يتلى يلتم تملاور تللك

األرمة وقل خسائر ممكنة ،ومت هنا توتي همية البحث الراهت
تلقاح الضوح على األسرة الريفية وممارساتها الرشودة لمواجهلة
تلك األرملة ودراستها .األمر ال

أسار لدة تساؤبت بحثيثة،

والت يمك توضيحها وييا تها للى النحو التال :

إيهاب عبد الخالق محمد هيكل :ممارسار األسرة الريفية لمواجهة رمة كوفود...19-

 -1ما هو مستو تنفو األسرة الريفية للممارسار الرشودة
لمواجهة رمة كوفود 19-منطقة البحث ؟.
 -2ما هي يبيعة العالقة جوت درجة تنفو األسرة الريفية
للممارسار

الرشودة

لمواجهة

رمة

كوفود،19-

والمت ورار الدوموجرافية ،االجتماعية ،واالقتصادوة
المستقلة المدروسة منطقة البحث ؟.

 -3ما هي مصادر معلومار األسرة الريفية المتعلقة فوروس
كوروجا المستمد (كوفود )19-؟.
-4

ما هي المعوقار التي تعاجي منها األسرة الريفية
لمواجهة رمة كوفود 19-مت وجهة جظر المبحولوت؟.

 -5ما هي الحلول المقترية للت لل على المعوقار التي
تعاجي منها األسرة الريفية لمواجهة رمة كوفود 19-مت
وجهة جظر المبحولوت؟.
أمثداف الثبثحث
 -1قي للاس مس للتو تنفول ل األسل لرة الريفي للة للممارس للار الرش للودة
لمواجهة رمة كوفود 19-منطقة البحث.
 -2تحديل للد يبيعل للة العالقل للة جل للوت درجل للة تنفو ل ل األسل لرة الريفيل للة
للممارسل ل ل ل للار الرشل ل ل ل للودة لمواجهل ل ل ل للة رمل ل ل ل للة كوفول ل ل ل للد،19-

والمت ول ل ل لرار الدوموجرافيل ل ل للة ،االجتماعيل ل ل للة ،واالقتصل ل ل للادوة
المستقلة المدروسة منطقة البحث.
 -3التعللرف علللى مصللادر معلومللار األس لرة الريفيللة المتعلقللة
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لمواجه ل ل للة رم ل ل للة كوفو ل ل للد ،19-وعالقته ل ل للا ج ل ل للبع ،المت ول ل ل لرار
لالوة علل للى إل ل لراح
الدوموجرافيل للة ،االجتماعيل للة ،واالقتصل للادوة ،عل ل ع
الماجللل النظللر الخللاص جهل ا المم لال ،كمللا ومثللل هل ا البحللث
إي للد اإلس للهامار العلمي للة والت للي وكتم للل دوره للا م للا إس للهامار
البحو األخر لخدمة الممتما ،فمت المدير الل كر ن رملة

فوروس كوفود 19-اتت رمة محلية وعالمية في الوقلت تاتل ،
وقل للد ايتلل للت يو ل ل اعز واسل للعاع مل للت المل للدال والنقل للا

االجتمل للاعي،

االقتصاد .

مللا علللى المسللتو التطبيقللي ،ومللا قللدر وصللل إليل البحللث
مللت جتللائي  ،فقللد اتللت جائحللة كوفوللد  19-تمثللل رمللة محليللة

وعالميل ل ل للة ،ومواجهتهل ل ل للا تسل ل ل للتدعي اهتمل ل ل للام المهل ل ل للار المعنيل ل ل للة
والحكومللار كافللة الد ارسللار والبحللو العلميللة والتللي ومللل ن
تتنل ل للاول ه ل ل ل ل األرمل ل للة البحل ل للث والتحلول ل للل ،والسل ل لليما البح ل ل للو
االجتماعيل للة االقتص ل للادوة ،ويتنل للاول البح ل للث ال ل لراهت ممارس ل للار
األس لرة الريفي للة الرش للودة لمواجه للة تل للك األرم للة ،فاألس لرة الريفي للة

تمثللل ويللدة البنللاح فللي الممتمللا الريفللي المصللر  ،األمللر ال ل
ومعللل متخ ل

الق ل اررار فللي ياجللة إلللى ن وكوج لوا علللى د اروللة

علميل للة جتلل للك األرمل للة وسل لللوب علمل للي ،وق ل لد تسل للاهم مثل للل تل للك
البحو في تمكونهم مت وضا رؤية و خطة واضحة المعالم،
جناح عللى إيصلاحار
للتعامل ما تلك األرمة في الفترة القادمة ع
وجت للائي تل للك النوعي للة م للت البح للو  ،يت للى يتس للنى ايتل لواح تل للك
األرمة.

فوروس كوروجا المستمد (كوفود.)19-

افطار النظر وابستعراض المرجع

 -4التعلرف عللى المعوقلار التلي تعلاجي منهلا األسلرة الريفيلة

تمثللل األس لرة ويللدة جنللاح الممتمللا ،فهللي سللاس وجللود

لمواجهة رمة كوفود 19-مت وجهة جظر المبحولوت.

الممتملا ،ومصلدر الدعاملة األوللى لضلبل السللوا ،واإليلار

 -5التعرف على الحلول المقترية للت لل على المعوقار

يتلقلى فيل اإلجسلان ول دروس الحيلاة االجتماعيلة ،وفلي

التي تعاجي منها األسرة الريفية لمواجهة رمة كوفود19-
مت وجهة جظر المبحولوت.
األمثمثيثة الت بيقية للثبثحث
يه للتم البح للث الل لراهت  -والل ل

ي للدخل ف للي جط للا البح للو

والد ارسل ل للار الموداجيل ل للة  -جد ارسل ل للة ممارسل ل للار األس ل ل لرة الريفي ل ل لة

الل

ممال دراسة األسرة وهموتها تظهلر موضلوعار عللى قلدر كبولر

م للت األهمي للة ،والت للي ق للد تتط للر إل للى الن لوايي االجتماعي للة،
االقتصل للادوة ،والثقافيل للة (سل للليمة ، ،وإومل للان ،)1 :2013 ،كمل للا

تعد األسرة جتاجاع لألجما الثقافيلة المتوارللة والمكتسلبة ملت يرفلي

األسل لرة (األب واألم) ،يوللث جهمللا فللي تعاملهمللا م لا مللا هللو
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مورو ومكتسلل يادولان إللى جنلاح جملل سللوكي ولقلافي ممولز

 -المرحلة الثانية امرحلة األسرة األمومية  :وهلي مريللة كثلر

وال تلزال محلل اهتملام الرثولر ملت المعنولوت ملت البلايثوت فلي

مسلتقلة ،وكاجلت السللطة فوهلا علي سللطة الملرة ،وكلان ينسلل

لرل سرة) .(Burgess and Locke, 1945: 281ل ا كاجت األسرة
مختلف التخصصار ،و األخص في العلوم االجتماعيلة ،وتللك

ألهموتهلا اعتبارهلا الخليلة األوللى والرئيسلية التلي يترلون منهلا

الممتمللا ،وتتنللوع التنظيمللار األس لرية فللي جنياجهللا ،دوارهللا،

ورائفهلا ،وعالقاتهلا ملت ممتملا إللى آخلر ،ورغلم تعلدد العلملاح
وتنللوع اتماهللاتهم الفرريللة ،إال جل لللم يللتم إعطللاح تعريللو وايللد
عون ل لألس لرة ،وقللد يرجللا تلللك إلللى تنللوع يمللم األس لرة ،وتعقللد
جنياجهل للا وعالقاتهل للا وورائفهل للا مل للت ممتمل للا آلخل للر ،ومل للت ي بل للة
رمنية ألخلر (األيملر ،)16 :2004 ،ويمكلت تعريلو مفهلوم
األسلرة ملت خلالل القلاموس االجتملاعي عللى جهلا تللك العالقلة
التي تر ل جوت رجل وامرة و كثر معاع عالقار وليقلة و روا لل

ق ار لة ،يولث وشلعر عضلائها البلال وت المسلئولية تملال األيفلال
اح كللاجوا يفلالهم الطبيعوللوت و لالتبني (الخطوللل:2002 ،
سلو ع
 ،)358في يوت ن ارسوجز قد عرف األسرة على جها جسق
اجتمللاعي ألجهللا هللي الفاعللل فللي ر للل البن لاح االجتمللاعي
الشخص للية ،يو للث ن األدوار وال ل لليم م للت ه للم العناص للر
االجتماعيلة المسلئولة علت تنظليم العالقلار داخلل البنلاح ،وتللك
العناصر تضمت عالقة التداخل والتفاعل جلوت الشخصلية والبنلاح

االجتماعي (سعود.)146 :1980 ،
ومللت الماليل

ن تعريللو ارسللوجز لمفهللوم األسلرة قللد تللم

ر طل لاألدوار وال ليم ،يولث اعتبلر األسلرة جسلق اجتملاعي جلوت

جسلا اجتماعيلة عديلدة تتفاعلل معلاع لترلون البنلاح االجتملاعي

للممتم للا كك للل .وي ل كر ج للو ج للادو ( )90-89 :2006ن
اخوفت قدم تصنيفاع لم اريلل تطلور األسلر ،والل

يتضل عللى

النحو التالي:

 -المرحلة األولى اافباحثة المنسثية  :وقلد علا

ه ل المريلة جدون سرة ،يوث عا

اإلجسلان فلي

يياة جماعية في يالة مت

الشلووعية غولر المنظملة فلي الملريلة و الحيلاة المنسلية ،وقلد
سادها االضطراب والفوضى.

تطلو ار ملت المريللة السلا قة ،وفوهلا قلام اإلجسلان جترلويت سلرة
الطفل ألم في ه ل

المريلة.

 -المرحلثة الثالثثة امرحلثة األسثرة األ ويثة  :وفلي هل ل المريللة

اجتقل للت الس لليطرة م للت األم ل للألب ،يو للث ص للب األب ه للو س للود

األسلرة ،و صلبحت قيادتهلا فلي يلدل ،كملا صلب جسلل األجنلاح
وعود لألب ،وه ا األمر قد استمر إلى

اآلن.

 -المرحلة الرابعة اابسثتقاللية  :وقلد وضليو عل ،البلايثوت

مريلة ار عة تُعرف االستقاللية ،وفوها وستقل كلل ملت اللزوجوت
جنفسل  ،فللير أل منهملا سللطة عللى اآلخلر ،وقلد تلت هل ل
المريلة كنتيمة للتطور االقتصاد  ،يوث صلب المنلزل ُملتقلي

لل للزوجوت واألجن للاح لألك للل والن للوم ،ولر للل عض للو م للنهم ييات ل

المستقلة ،يتى الوجبار التي كاجلت تمملا فلراد األسلرة يولهلا،
يللت محلل

المطلاعم ،و صلب كلل عضلو فلي وريفتل وقضلي

فوها معظم الووم.
ويمكت تلخيص التصنيو الساجق عرض في ر ع م اريلل،

والتللي تتمث للل ف للي مريل للة اإل ايي للة المنس للية ،مريل للة األس لرة
األمومي للة ،مريل للة األسللرة األجوي للة ،و خو ل اعر مريل للة االس للتقاللية،
يوث ن ه ا الت ور و التطور قد وكون جاجماع عت ت ور شكل

ويبيعة األجظمة االقتصادوة ،والتي جدورها قد لرر على شتى

منايي الحياة.
ما النسبة ألهم شكال األسرة ،فت كر الخولي (:2008
 )58-53ن هناا لاللة شكال رئيسية لألسرة وهي:
 .1األسرة النواة :وهي التي تترون مت رو وروجة وما قد
وضاف إلوهما مت يفال متزو

.

 .2أسرة المما :ويشور ه ا المفهوم إلى راهرتوت ،األولى هي

ن وكون هناا رو وايد ول كثر مت روجة وايدة ،وتسمى
األسرة متعددة الزوجار ،والثاجية وهي األسرة المما وهي

األسرة الناجمة عت روا رجل مت كثر مت امرة وايدة،
ولرل امرة والدها ال يت جمبتهم مت الزو جفس

.

إيهاب عبد الخالق محمد هيكل :ممارسار األسرة الريفية لمواجهة رمة كوفود...19-

 .3أسرة العائلة االممتدة  :وتترون مت سرتوت و كثر تفرعتا

يقوق وواجبات التي تساعدل على الصحة النفسية والتريو
ما وسط

عت العالقة اح -جناح ،و هما امتداد له ل العالقة كثر مت

تفرعها عت العالقة الزوجية ،و هي اجتماع سرة شخصوت

االجتماعي.

 .4الوظيفة ابقتاثادية :وقلد يلد

لهل ل الوريفلة تطلور كبولر

(رو وروجة) ما سرة األهل.

جوصلفها وريفلة سلرية ،وقلد وكلون ملت جررهلا خاصلة فلي

وملت خلالل هل ا التقسليم و التصلنيو ،ومكننلا اسلتخالص

الممتمعلار الريفيلة ،والتلي للم تعلد كعهلدها فلي االكتفلاح

ج ل تللم يصللر شللكال األس لرة فللي لاللللة شللكال متمثلللوت فللي
األسلرة النلواة ،سلرة الممللا ،واألسلرة الممتللدة و سلرة العائلللة،
ومل للت المل للدير الل ل كر جل ل مل للت الماليل ل اجتشل للار النل للوع األول
والل ل
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قل للد وسل للمى األسل لرة النوويل للة و الفردول لة ،كويل للد تبعل للار

عصل للر الترنولوجيل للا والصل للناعة الل ل

جايشل ل اآلن ،وال وخفل للى

علللى يللد ن ه ل ا األلللر قللد امتللد للممتمعللار المحليللة الريفيللة
جدرجة كبورة.
وم ل ل للت الم ل ل للدير ال ل ل ل كر ن األس ل ل لرة تار ور ل ل للائف و دوار
متع ل للددة ،وق ل للد ش ل للار كمل ل لال ( )56-55 :2005إل ل للى ر ع ل للة
ورائف ساسية لألسرة ومكت توضيحها على النحو التالي:
 .1الوظثائ

البيولوجيثة :تقلصلت ورلائف األسلرة ملت ويلدة

اقتصادوة تنتي للممتما كل ما وحتاج  ،و صبحت وريفتها

البوولوجيلة تلتلخص فلي اإلجملاب وملا وسلبق ملت عالقلار
مشروعة ،ضرورية الستمرار الرائت البشر

.

 .2الوظيفة النفسية :مت المعلروف ن اإلجسلان وحتلا لل ل اح
لونملو ويكبلر ،ولرلت يتلى وكلون هل ا النملو غولر جلاقص،

فملت الضلرور إشلباع ايتياجاتل النفسلية ،كالحاجلة إللى

الحل ،التقدير ،واألمت واألمان ،وه ا ال ومكت ن يوفرل إال

األسرة ،يوث جها هي المكان األول ال

وستقبل الفرد من

والدت .
 .3الوظيفثثة ابجتما(يثثة :وتتملللى فلي التنشللئة االجتماعيللة

لألجنلاح ،التلي يبلدو تولورهلا لاألخص فلي السلنوار الخملر
األولى مت يياة الطفل ،ففي ه ل السنوار يلتم تر يلة الطفلل
اجتماعيا وتدريب وتعليم على مختلف النظم االجتماعيلة،

وكملا تتضلمت إعطلاح الللدور والمكاجلة المناسبللوت ،وتعريفل

ج ل ات  ،و نلاح ضمللورل وتعليمل المعلايور االجتماعيلة ليعلرف

ج اتها اقتصادوا ،وهمرة فرادها إلى المدينة.
وجالي ل مللت خللالل العللر

السللاجق ن هنللاا ت و لرار قللد

لحقللت األس لرة صللفة عامللة ،يوللث صللبحت هنللاا ماسسللار
عديدة تشارا األسلرة فلي ال يلام جورائفهلا و دوارهلا ،كالمطلاعم،
واألجدو ة ،ولرت فلي هل ا التعلدد قلد و ولل دور األسلرة فلي رقا لة
األجن للاح ،مل للا اجشل ل ال ك للل فل للرد األسل لرة س للبل غلبل للة النل لوايي
المادو للة عل للى ال لليم الرويي للة والمعنوي للة ،األم للر ال ل
تقصي تلك الت ورار شكل علمي دقوق.

وس للتدعي

وم للت الم للدير الل ل كر تع للدد العوام للل الت للي ق للد تتس للبل ف للي
إيللدا

ت و لرار ف لي األس لرة  ،وقللد رهللر اتمللال تفسللور الت و لرار

التللي تحللد

األس لرة تسللنادل إلللى العديللد مللت العوامللل المادوللة

عند كلل ملت وجبلرن ،وملاركر ،فلي يلوت ن وجسلت كوجلت،

وماكر فبر قد رجعا تلك الت ور إلى جواجل عقليل و فرريلة،
يولث ن الت ولر األسللر جلا ا ساسلاع ملت الت وللر الفرلر  ،وهل ا
الت و للر الفر للر ج للاتي ع للت الت و للر الم للاد (الخش للاب:1970 ،
 .)585األمللر ال ل

وقللد يللالر علللى سلللوا األس لرة وعضللائها،

وقلد وكللون هل ا الت وللر ضللئول و لالت ،وتلللك يتوقللف علللى جللوع
وقللوة العامللل المتسللبل فللي إيللدا

هل ا الت وللر ،ويمكللت تعريللو

السلوا على ج يالة ملت التفاعلل جلوت الرلائت الحلي ومحيطل
(جوئتل ل )ه وه للو ف للي غالبوتل ل س لللوا ُمل لتعلم (مكتس للل)ه ي للتم م للت
خل ل للالل الماليظل ل للة والتعلل ل لليم والتل ل للدريله ويمكل ل للت ن يل ل للتم تعلل ل للم
السلللوكيار البسلليطة و المعق للدة .وكلمللا ت للي له ل ا الس لللوا ن

وكون منضبطاع وريفيا ويلقلى قبلوالعه كلملا كلان إوماجيلاعه و ترل اررل

وينظر إلى
يتحول إلى عادة سلوكية تاد غرضها جتلقائيةُ ،
السلللوا وض لاع علللى ج ل كللل مللا وفعل ل اإلجسللان رللاه اعر كللان م

لاهر ،وينظ للر إل للى البوئ للة عل للى جه للا ك للل م للا ي للالر ف للي
غو للر ر ل اع
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السلللواه فالسلللوا إتن عبللارة عللت ممموعللة مللت االسللتما اره

عميق ل للة األل ل للر تار يبيع ل للة ش ل للديدة ،وق ل للد تتح ل للول األرم ل للة

فونظللر إلوهللا علللى جهللا ممموعللة مللت المثولرار ،وقللد
مللا البوئللة ُ
لاح علللى المعللايور التللي
وكللون السلللوا مقبلوالع و غولر مقبلوالعه جنل ع

السطحية إلى عميقة في يالة اإلهمال.
 .2أزمثثثات مفاج ثثثة :وتح للد

ش للكل عني للو وفم للائي وتخ للر

ُوحللترم إلوهللا و إلللى المنظومللة ال يميلة التللي تقللرر هل ا السلللوا
(عر ياره .)194-193 :2007

 .3األزمثثثة الزاحفثثثة :وه للي تنم للو ج للبلح ،ولرنه للا محسوس للة وال

وشللور كللل مللت (الايسللاو  ،والالمللي-18 ،11 :2015 ،

 .4أزمات المتراكمة :وهي التي ومكت توقا يدولها ،يولث ن

والشل للدة ،والضل للائقة فل للي كل للل شل لليح متعلل للق جترل للاليو الحيل للاة،

تتفللاقم وتتطللور مللا الللزمت ،ممللا يتللي الفرصللة للتقلوللل مللت

 -ماهية األزمة : Crisis Concept

المسببار المادوة لها عت الطا ا المولوف.

ومكت لمتخ القرار وقف ريفها جحو قمة األرمة.

 )20إلللى ن األرمللة تعنللي فللي الل للة العر يللة المللدب ،الضللوق

عمليللة تروينهللا وتفاعللل سللباجها توخ ل وقللت يويللل قبللل ن

ومصل للطل األرمل للة ( )Crisesوعنل للي لحظل للة الق ل لرار ،واللحظل للة

لبمصورية و الزمت ال

يتم في اتخات القرار ،كملا تشلور إللى

معن للى الت وو للر المف للاجو جح للو األس للو  ،وت لراكم األرم للة ق للد ين للتي

خطورتها.
 .5أزمثثثثات يمكثثث التنبثثث

داخلي للة ،يو للث ن األجظم للة الرقاجي للة المنظم للة ق للادرة عل للى

عنها جتائي غولر متوقعلة عللى مسلتو النظلام شلكل جزئلي و
كلل للي ،و تضل للخم األرمل للة قل للد وحل للد

التل للولور فل للي شل للتى ج ل لزاح

النظ للام ،لل ل ا تت للولر األجش للطة والعملي للار الخاص للة النظ للام وق للد

رصدها والتعامل معها.
 .6أزمات ب يمكث التنبث

 .1تعل للرف إداريل للا وجهل للا رل للاهرة ال تتمو للز االسل للتقرار ،وتمثل للل
تهديداع مباش اعر لبقاح واستمرار المنظمة.
 .2تعنللي يللد

سلللبي وصللعل تمنبل  ،ألجهللا تتصللف ج لعنصر

مراقبة وتفحص البوئة الخارجية شكل فعال.
 .7أزمثثثات روتينيثثثة :تح للد

 .8أزمثثثثات إسثثثثتراتيمية :يول للث التل للدهور والضل للمور فل للي قل للدرة
المنظمة ،ويتض تلك التهديلد عنلدما ترلون المنظملة غولر
قل للادرة علل للى ايت ل لواح مل للا وحل للد

 .3كم ل للا جه ل للا لحظ ل للة مفزع ل للة ومحو ل لرة ،يو ل للث تتص ل للف جن ل للدرة
 .4وه ل للي موق ل للف خ ل للار ع ل للت الس ل لليطرة وتح ل للول فم ل للائي ع ل للت
السلوا المعتاد ،ياد إلى خللل فلي الممتملا ،ومواجهتل

يتطلل للل اتخل للات قل لرار سل لريا ومحل للدد رغل للم ضل للوق الوقل للت.

وتتعلدد جلواع األرمللار يسلل رؤ البللايثوت ،وهل ا التعللدد
ين للتي عن ل ص للنوفاع م للت األرم للار وفقللاع العتب للارار معون للة،
ويمكت تصنيو األرمار يسل االعتبارار التالية:

 .1أزمثات سث حية :وتحللد

شللكل مفلاجو وال تشللكل خطللورة

كبورة ،وتنتهي مت خالل التعاملل ملا سلباجها ،وقلد ترلون

ش للكل دور  ،وتن للتي ع للت تع للديل

القواجوت واألجظمة..

المفاجوة ،جقص المعلومار ،وتسارع اإليدا .
البياجار الصحيحة ،وقصور المعرفة.

هثا :وهلي تحلد

سلبل الت وولرار

المفاجئل للة للبوئل للة الخارجيل للة ،وسل للبل يل للدولها هل للو ضل للعف

ومتلد لوللالر فللي مسللتقبل النظللام وكملل  .ويمكللت تعريللو األرمللة

استناداع إلى األدجيار الخاصة جها على النحو التالي:

هثثثثا :وهل للي تحل للد

جتيمل للة سل للباب

مل للت مت و ل لرار فل للي البوئل للة

المحيطة.
 -خصللائص األرمللة :وشللور جللو فللارة ( )29-27 :2009إلللى

خصائص األرمة ،والتي ومكت توضيحها فيما يلي:
.1

التنثثثثثثثثثاقل الواضثثثثثثثثثﻣ ف ال يانات الالزمة أسنا و ﻮع

األزمة ،ويجعﻜﺲ تلل للك في صﻮرة مﻦ عﺪم وضﻮح الﺮؤية
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للد صجاع ال ﺮار ،ومﻦ لﻢ عﺪم ال ﺪرة على تيﺪيﺪ

االتماهار السليمة لصجاعة ال ﺮارار الفاعلة.
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.2

ومل لت ل للم تب للد ف للي االجحس للار وال للتقلص ،ولر للت ق للد تتم للدد

األزمثثة ت ث د ألحثثداث فمائيثثة ولنيفثثة لنثثد وقولهثثا،

ع ،األرمار عندما وفشل الصدام في تحقوق هداف .

وتجﺬب اجت ال ك ل ل للل األي ل ل لراف المعني ل ل للة عل ل ل للى المس ل ل للتويوت
االجتماعي واالقتصاد .

.3

تتسثثثم األ زمثثثة درجثثثة كبيثثثرة مث ث التعقيثثثد ،م للا ت للداخل

 .5مرحلثثة ابختفثثا  :وتصللل األرمللة إلللى هل ل المريلللة عنللدما
تفقد شكل كبور قلوة اللدفا الموللدة لهلا و لعناصلرها التلي

تنتمي إلوها ،ومت للم تتالشلى مظاهرهلا ،وينتهلي االهتملام

عناص للر عدي للدة ،وي للدو تشل لا ك وتن للاق ،ج للوت الش للركاح

المعنووت ،مما ياد لحلدو تﻴيﺮار جﻮه لﺮوة في ﻃجوعة

جهللا ويختفللي الحللديث عنهللا إال اعتبارهللا يللدلاع تاريخيلاع قللد
اجحس للر واجته للى .وق للد وك للون ه ل ا االجحس للار دافع للا إلع للادة

العالقار القائمة ،وترويت عالقار جﺪيﺪة.
.4

البناح وال

وجثثود حالثثة م ث الخثثوف بكثثال أج ثزا الممتمثثا ،وسللبب

العمز في ت ﺪيﺮ مستقبل الجشا االقتصاد للممتما.
 -مراحال األزمة :The Stages of Crisis

يوضل كلل مللت الايسلاو  ،والالمللي (-31 ،11 :2015
 )34ن هنللاا خمللر م اريللل ساسللية تمللر جهللا األرمللة ،وفيمللا
يلي توضي لتلك المرايل:
 .1مرحلثثة النشثثو  :يوللث تبللد األرمللة فللي الظهللور ألول م لرة
شللكل مللبهم ويصللايبها إيسللاس للالقلق ،ويرجللا هل ا إلللى

اتسل للاع جطل للا الممهل للول فل للي األرمل للة و يل للاب كثول للر مل للت
المعلومار يول سباجها.
 .2مرحلثثة النمثثو وابتسثثاع :فللي يالللة مللا إتا لللم متخ ل

الق لرار

إلى خطورة األرملة فلي مريللة موالدهلا ،تنملو وتلدخل فلي
مريل ل للة النم ل للو واالتس ل للاع ،وف ل للي ه ل ل ل المريل ل للة الس ل للتطيا
متخ

القرار جرران وجودها و تماهلها.

 .3مرحلة النض  :وجاد اعر ملا تصلل األرملة إللى هل ل المريللة،
ولرنهللا قللد تحللد عنللدما وكللون متخ ل الق لرار علللى درجللة
كبو لرة مللت التماهللل ،ومللت لللم تللزداد القللو المتفاعلللة ف لي
الممتما وت

األرمة النامية قو تزيد مت آلارها.

 .4مرحلثثثة ابنحسثثثار والثثثتقلص :يو للث تص للل األرم للة لتل للك
المريلة عندما تتفتت عد تح يقها هدف التصادم العنيلو
ما المعنووت جها ،اإلضافة ألفراد الممتما  ،فبعد مريللة

الص للدام م للا األرم للة ،ينتش للر ال للوعي ج للوت ف لراد الممتم للا،
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يتصل ساساع عال آلار األرمة.

وليﺲ الضﺮورة ن تاصف األرمار الجﻈام اإلقتصاد
على المستﻮ
ج قﺪ يتاﺮ

الﻜلي و المستو الجﺰئي جصﻮرة فﺮدوة،
االقتصاد على المستﻮ

الﻜلي  -في كلليﺮ

مﻦ األيوان  -إلى كللﺮ مﻦ رمة ،وهلﺬا ما يﻄلﻖ علو

تﺰامﻦ األرمار ،يوث توجد شﻮاهلﺪ عديدة في التاريا
اإلقتصاد على األرمار التي تاﺮ

لها االقتصاد الﺪولي،

ومنها رمة الجﻄالة والتي تﺰامجﺖ ما رمة التضخﻢ العالمي،
وقد يلﻜﻮن التزامت لألرمار متﺮاجﻄ عًا صورة و وخر  ،كما
ومكت ن وكون ه ا التزامت يﺮ متﺮاجﻂ ملل األرمة المالوة
لها االقتصاد العالمي في الثماجونار،

العالموة التي تاﺮ

وقد تزامت معها رمة المﺪيﻮجوة العالموة  ،فاألرمار المتﺮاجﻄة
هلي التي تيﺪ

جسجﺐ الصلة الﻮلوقة للاجاصﺮ واأليدا

وتفاعلها معاع ،ما األرمار

تيﺪ

يﺮ المتﺮاجﻄة فهي يالة قﺪ

في المجﻈمة و الﻮيﺪة االقتصادوة ،وينمم عنها وقﻮع

رمتيﻦ و كللﺮ في جفﺲ الﻮقﺖ ألس اب مختلفة يﺮ متصلة

ي اضها ال اﺾ). (Mitroff and Pearson, 1993: 48
 ماهية فيروس كورونا المستمد اكوفيد:(19-فوروسار كوروجا هي ممموعة مت الفوروسار الم لفلة ملا
الم لادة الوراليللة للحملل ،النللوو  ،وقللد تعللرف المختصللوت علللى
سل للبعة جل لواع مل للت الفوروسل للار التاجيل للة التل للي ومكل للت ن تصل للول
البشر ،فضالع عت إصا ة ممموعة متنوعلة ملت الفقاريلار مثلل
الخنارير والدجا  ،ومت المعروف ن فوروسار كوروجا تصول
البش للر وتس للبل ملل ار

المه للار التنفس للي ،وم للت جونه للا فو للروس
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كوروجلا المتالرملة التنفسلية الحلادة ) ،(SARS-COVوالفولروس

مللت الفوروسللار التللي ومكللت ن تصللول الطوللور والثللدييار ،مللا

الت للاجي لمتالرم للة الش للر األوس للل التنفس للي)، (MERS-COV

ة
وممرضة لل اوة ،وقد جتي عنهلا
وهما فوروسار يوواجية المنشو

فللي تلللك البشللر ،ووفعق لا لمنظمللة الصللحة العالميللة كاجللت ه ل ل
الفوروسللار مس للئولة عللت العدي للد م لت اجتش للار كوفوللد 19-ي للول

تفشللي فوللروس كوروجللا اإلقليمللي والعللالمي ،وسللتمر تر لرار جسللا

العالم ).(Unhale, et al, 2020: 109-110

المل للادة الوراليل للة للحمل لل ،النل للوو مل للت خل للالل تولو للد ممموعل للة

ومت المدير ال كر ن الزراعة تُعلد ملت هلم جظلم اإلجتلا
ال ل ل ائي ،ومم للا ال ش للك فيل ل جه للا ق للد ت للولرر مائح للة فول للروس

متداخلة مت جزيئار المادة الورالية للفوروس ،وتسلبل العلدو

ضللوق فللي

ضلا تنفسللية تار جتللائي خفيفللة لللم تشللتد لتحللد
م ار ع
التل للنفر جدرجل للة كبول لرة .وقل للد رهل للر فول للروس كوروجل للا المسل للتمد،

ويعد تعزيز جظم إجتا األغ وة وتوريعهلا ملر ساسلي
كوروجاُ ،
لمكافحة الموع ،وهو ملر ينطلو عللى مواجهلة و لاح ينملا

المس للمى كوفو للد ، 19-ف للي وه للان الص للوت ف للي جهاو للة ع للام
و ُ
 ،2019وقد تم تشخيص  830يالة على األقل جدحاع مت 24

إلللى ن صللب

واليا ل للان ،كوريل لا المنو يل للة ،سل للن افورة ،فوتنل للام ،تل للايوان ،جوبل للال،

الن للاس وسل للبل عيش للهم ،وتمل للارة ال ل ل اح العالميل للة ،واألسل لوا ،

رهلر ،وقللد جللت األمللر الخلاص جو للاح فوللروس كوروجلا المسللتمد
رمللة صللحية عالميللة ،وتللاد

منظمللة األغ وللة

ين ل للاير  2020ف ل للي تس ل للا دول متمثل ل للة ف ل للي :الص ل للوت وتايالج ل للد

والز ارع للة دو اعر ف للي تقو لليم ومواجه للة آل للارل المحتمل للة عل للى يي للاة

والوالوللار المتحللدة األمريكيللة .وقللد جل للت عللدد الوفيللار يونهللا

وسالسل إمدادار ال اح ،والثروة الحوواجيلة .وتقلف الز ارعلة فلي

ستة وعشرون ياللة ،معظمهلا فلي المرضلى الل يت وعلاجون ملت
مر

الفترة الراهنة على مفتر الطر  ،يولث تواجل ضل وياع مت ازيلدة

كامت وخطور ،على الرغم مت ن العديد ملت التفاصلول

لتللوفور غ وللة كافيللة لعللدد مت ازيللد مللت السللكان ،وتلللك لمواجهللة

البش ل للر  -ال تل ل لزال غو ل للر معروف ل للة ،ويبل ل لدو ن ت ازي ل للد األع ل للداد

مختل للف دول الع للالم ،يو للث ن هن للاا تف للاور عل للى الص للعوديت

يول ه ا الفولروس  -مثلل مصلدرل وقدرتل عللى االجتشلار جلوت
المصللا ة يرجللا إلللى سللهولة اجتقللال العللدو مللت إجسللان آلخللر،
لر لتفشللي المتالرمللة التنفسللية الحللادة ) (SARS-COVفللي
جظل عا
عام  ،2002وتفشي فوروس كوروجلا المسلبل لمتالرملة الشلر

األوسللل التنفسللية ) (MERS-COVفللي عللام  ،2012ويعتبللر
كوفو للد 19-ه للو لال للث فو للروس كوروج للا وظه لر ج للوت البش للر ف للي
العقل للديت الماضل للووت ،األمل للر ال ل ل

وضل للا ماسسل للار الصل للحة

العام للة العالمي للة ف للي يال للة التوه للل القص للو  ،وق للد اس للتماجت

األرم للار والمخ للاير المتنوع للة الت للي يتع للر

له للا الس للكان ف للي

االجتم للاعي واقتص للاد ج للوت الري للو والحض للر ،وه للي التف للاور
يت ازي للد لمس للتو غو للر مس للبو  ،وف للي ض للوح ه ل ل التح للدوار ،ت للم
اإلعللالن عللت عقللد األمللم المتحللدة للز ارعللة األس لرية (- 2019

 ،)2028وقد يتي ه ا العقد فرصة استثنائية للزراعة األسرية،
وريل للادة قل للدرتهم علل للى تطل للوير اسل للتراتيميار جديل للدة وتقل للدوم

اسلتما ار مبترللرة للتحللدوار االجتماعيلة ،البوئيللة ،واالقتصللادوة
الناشللئة ،وتحقوللق تحلوالر ممدوللة للللنظم ال ائيللة ،يتللى تسللهم

الصوت سريعاع تجالغ منظمة الصحة العالمية جتفشي الملر ،

ش ل للكل فع ل للال ف ل للي تحقو ل للق خط ل للة التنمي ل للة المس ل للتدامة ،2030

المس للبل ،وق للد اس للتماجت منظم للة الص للحة العالمي للة س لريعاع م للت

يوللث تللم صللياغة السياسللار والب لرامي واألجشللطة الالرمللة ،وت لم

لتبللادل المعلوم للار م للا الممتم للا ال للدولي ع للد اكتش للاف العام للل

وترتس للل الز ارع للة األسل لرية اهتمامل لاع عالميل لاع منل ل عل للام ،2014

خ ل للالل إص ل للدار إرش ل للادار ش ل للون مراقب ل للة المص ل للاجوت ،وجم ل للا

إجشاح منصار متعلددة المهلار الفاعللة ملت جلل الحلوار يلول

العونار ،ما تحديث البياجار استمرار ،وتشور التحلديثار ملت
الصل للوت ،تايالجل للد ،كوريل للا ،واليا ل للان إلل للى ن الم للر

الم ل لرتبل

لبيا مقارج ل للة الس ل للارس ومتالرم ل للة
كوفو ل للد 19-يب ل للدو خفيعف ل لا جس ل ل ع
الشر األوسل التنفسية ،وتشكل فوروسار كوروجا عائلة كبولرة

السياسللار المالئمللة ،وتعبئللة الممتمللا المللدجي علللى المسللتويوت
القومي واإلقليمي (منظمة األغ وة والزراعة.)8-7 :2019 ،
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وتشير لمنة األمث الغث ائ العثالم ا )2015 , iiiإلثى أمثم

ف للي إس للهامار هر للرر سبنس للر ،يو للث ش للب الممتم للا الر للائت

والتغ ية ف ظال األزمات الممتدة ،والت يمك إيضاحها كمثا

جوت جظم الممتما في كلل م اريلل التطلور االجتملاعي ،لر

المبثاد التث تلتثثز هثثا للعمثثال للثثى تحسثثي األمث الغث ائ
يل :

 معالمة تدهور الحاالر الحرجة و ناح القدرة على الصمود. تلبيللة االيتياجللار اإلجسللاجية الفوريللة و نللاح سللبل كسللل علليقادرة على الصمود.
 الوصللول إلللى السللكان المتضللرريت ،مللا التركوللز علللى إشللباعااليتياجار ال ائية.
 إدارة الملوارد الطبيايللة عللى جحللو مسلتدام ،والحللد ملت خطللاراألرمار الممتدة.

-

المساهمة في يل األسباب الرامنة الجعدام األمت
ال ائي وجقص الت وة في األرمار الممتدة.

 تعزيل للز فعاليل للة الحوكمل للة الوينيل للة والمحليل للة ،اإلضل للافة إلل للىتعزيز التمويل الفعال.
 المداخال والتوجهات النظرية للبح :ُوعل للد االتم للال البن للائي ال للوريفي ي للد الم للداخل األساس للية
لدراسة األسرة وك لك الممتما ،يوث تنظر للممتملا عللى جل

جناح مكلون ملت علدة جسلا  ،ولرلل جسلق دور ووريفلة محلددل،
وتعتبللر األس لرة مللت هللم تلللك األجسللا  ،فهللي تُعللرف علللى جهللا
ممموعل ل م للت األفل لراد يتفل للاعلون معل للا و تحكمهل للم عل للدة قواعل للد
لتحقوللق هللدف معللوت ،لضللمان قائهللا ،وتسللتخدم ه ل ل النظريللة

كتيللار لفه لم موضللوعار األس لرة ،يوللث جهللا تواج ل متطلب للار
عديللدة جظ ل اعر لتعللدد االهتمامللار داخللل األس لرة ،وك ل ا التللولورار
المنبعث للة م للت األجس للا األخ للر عل للى الحي للاة األسل لرية ،وت للولور

األس لرة كماسسللة علللى تلللك األجسللا  ،ويللدور المحللور الرئيسللي
له ل النظرية يلول تحلولل وتفسلور كلل جسلق فلي جنلاح الممتملا

و إجلرار الطريقللة التللي تتل ار ل فوهللا معلاع ،ويسللمى هل ا التحلوللل
الوريفي،

تحلول ه ل األجلزاح وتفسلورها ،ويبيعلة العالقلار

فيما جونها ،وقد رهلرر البنائيلة والوريفيلة شلكل علملي واضل

العضو  ،و كد على وجود التساجد واالعتماد اللوريفي المتبلادل
إومللاد يالللة مللت التلوارن تسللاعد الممتمللا علللى قائل واسللتم اررل
( جو ريد ،)116 :1984 ،يوث وعالي األجسا الواسعة جسلبيا

عللى مسلتو  ،macro Systemويتلدر منهلا لمعالملة األجسلا
الصل ورة جسلبيا

عللى مسلتو  ،micro Systemمثلل األسلرة

الريفية ،وتتمثل الفرو

الوريفية لتلك النظرية فيما يلي:

 .1ومل إشباع المتطلبار الوريفية األساسية عند مستو
معوت يتى وستمر النسق األسر .
 .2كل جسق فرعي وريفي يتخصص في إشباع جزح معوت
مت ه ل المتطلبار.
 .3تاد

األسرة اعتبارها جسق فرعي ايد ه ل المتطلبار،

والمطلوب إشباعها.
 .4األسرة جسق اجتماعي تو متطلبار وريفية تنارر تلك
الموجودة في األجسا األكبر.

 .5تعتبر األسرة اص ر ويدل جنائية ،و التالي فتن لها
خصائص تموزها عت المماعار األخر .
 -المت لبات الوظيفية ونسق األسرة :وتتمثل هم المتطلبار

الوريفية الالرمة الستمرار جسق األسرة فيما يلي:
 .1التكيثث :

تري للو جس للق األس لرة م للا البوئ للة االجتماعي للة

لهللا ،فالتبللادل جللوت األسلرة واالقتصللاد وكللون التحللا

فلراد

األس لرة العم لل للحصللول علللى جللر ،يوللث تواجل األس لرة
الظروف االقتصادوة العمل واكتساب المهارار.
 .2تحقيثثق الهثثدف :النسللق االجتمللاعي (األسلرة) وحتللا إلللى
سل ل للبل للبقل ل للاح ،وهل ل ل ا وعنل ل للي ن وجل ل للود هل ل للداف (فردول ل للة،
جماعيللة) يللتم تح يقهللا الوسللائل المالئمللة ،واألس لرة تضللا
في مقدمة ورائفها تحقوق ه ل األهداف.

 .3التكامثثثثال:

ترامل للل العالقل للار المتبادلل للة جل للوت كل للل جل للزح

النس للق ،وق للد ُي منظ للر للممتم للا المحل للي كنس للق فرع للي م للت
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الممتما الربور ،فالممتما المحلي ومن األسرة هويتها و

و وت المت ورار الدوموجرافية ،االجتماعية ،واالقتصادوة

كياجها ،كما وقو روا ل التماسك داخل األسرة.

المستقلة المدروسة .

 .4المحافظثثة للثثى بقثثا الثثنم  :قللد وعللاجي الفللرد مللت صلراع
الدور ،واألسرة هنا مسلئولة علت امتصلاص

تلوتر ملت

خ للالل عملي للة التطبي للا ألعض للائها ،يو للث ترس للبهم ال لليم
الخاصة النسق (سمور.)310-309 :2003 ،
وجس للتخلص م للت الع للر

الس للاجق ن ه ل ل النظري للة ترتر للز

يول قاح النسق واستم اررل ،و ن كل جزح في النسق ل وريفة
ودور محدد ،يترامل ما اقي دوار وورائف األجزاح األخلر

من قة البح :
تم إجراح البحث الموداجي قرية صنافور التا عة لمركز
قلووب ،محافظة القلوو ية ،وتقا محافظة عند رس الدلتا
منطقة شر النول مساية إجمالية تقدر جنحو  1001كم
مر ا ،ويحدها محافظة القاهرة ومحافظة الموزة جنو اع،

ومحافظتا الدقهلية وال ر ية شماالع ،ومحافظة الشرقية مت جهة
الشر  ،ومحافظة المنوفية مت جهة ال رب ،وتقا المحافظة

النس للق األسل للر  ،كم للا وشل للور البن للاح االجتمل للاعي لألسل لرة إلل للى

ضمت إقليم القاهرة الربر  ،يوث تترون مت  9ويدار

الطريقة التي تلنظم جهلا دوارهلا وورائفهلا ،والعالقلار المتبادللة

محلية ،اإلضافة إلى  46ويدة محلية ريفية ،ويتبعها 195

جوت جزائها ،وترترز هم الورائف التي تقلوم جهلا األسلرة يلول

قرية ،ويضم مركز قلووب 1 :مدينةه  6قر مركزية وهي:

الترفيللة ،وتللوفور الحماوللة والرعاوللة ألعضللائها ،كمللا جسللتخلص

 17قرية تا عة (التوصيو البوئي لمحافظة القلوو ية:2007 ،

اإلجمللاب ،التنشللئة ،العالقللار العايفيللة ،التعللاون االقتصللاد ،
وضاع مت ه ا العلر

ن المتطلبلار السلا قة ملت وجهلة جظلر

صنافور ،جلقر ،جا  ،موت يلفا ،سنديون ،وينان ،و وضاع
.)3-1ويبلت

عدد

سكان

المحافظة

جحو

البنائي ل ل للة الوريفي ل ل للة ساس ل ل للية لممي ل ل للا األجس ل ل للا االجتماعيل ل ل للة

(5.744.425جسمة)،منها2.967.122تكور2.777.303،

واالقتصادوة األخر  ،وعلى رسها األسرة ،والفشل في إجمارها

إجا  ،ويبلت عدد سكان الريو جها 3.287.655جسمة ،كما

وعلر

األسلرة والممتمللا لالجهيللار ،والسلليما فللي يالللة مواجهللة

يبلت

عدد

السكان

الريفووت

مركز

قلووب

جحو

األسل لرة و الممتم للا وسل لرل ألرم للار تعرضل ل لخط للر و تهدي للد

(570192المهار المركز

معوت ،كما هو الحال ما رمة اجتشار فوروس كوفود.19-

 .)38 :2018وقد تم اختيار قرية صنافور التا عة لمركز
قلووب كممال ج رافي إلجراح البحث الموداجي ،جظ اعر لتنوع

الث ريثقثة الثبحثثثثيثة

مواردها البوئية ،وتمثل الزراعة جها يد هم جشطتها

الفرض البحث وافحاائ :
لري جحقق الهدف الثاجي مت البحث تم صياغة الفر
البحثي على النحو التالي :توجد عالقة جوت درجة تنفو
األسرة الريفية للممارسار الرشودة لمواجهة رمة كوفود19-
كمت ور تا ا ،و وت المت ورار الدوموجرافية ،االجتماعية،
واالقتصادوة المستقلة المدروسة  .والختبار صحة الفر
البحثي ساجق ال كر ،تم صياغة الفر

ل  ،وال

للتعبئة العامة واإليصاح،

اإليصائي المقاجل

ينص على :عدم وجود عالقة جوت درجة تنفو

األسرة الريفية للممارسار الرشودة لمواجهة رمة كوفود،19-

االقتصادوة ،ويبلت عدد سكاجها يوالي  23600جسمة ،كما
تبعد قرية صنافور عت مركز قلووب ما وقرب مت  9كم،
وعت القاهرة حوالي  28كم (مركز المعلومار الويدة
المحلية جنايية صنافور .)2020 ،ومت هم المحاصول التي
تشتهر جها القم  ،األرر ،البصل ،البرسيم ،والبطاير ،في
يوت ن المساية المزروعة موال

مثل الليم للون ،الووسفي،

والبرتقال تقل عت  40فدان (المماية التعاوجية الزراعية قرية
صنافور.)2020 ،

إيهاب عبد الخالق محمد هيكل :ممارسار األسرة الريفية لمواجهة رمة كوفود...19-

وتترون استمارة االسلتبيان ملت خمسلة قسلام ،يولث يتعللق

شاملة ولينة البح :
تتمثل شاملة البحث في جميا األسر الريفية التي تمتلك

ييارة ألر

رراعية المماية التعاوجية الزراعية قرية

صنافور التا عة لمركز قلووب ،محافظة القلوو ية ،وقد جلت
إجمالي عددهم  1984ييارة سرية ،وقد تم تحديد يمم
العونة جتطبوق المعادلة اآلتية، n = N / (N-1) B2 + 1 :
يوث ن = n :يمم العونة = N ،يمم الشاملة = B ،خطو

التقدير ( %10الصياد ،ومصطفى،)109 ،108 :1990 ،
وقد جلت يمم العونة جحو  ،95,2وتم تقريبها ليصب يمم
العونة  96سرة تار ييارة رراعية ،وقد تم سحبها طريقة
عشوائية سيطة.
تعتبللر الد ارسللة ال ارهن لة مللت الد ارسللار الوصللفية التحلوليللة،

يوث تسلتهدف قيلاس مسلتو تنفول األسلرة الريفيلة للممارسلار
الرشودة لمواجهة رمة كوفود ،19-كما تستهدف التعرف على
مص للادر معلوم للار األس لرة الريفي للة ي للول فو للروس كوفو للد،19-

وكل ا التعلرف عللى المعوقلار التلي تعلاجي منهلا األسلرة الريفيلة
لمواجهة رمة كوفود ،19-فضالع عت اختبلار عل ،الفلرو

اإليصل للائية المقاجلل للة لهل للا ،مل للا

الم ل للنهي المس ل للتخدم ف ل للي الد ارس ل للة الراهن ل للة فه ل للو م ل للنهي المس ل ل

االجتمل ل للاعي المزئل ل للي ( العونل ل للة) ،وتلل ل للك لمالئمتل ل ل لموضل ل للوع
الدراسة.
طريقة وأداة جما البيانات:
تم إجراح االختبار القبلي  Pre-Testالستمارة االستبيان عللى
 14مبحللو

قري للة س للنديون التا ع للة لمرك للز قلو للوب القلوو ي للة،

للوق للوف عل للى م للد ص للاليوتها لتحقو للق ه للداف البح للث الت للي
صل للممت مل للت جلهل للا ،وقل للد تل للم إجل لراح البحل للث المول للداجي قريل للة

صنافور التا عة لمركلز قلولوب ،محافظلة القلوو يلة ،ملت خلالل

المقاجلللة الشخص للية ألر للاب األس للر الريفي للة التللي تمتل للك يي للارة
رراعية استخدام استمارة استبيان ،وتلك خالل شهر غسطر
عام .2020

القسل للم األول مقل للايير المت و ل لرار الشخصل للية ،والقسل للم الثل للاجي
وحتللو عللى م يللاس ل يللاس مت وللر درجللة تنفول األسلرة الريفيللة
للممارس للار الرش للودة لمواجه للة رم للة كوفو للد ،19-جونم للا يتعل للق
القس للم الثال للث مق للايير المت وللرار االجتماعي للة ،واالقتص للادوة،
ما القسم ال ار ا فهلو متعللق مصلادر معلوملار األسلرة الريفيلة

يلول فولروس كوفولد ،19-المعوقلار التلي تعلاجي منهلا األسلرة
لمواجهللة رم للة كوفوللد ،19-وك ل ا ه للم الللدروس المس للتفادة م للت
تلللك األرم للة ،و خو ل اعر القس للم الخللامر والمتعل للق جبياج للار منطق للة
البحث.

المعالمثثثثة الكميثثثثة و يثثثثاس المتغيثث ثرات :فيم ل للا يل ل للي ع ل للر

نوع الدراسة والمنه المستخد :

النظريل للة مل للت خل للالل الفل للرو
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للتعلريفلار اإلجلرائولة ألهلم مت لورار اللد ارسللة ،وكيفوللة قياسهللا،

وقلد تلم االسترشاد جبع ،الدراسار السا قة في تناولها لريفيلة
قياس ع ،المت ورار.
التعري

افجرائ للمتغير التابا وطريقة ياسه:

 -درجثثة تنفيث األسثثرة الريفيثثة للممارسثثات الرشثثيدة لمواجهثثة

أزمة كوفيد:19-

ويقص للد جه للا إجرائيل لاع ف للي البح للث الل لراهت وجه للا درج للة قي للام

األسرة الريفية ممموعلة األجشلطة ،األفعلال ،واإلجلراحار ،لرلي
يللتم التعللاو

مللا رمللة فوللروس كوروجللا المسللتمد (كوفوللد،)19-

والتري للو م للا متطلب للار الوس للل المح لليل و البوئ للة الت للي وا للي

فوها الفرد واألسلرة فلي رلل وجلود هل ل األرملة ،وهلي ممارسلار
منضبطة يتم إتباعها لمواجهة رمة كوفود ،19-وكلما تم تنفول
تلل للك الممارس ل لار الرشل للودة والمنضل للبطة ،كلمل للا كاجل للت جتيمته ل للا
إوماجي للة للف للرد واألسل لرة ،وس للرعان م للا تتح للول تل للك الممارس للار

لعادة تاد غرضها كل وسر وتلقائية طريقة ومكت قياسها.

وقد تم قياس ه ا المت ور م ياس مكون مت ر علة قسلام،
ويحتللو ه ل ا الم يللاس علللى ر عللة وعش لريت جنللد ،ت للير درجللة
تنفو األسرة الريفيلة للممارسلار الرشلودة لمواجهلة رملة كوفولد-
 ،19وق للد ت للم تن للاول ممارس للار و جش للطة األسللرة المتبع للة داخ للل
المن للزل ،خ للار المن للزل ،وف للور الع للودة للمن للزل ،اإلض للافة إل للى
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الممارس للار واألجش للطة المتبع للة لض للمان س للالمة األغ و للة ،وق للد

 -درجثثة التماسثثك األسثثثر  :ويعنللي ملد التل ار ل جللوت الوالللديت

درج للار( :ينف ل دائم للا،

( )1 ،2 ،3لالستماجللار (موافللق ،محايللد ،غوللر موافللق) علللى

اشتمل كل قسم مت ه ل األقسام األر عة على ستة جنود ،وتلك

و ف لراد األس لرة ،وتللم قياس ل ممموعللة جنللود ،وعطل للوت الللدرجار

يياجل لاع ،جل للاد اعر)  ،وقل للد عطول للت لهل للا األوران ( )1 ،2 ،3علل للى

التوالي.

م للت خ للالل م ي للاس لالل للي وض للم ل للال

الترتو للل ،وق للد ت للم اس للتيفاح تل للك الممارس للار م للت ر للاب األس للر

اح كل ل للان األب و األم و األخ
الريفيل ل للة منطقل ل للة البحل ل للث ،سل ل لو ع
األكب للر ،وتل للك لر للوجهم ه للم المس للئولوت ع للت األس لرة ،وإللم للامهم
كللل شللئون األس لرة و فرادهللا ،و للاألخص فللي رللل وجللود رم للة

كوفود ،19-وتم تمميا الدرجة الرلية لمميا مكوجار الم يلاس
لتعب للر ع للت (درج للة تنفول ل األسل لرة الريفي للة للممارس للار الرش للودة
لمواجه للة رم للة كوفو للد ،)19-وق للد جل للت الح للد األدج للى واألعل للى

للم ياس جظرياع  72 ،24درجة على التوالي.
المتغيرات المستقلة:

 -درجة التوافق ي الثزوجي :

ملد التفلاهم جلوت اللزوجوت

في المواقف المختلفة ،ومساهمتهما في اتخات الق اررار ،وقلد تلم

ال ي ل للاس م ل للت خ ل للالل م ي ل للاس مك ل للون  16جن ل للد ،وق ل للد عطو ل للت
ال للدرجار ( )0 ،1 ،2 ،3لالس للتما ار (دائمل لاُ ،يياجل لاع ،ج للاد اعر،

ال) على الترتول.

 -درجثثثة التعثثثرض لوسثثثائال التوايثثثال الممثثثامير :

درج للة

اح المقلروحة و المسلموعة
استخدام وسائل اإلعالم التقلودوة سلو ع
و المرئي للة ،اإلض للافة إل للى درج للة اس للتخدام ش للبكة المعلوم للار
اإللرتروجية ،وتم قياس م ياس مكون ملت  10جنلود ،وعطولت

 -العمثثثر :ويقص للد ل ل العم للر الح للالي للمبح للو مقاسل لاع ع للدد

االستما ار دائماع ،يياجاع ،جاد اعر ،ال اللدرجار 0 ،1 ،2 ،3

 -لثثدد سثثنوات التعلثثيم الرسثثم  :ويقصللد ل إجمللالي سللنوار

 -ابسثثثتراتيميات الخايثثثة باألسثثثرة :ويقص للد جه للا اإلجل لراحار

السنوار الخام وقت إجراح البحث الموداجي.

تعليم المبحو  ،وتم تقديرها الرقم الخام.

 -الحالثثثة الزواجيثثثة :ويقص لد جه للا الحال لة الزواجي للة للمبحل لو

وق للت إجل لراح البح للث المو للداجي ،والت للي تق للا ض للمت ر للا فئ للار
( ع ل ل للزب ،مت ل ل للزو  ،رم ل ل للل ،مطل ل ل للق) ،وي ل ل للتم الترمو ل ل للز له ل ل للا جل ل ل ل

( )1،2،3،4على التوالي.

 لثثثدد أفث ثراد األسثثثرة :وت للم قياس ل حص للر جمي للا ف لراد س لرةالمبحو وقت إجراح البحث الموداجي.
 -الحالثثثثثة المهنيثثثثثة:

وريف ل للة المبحل ل لو الرئيس ل للية ،وت ل للم

يصلرها فللي (ملزارع ،مورللف يكومللة ،مورللف قطللاع خللاص،

وتللاجر) ،وتللم إعطللاح االسللتما ار الرمللور  4 ،3 ،2 ،1علللى
التوالي.
 لثثدد األف ثراد المتع لثثي ل ث العمثثال باألسثثرة :ويقصللد جهللاجم للا فل لراد األسل لرة غو للر الع للاملوت ،م للا جل للوغهم س للت العم للل،

وتلوافر القللدرة والر بللة والبحللث عللت العمللل ،وتللم قياسل وتقللديرل
الرقم الخام.

على التوالي.

التللي تتبعهللا األس لرة للتريللو مللا رللروف الحيللاة ،جهللدف معرفللة

اإلجلراح ال

راد و قل اللموح إلي  ،وتم قياس مت خالل 10

جن ل ل للود عل ل ل للى م ي ل ل للاس لالل ل ل للي ،وعط ل ل ل لوت األوران ()1 ،2 ،3
االستما ار (رادر ،لم تت ور ،قلت) علي التوالي.
 طثثرش لثثال أف ثراد األسثثرة :ووق لدر جللرقم تمميعللي جللاتي عللتجم للا ال للدرجار الت للي تعط للى لر للل يريق للة م للت ي للر الع للال ،

والتللي تللم تحديللدها فللي خمللر يللر جللدحاع مللت العللال

للالطر

لاح الرشللف عنللد دكتللور متخصللص ،وتللم قياس ل
الشللعبية واجتهل ع
م للت خ للالل م ي للاس مك للون م للت ر للا درج للار( :دائمللاع ،يياجللاع،

جل ل ل للاد اعر ،ال)  ،وعط ل ل ل للوت لهل ل ل للا األوران )0 ،1 ،2 ،3( :علل ل ل للي
الترتول.

 -درجة المشاركة ابجتما(ية ير الرسمية:

تحديد درجلة

اإلسل للهام فل للي عل للدد مل للت األجشل للطة االجتماعيل للة غول للر الرسل للمية،

وتل للك عل للى م ي للاس لالل للي :دائم للا ،يياج للا ،ج للاد ار  ،وعطو للت
األوران  1 ،2 ،3على الترتول.

إيهاب عبد الخالق محمد هيكل :ممارسار األسرة الريفية لمواجهة رمة كوفود...19-

 درجة ابتمان نحو المحافظة للى البي ة :ويقصلد ل درجلةاالسللتعداد جحللو المحافظللة علللى م لوارد البوئللة ،وتللم قيللاس ه ل ا

المت وللر مللت خ للالل اسللتيفاح اآلراح ي للول  10عبللارار عض للها

 -درجثة انتشثار الفقثثر بالقريثة:

149

درجللة معاجلاة سلكان القريللة

م للت رل للروف المايش للة واالسل للتداجة ودرج للة تل لوافر ف للرص عمل للل
القريللة و القللر المحيطللة ،وتللم ال يللاس الس لاال عللت رللروف

إومل للاجي واآلخ ل للر س ل لللبي ،تل للدور ي ل للول المع ل للارف والممارس ل للار

المايشل ل للة القريل ل للة ،وإعطل ل للاح االسل ل للتما ار جول ل للدة ،متوسل ل للطة،

المرتبط للة الحف للاا عل للى البوئ للة وكل ل لك ت للدهورها ،وتل للك عل للى

ضل ل للايفة ،سل ل للوئة األوران  1 ،2 ،3 ،4علل ل للي الترتول ل للل ،لل ل للم

م يلاس لالللي وافلق ،وافلق إللى يلد ملا ،ال وافلق  ،وعطوللت

السلاال عللت درجللة اجتشللار االسللتداجة جللوت األهللالي ،وتللم إعطلاح

األوران  1 ،2 ،3على الترتول.

االستما ار منتشرة جداع ،لحد ما ،قلولة ،ال يوجد األوران

 -الدخال الشهر لألسرة:

إجمالي دخل سرة المبحو مت

كل المهت ،وتم قياس المني المصر شهرياع.

 -إجمثثال افنفثثاش الشثثهر لألسثثرة:

كللل مللا تنفقل األس لرة

ش ل للهرياع ف ل للي مختل ل للف النل ل لوايي الخاص ل للة ك ل للل جن ل للود اإلجف ل للا

والتراليو لد األسرة ،وتم قياس المني المصر شهرياع.

 حمم الحيازة الزرا(ية ويقصد جها إجمالي ما تحلورل األسلرةمت ر

األر

رراعية ،وتم ال ياس ساال المبحلولوت علت مسلاية

الزراعية التي تقا فلي ييارتل (إوملار و مللك) ،مقلدرة

القو ار .

 -حيثثثثازة اآلبت الزرا(يثثثثة:

عل للدد م ل لا تحل للورل األس ل لرة مل للت

معللدار رراعيللة ،وتللم قياس ل س لاال المبحللو عللت عللدد وج للوع
والمعل للدار الزراعي ل للة الت ل للي ومتلره ل للا المبح ل للو

و وش ل للارا ف ل للي

 0 ،1 ،2 ،3علللي الترتوللل ،ويلوهللا الس لاال عللت درجللة ت لوافر
فرص العمل ،وعطوت االستما ار كثورة ،متوسطة ،قلوللة ،ال
يوج ل ل للد األوران  0 ،1 ،2 ،3عل ل ل للي الترتو ل ل للل ،وت ل ل للم تممي ل ل للا
الدرجة الرلية لتعبر عت ه ا المت ور.
أدوات التحليال افحاائ :
تنوعل ل ل للت دوار التحلول ل ل للل اإليصل ل ل للائي ،يول ل ل للث تضل ل ل للمنت
استخدام النسلل المئويلة والترل اررار ،مقلايير التشلتت ،مقلايير
النزع للة المركزي للة ،لوص للف العون للة وع للر
إل للى اس للتخدام معام للل االرتب للا البس لليل

وتلك الختبار معنوية العالقار جوت المت ولر التلا ا والمت ولرار
المستقلة موضوع البحث.
ويث

وفقاع لمعايور معهد حو الميكنة الزراعية.
االستهالا ،وقد تم يصر سلتة جنلود خاصلة االسلتهالا ،وتلم

ال ياس ساال المبحو عت كل جنود االستهالا الستة ،وتللك
عل للى م ي للاس لالل للي واف للق ،واف للق إل للى ي للد م للا ،ال واف للق ،

وعطوت الدرجار  1 ،2 ،3على التوالي.
كللل فللرد األسلرة مللت مسللاية األر

جصلول

الزراعيللة التللي قللد تملرهللا

األسل ل لرة ،وتلل ل للك حس ل للاب إجمل ل للالي الحي ل للارة المملوكل ل للة لألسل ل لرة
للالقو ار  ،وقسللمتها علللى ف لراد األس لرة ،مللا م ارعللاة مللا وقتضللي
جصول الفرد في يالة إتا ما كان تكر و جثي.

لثيثنثة الثبثحث

تشل ل ل للور البياجل ل ل للار الل ل ل لواردة مل ل ل للدول ( )1إلل ل ل للى توريل ل ل للا

درجل للة عل للدم اإلسل لراف فل للي

 -نايت الفرد م حمم الحيازة الزرا(ية لألسرة:

Pearson Product

 ،Correlation Coefficientواختبلار مر لا كلا ،Chi Square

ملروتهللا ،وتلللك عللد إج لراح عمليللة التحويللل للللدرجار الماياريللة
 -درجثثثثة ترشثثثثيد ابسثثثثتهال :

النت للائي ،اإلض للافة

المبحل للولوت يسل للل خصائصل للهم الشخصل للية ،يول للث تبلل للت جسل للبة

ال ل ل كور كث ل للر م ل للت لالل ل للة ر ل للاع العون ل للة ( ،)% 77.1وجس ل للبة
اإلج للا

( ،)% 22.9كم للا اتضل ل

ن  % 84.4م للت إجم للالي

العونل ل للة ينتمل ل للون لفئل ل للة المتل ل للزوجوت ،واتضل ل ل

وضل ل لاع ن 81.3

وعملون مهنة الزراعة ،كما جل ت جسبة األسر البسيطة العونلة
 ،% 86.4كمل للا تبل للوت ن  % 87.5تخصصل للهم فل للي التعلل لليم

غور رراعي.
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جدوا  .1توزيا المبحوسي

وفقاً لخاائاهم الشخاية

ات

مستو القياس الويف ان= 96
خاائص المبحوسي
 النوع -الحالة الزواجية

 -الحالة المهنية

 جوع األسرة جوع التخصص فيالتعليم *

الف ات
 تكر جثى متزو لم وسبق لالزوا
 مطلق رمل مزارع تاجر مورف يكومي القطاع خاص سيطة مركبة ممتدة رراعي -غور رراعي

العدد
74
22
81
5

%
77.1
22.9
84.4
5.2

3
7
78
8
6
4
83
4
9
12
73

3.1
7.3
81.3
8.3
6.2
4.2
86.4
4.2
9.4
12.5
76.04

* يوجد العونة  11يالة لم ترمل تعليمها ،وقد جل ت جسبتهم جحو (.)%11.46
 -المصدر :جمعت ويسبت مت جياجار البحث.

ويتض

مت البياجار الواردة مدول ( )2ن عمر

المبحولوت تراوح جوت  29سنة كحد دجى 67 ،سنة كحد
على ،و ل ت قيمة المتوسل الحساجي  ،39.89و  37سنة

هو العمر األكثر اجتشا اعر العونة ،كما تراوح يمم األسرة جوت

 11 ،3كحد دجى وعلى على الترتول ،متوسل يساجي
قيمت  ،5.98وكاجت ال يمة األكثر اجتشا اعر هي  ،6اإلضافة

إلى ن عدد سنوار التعليم الرسمي تراويت جوت  16 ،5كحد
دجى وعلى على الترتول ،متوسل يساجي جل ت قيمت

 ،13.44في يوت ن عدد األفراد المتعطلوت عت العمل قد

تراوح جوت  ،5 ،1متوسل يساجي جل ت قيمت  ،3.74كما
تراويت ير عال

فراد األسرة جوت  15 ،8كحد دجى

وعلى على التوالي ،متوسل يساجي  ،12.94كما تبوت ن
درجة المشاركة االجتماعية غور الرسمية تتراوح جوت 16 ،9
كحد دجى وعلى على التوالي ،متوسل يساجي ،13.68

جونما تبوت ن درجة االتمال جحو المحافظة على البوئة تتراوح

جوت  ،27 ،12متوسل يساجي جل ت قيمت  ،23.52كما جلت
الحد األدجى واألعلى إلجمالي الدخل الشهر

 11500على التوالي ،متوسل يساجي  ،6700ما النسبة
إلجمالي اإلجفا

الشهر فقد تراوح جوت 10500 ،3000

كحد دجى وعلى على التوالي ،متوسل يساجي ،7900
وتبوت وضاع ن درجة اجتشار الفقر القرية تتراوح جوت ،8 ،4
متوسل يساجي  ،5.82ما درجة ترشود االستهالا لألسرة

فقد تراويت جوت  16 ،9كحد دجى وعلى على الترتول،
متوسل يساجي جل ت قيمت جحو . 11.64

جدوا .2توزيا المبحوسي وفقاً لبعل خاائاهم المدروسة ات مستو القياس الكم ان= 96
المتوس
خاائص المبحوسي
أللى يمة
أدنى يمة
الحسا
ات مستو القياس الكم
39.89
67
29
 العمر5.98
11
3
 عدد فراد األسرة13.44
16
5
 عدد سنوار التعليم الرسمي3.74
5
1
 عدد األفراد المتعطلوت عت العمل األسرة12.94
15
8
 ير عال فراد األسرة13.68
16
9
 درجة المشاركة االجتماعية غور الرسمية23.52
27
12
 درجة االتمال جحو المحافظة على البوئة12.08
14
7
 االستراتيميار الخاصة األسرة الريفية6700
11500
3200
 إجمالي الدخل الشهر لألسرة7600
10500
3000
 إجمالي اإلجفا الشهر لألسرة5.82
8
4
 درجة اجتشار الفقر القرية11.64
16
9
 درجة ترشود االستهالا لألسرة -المصدر :جمعت ويسبت مت جياجار البحث.

،3200

ابنحراف
المعيار
7.34
2.63
3.72
1.76
3.86
4.11
6.26
2.77
1490
1240
2.16
3.08

المنواا /القيمة
األكثر انتشا اًر
37
6
9
3
11
13
22
10
3500
5500
5
11

إيهاب عبد الخالق محمد هيكل :ممارسار األسرة الريفية لمواجهة رمة كوفود...19-

النتائ ومناقشتها
أوبً -مستوى تنفي األسرة الريفية للممارسات الرشيدة
لمواجهة أزمة كوفيد:19-
يتب للوت م للت النت للائي ال لواردة م للدول ( )3توري للا المبح للولوت
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)55-48

الرشل للودة لمواجهل للة كوفول للد 19-مسل للتو متوسل للل

درج للة) ،وفئل للة تنفل ل الممارسل للار الرشل للودة لمواجهل للة كوفول للد19-
مستو مرتفا ) 55درجة فوكثر) ،وقد جل ت جسبة األسر التي

تنفل الممارسللار الرشللودة مسللتو مرتفللا جحللو ، % 66.7
مللا وقللرب مللت لُلث لي العونللة ،كمللا جل للت جسللبة األسللر التللي تنف ل

يبق ل لاع لمع ل للالم المت و ل لر الت ل للا ا (مس ل للتو تنفو ل ل األس ل لرة الريفي ل للة

الممارس ل ل للار الرش ل ل للودة لمواجه ل ل للة رم ل ل للة كوفو ل ل للد 19-مس ل ل للتو

قيمت ل جللوت  62 ،39كحللد دجللى ،وعلللى علللى الت لوالي ،يوللث

جونما جل ت جسبة األسر التي تنفل الممارسلار الرشلودة مسلتو

للممارسللار الرشللودة لمواجهللة رمللة كوفوللد ،)19-فقللد تراويللت

مل للنخف ،جحل للو ،% 19.8

مل للا وقل للرب مل للت خمل للر العونل للة،

جل ل لت قيم للة الم للد  ،23متوس للل يس للاجي جل للت قيمتل ل جح للو

متوسل جحلو  ،% 13.5وملت خلالل هل ا العلر

قلليم الحللد األدجللى ،األعلللى ،والمللد عللت وج لود تبللايت وتفللاور

الرشللودة لمواجهللة رمللة كوفوللد 19-مسللتو (متوسللل ومرتفللا)،

مت شوجها مواجهة رمة كوفود.19-

مسولة يياة و ملور ،فوغللل ملت صلوبوا لالفوروس قلد وافلتهم

 ،46.82واجحراف مايار جل ت قيمت جحو ،11.46وترشف
في مستو تنفو الممارسار الرشودة جوت األسر الريفية ،والتي
ت للم تقس لليم المبح للولوت يس للل الم للد الفعل للي لدرج للة تنفول ل
سللرهم الريفيللة للممارسللار الرشللودة لمواجهللة رمللة كوفوللد19-
ل للثال

فئ للار  -وفق لاع للنت للائي الموض للحة م للدول ( - )4وتل للك

الفئللار هللي :فئ للة تنف ل الممارسللار الرش للودة لمواجهللة كوفو للد-

جسلتنتي ن

ما يزيد عت لاللة ر اع العونة ( )% 80.2ينف ون الممارسار

وقللد يرجللا تلللك إلللى لسللببوت رئيسللوت ،السللبل األول مللادال جهللا

المنيل للة ،والسل للبل الثل للاجي ومكل للت إرجاعل ل إلل للى ترثيل للو يمل للالر
و ل لرامي التوعيل للة الخاصل للة جهل ل ا الشل للون مل للت الدولل للة ،ممل للا د
لزيللادة وعللى األفلراد واألسللر فللي الممتمللا المصللر ككللل ،وفللي
الممتما الريفي على وج الخصوص.

 19مسلتو ملنخف 47) ،درجلة فوقلل) ،فئلة تنفل الممارسلار
جدوا  .3توزيا المبحوسي وفقاً لمعالم المتغير التابا :ادرجة تنفي األسرة الريفية للممارسات الرشيدة لمواجهة أزمة كوفيد19-
ابنحراف
المتوس
المدى
أللى يمة
أدنى يمة
المعيار
الحسا
معالم المتغير التابا
11.46
46.82
23
62
39
 مستوى التعد للى األرض الزرا(ية بالبنا* المصدر :جمعت ويسبت مت جياجار البحث.

جدوا  .4توزيا المبحوسي وفقاً لمستوى تنفي أسرمم للممارسات الرشيدة لمواجهة أزمة كوفيد 19-ان=96
التكرار
الف ثثثثثات
19
مستوى منخفل )  47درجة فأقال .
13
مستوى متوس ا 55 - 48درجة .
64
مستوى مرتفا ا 55درجة فأكثر .
96
افجمال
* المصدر :جمعت ويسبت مت جياجار البحث.

%
19.8
13.5
66.7
100.0
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سانيث ثاً -طبيعثثثثة العالقثثثة ثثثثي درجثثثثة تنفيث ث األسثثثثرة الريفيثثثثة

للممارسثثات الرشثثيدة لمواجهثثة أزمثثة كوفيثثد 19-والمتغي ثرات
المستقلة المدروسة:
أ -اختبثثثار وجثثثود لالقثثثة معنويثثثة ثثثي درجثثثة تنفيثث األسثثثرة
الريفيثثة للممارسثثات الرشثثيدة لمواجهثثة أزمثثة كوفيثثد19-

كمتغير تابا ،وبي المتغيرات المسثتقلة الكميثة المدروسثة
باستخدا معامال ابرتباي البسي :
تم اختبار معنويلة العالقلة جلوت درجلة تنفول األسلرة الريفيلة
للممارسللار الرشللودة لمواجهللة رم للة كوفوللد 19-كمت وللر ت للا ا،

و لوت المت ولرار الرميلة المسللتقلة المدروسللة ،والتلي جلللت عللددها

 23مت ول ل ل للر ،وتلل ل ل للك اسل ل ل للتخدام معامل ل ل للل االرتبل ل ل للا البسل ل ل لليل
لبورسون  ،النسبة للمت ورار الدوموجرافية قد تبوت ملت النتلائي

اللواردة مللدول ( ،)5وجللود عالقللة ارتباييللة موجبللة جللوت درجللة
تنفو األسرة الريفية للممارسار الرشودة لمواجهة رمة كوفود-

 19و ل للوت مت ول للر ( :العمل للر ،وعل للدد سل للنوار التعلل لليم الرسل للمي
للمبحو ) ،وقد جل ت قيمة معامل االرتبا البسيل لرل منهملا

( ،)0,202و( )0,294علللى الت لوالي ،وهللي كبللر مللت مثولتهللا
المدوليللة ،عنللد مسللتو معنويللة  0.05و 0.01علللى الترتوللل،
ل ا ومكت رف ،الفر

اإليصائي ،وال ومكلت رفل ،الفلر

البحثي البديل المتعلق جه يت المت وريت.

و النسللبة للنتيمللة المتعلقللة مت وللر العمللر ،فهللي تعنللي جل
كلمللا راد عمللر المبحللو  ،والل
درجللة تنفو ل ل ه للو و س لرت

ومثللل رب األسلرة ،كلملا رادر

للممارسللار الرش للودة لمواجه للة رم للة

كوفود ،19-وقد يرجا السلبل فلي تللك إللى ن الفلرد قلد يلزداد
وعيل ل كلم للا راد عم للرل ،كم للا ن رب األس للرة للالريو ق للد يتمت للا
سلللطة جويللة يتللى وإن كللان األخ األكبللر ،األمللر ال ل

ومعللل

وينف  ،فضالع عت يلرص رب األسلرة
من قدوة تو ر مسموع ُ
علل للى سل للالمة ف ل لراد س ل لرت  ،يتل للى يل للتم تمل للاور تلل للك األرمل للة،
و النسبة للنتيملة المتعلقلة مت ولر علدد سلنوار التعلليم الرسلمي

للمبح للو  ،فه للى تعن للي ن ارتف للاع درج للة تنفول ل األسل لرة الريفي للة

للممارس للار الرش للودة لمواجه للة رم للة كوفو للد 19-مره للون جزي للادة
يتقلل للد دور رب

ع للدد سل للنوار التعلل لليم الرس للمي للمبحل للو الل ل

األسرة ،وتلك النتيمة تحمل في يياتهلا منطلق ملادال ن ارتقلاح

المبحللو فللي التعللليم ومعلل قللاد اعر علللى التللولور فللي س لرت لمللا

وملر مت وعي وقلدرة عللى اإلقنلاع تتبلاع الممارسلار الرشلودة
لمواجهللة تلللك األرمللة ،لتحمللل مسللئولية يماوللة ف لراد س لرت مللت
خطورة ه ا الفوروس المنتشر.
وتبوت وضاع مت النتائي الموضحة مدول ( )5عدم وجود

عالق للة ارتبايي للة ج للوت درج للة تنفو ل األسللرة الريفي للة للممارس للار

الرش للودة لمواجه للة رم للة كوفو للد 19-كمت و للر ت للا ا ،و للوت للاقي
المت و ل لرار الدوموجرافي ل للة ،ل ل ل ا ومك ل للت رف ل لل ،الف ل للر
البللديل ،وال ومكللت رفلل ،الفلر

اإليصللائي الل

البحث ل للي
يللنص علللى

عدم وجود عالقة جلوت درجلة تنفول األسلرة الريفيلة للممارسلار

الرشودة لمواجهة رمة كوفود 19-كمت ور تا ا ،و وت كلل ملت:
علدد سللنوار التعللليم الرسللمي لألجنللاح ،عللدد فلراد األسلرة ،وعللدد
األفراد المتعطلوت عت العمل األسرة .
كمل ل ل للا تشل ل ل للور النتل ل ل للائي الل ل ل لواردة مل ل ل للدول ( ،)5والمتعلقل ل ل للة

ل للالمت ورار االجتماعيل للة لوجل للود عالقل للة ارتباييل للة موجبل للة جل للوت
درجللة تنفول األسلرة الريفيللة للممارسللار الرشللودة لمواجهللة رمللة
كوفوللد 19-و للوت مت و لر ( :درجللة التع للر

لوسللائل التواص للل

الممل للاهور  ،و درجل للة االتمل للال جحل للو المحافظل للة علل للى البوئل للة)،
يول ل للث جل ل ل للت قيمل ل للة معامل ل للل االرتبل ل للا البسل ل لليل لرل ل للل منهمل ل للا

( ،)0,231و( )0.226علللى الترتوللل ،وهللي كبللر مللت ال يمللة
المدولية ،عند مستو معنوية  ،0.05ل ا ومكت رف ،الفر
اإليصللائي ،وال ومك للت رف لل ،الفللر

البحث للي الب للديل الخ للاص

جه يت المت وريت.
و النسللبة للنتيمللة المتعلقللة مت وللر درجللة التعللر

لوسللائل

التواصل المماهور  ،فهلي تعنلي جل كلملا رادر درجلة تعلر

المبحل للو و س ل لرت لوسل للائل التواصل للل الممل للاهور  ،كلمل للا رادر
درجللة تنفول يهم للممارسللار الرشللودة لمواجهللة رمللة كوفوللد،19-
ويمكل ل ت تفسل للور تلل للك النتيمل للة مل للت خل للالل ن المهل للار المعنيل للة
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كرئاسل للة الل للورراح ،وو اررة الصل للحة والسل للكان صل للبحت تخايل للل

و النس للبة للمت ول لرار االقتص للادوة فق للد تب للوت وج للود عالق للة

الممتم للا المص للر م للا فيل ل القط للاع الريف للي ،م للت خ للالل ع للدة

ارتبايي للة موجب للة ج للوت درج للة تنفو ل األس لرة الريفي للة للممارس للار

وسائل ،ملت همهلا مواقلا وسلائل التواصلل االجتملاعي ،فضلالع

الرش للودة لمواجه للة رم للة كوفو للد 19-و للوت ك للل م للت( :إجم للالي

ع للت الص للحف الويني للة والقنل لوار الفض للائية ،يو للث ت للم توجيل ل

اإلجف ل للا الش ل للهر  ،يم ل للم الحي ل للارة الزراعي ل للة ،و درج ل للة ترش ل للود

جرامي عديدة لتث يو وتوعية المماهور خصوص تلك األرمة،

االس للتهالا) ،يو للث جل للت ق لليم معام للل االرتب للا البس لليل لر للل

التعاملل ملا تللك األرمللة ،وم ارعلاة تنفول االيتيايلار الالرملة،

و( )0.271عند مستو معنوية  ،0.01عللى التلوالي ،وجميلا

تتب للاع الممارس للار الرش للودة والص للحيحة ،والت للي م للت ش للوجها ن

لاح عليل ومكلت رفل،
تلك ال يم كبلر ملت مثولتهلا المدوليلة ،و ن ع
الفللر اإليصللائي ،وال ومكللت رفلل ،الفللر البحثللي البللديل،

اإلجلراحار المتبعللة فللي يالللة اإلصللا ة جهل ا الفوللروس ،لل ا فقللد

المتعلق جتلك المت ورار.

و صللبحت كللل المهللار المعنيللة يريصللة علللى ن تنشللر كيفيللة

تقي األفراد واألسر مت اإلصا ة جه ا الفوروس ،اإلضافة إللى
ص ل للب التع ل للر

تل ل للك الوسل ل لائل ي ل للدعم تنفول ل ل فل ل لراد األسل ل لرة

للممارسل للار الرشل للودة والصل للحيحة لمواجهل للة تلل للك األرمل للة ،مل للا
النسبة للنتيمة الخاصلة مت ولر درجلة االتملال جحلو المحافظلة
على البوئة ،والتلي تعنلي جل كلملا رادر درجلة اتملال المبحلو

م ل ل للنهم ( )0.218( ،)0.243عن ل ل للد مس ل ل للتو معنوي ل ل للة ،0.05

وفيم للا يتعلل لق النتيم للة الخاص للة مت و للر إجم للالي اإلجف للا
الشهر  ،فتلك النتيمة تعني ن اإلجفا الشهر لألسرة الريفيلة
يرتفللا ارتفللاع درجللة تنفول هم للممارسللار الرشللودة لمواجهللة تلللك
األرمة ،وتلك مر يبيعي ،وقد يرجلا تللك إللى ن الممارسلار

و سلرت جحللو المحافظللة علللى البوئللة ،كلمللا رادر درجللة تنفول هم

التي مت شوجها مواجهة رملة اجتشلار هل ا الفولروس تحتلا إللى

لدو اسلتعداد ومولل جحلو الحفلاا

سوف يرفا مت تراليو اإلجفا الرلي لألسرة الريفية ،في يلوت

للممارسار الرشلودة لمواجهلة تللك األرملة ،وتعتبلر تللك النتيملة
منط ية ،يوث ن الفرد ال

عللى البوئللة ،سلليكون مللت المتوقللا ن إتباعل إلجلراحار الوقاولة
الص ل للحيحة ،األم ل للر الل ل ل

ومعلل ل ل ينفل ل ل الممارس ل للار الرش ل للودة
ممارسللار

والصللحيحة لمواجهللة رمللة كوفوللد ،19-وتمنللل

خايئة قد تاد إلى العدو جه ا الفوروس.

شراح ما يللزم ملت مطهلرار ،كماملار يبيلة ،و دويلة ،وهل ا كلل

ن النتيم ل للة الخاص ل للة مت و ل للر يم ل للم الحي ل للارة الزراعي ل للة ومك ل للت
تفسللورها مللت خللالل ن ريللادة يمللم الرقعللة الزراعيللة ،قللد وعنللي
ارتفللاع دخللل األس لرة الريفيللة العائللد مللت األر

تقا في يورتها ،األمر الل

كمللا اتض ل عللدم وجللود عالقللة ارتباييللة جللوت درجللة تنفو ل

الزراعيللة التللي

قلد ومكلت األسلرة مادولاع ملت تحملل

تر للاليو تنفو ل ها للممارس للار الت للي م للت ش للوجها مواجه للة كوفو للد-

األسرة الريفية للممارسار الرشودة لمواجهلة رملة كوفولد،19-

 ،19م للا فيم للا يتعل للق النتيم للة الخاص للة مت و للر درج للة ترش للود

البحثلي

االستهالا ،والتي تعني ج كلما رادر درجة ترشود االستهالا

يلنص علللى

لللد المبحللو و س لرت  ،كلمللا اردر درجللة تنفو ل هم للممارسللار

الرشل للودة لمواجهل للة رمل للة كوفول للد ،19-و ل للوت :درجل للة التماسل للك

عرض ل م للت جت للائي ،يو للث ن األس لرة الت للي تتس للم الترش للود ف للي

األس ل ل للر  ،درج ل ل للة التواف ل ل للق ج ل ل للوت ال ل ل للزوجوت ،درج ل ل للة االجفت ل ل للاح

االسل للتهالا ،هل للي سل لرة ت ارقل للل سل لللوكها وممارسل للاتها لحرصل لها

فل لراد األس للرة ،درج للة

على الترشود ،وه ا يزيد مت توقا قيامها جتنفو كلل الممارسلار

و اقي المت ورار االجتماعية ،ل ا ومكت رفل ،الفلر
البلديل ،وال ومكلت رفل ،الفللر

اإليصلائي الل

عدم وجود عالقة جوت درجة تنفول األسلرة الريفيلة للممارسلار

الم ارف للي ،يال للة المس للكت ،ي للر ع للال

المشللاركة االجتماعيللة غوللر الرسللمية ،واالسللتراتيميار الخاصللة
األسرة الريفية .

الرش للودة لمواجه للة تل للك األرم للة ،وي للدعم تل للك النتيم للة م للا س للبق

الصحيحة والرشودة لمقاومة رمة اجتشار فوروس كوفود.19-
كم للا تش للور النت للائي المبون للة م للدول ( )5إل للى ع للدم وج للود
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عالقللة ارتبايي للة ج للوت درج للة تنفو ل األس لرة الريفي للة للممارس للار
الرش لودة لمواجه للة رم للة كوفو للد 19-كمت و للر ت للا ا ،و للوت للاقي
المت و ل لرار االقتصل للادوة ،ل ل ل ا ومكل للت رفل لل ،الفل للر
البلديل ،وال ومكلت رفل ،الفللر

اإليصلائي الل

البحثل للي
يلنص علللى

عدم وجود عالقة جوت درجة تنفول األسلرة الريفيلة للممارسلار

الرش للودة لمواجه للة رم للة كوفو للد ،19-و للوت ك للل م للت :إجم للالي
الل ل لدخل الشل ل للهر  ،يم ل للم الحيل ل للارة الحوواجي ل للة ،ملريل ل للة األجهل ل لزة
المنزليللة ،درجللة اجتشللار الفقللر القريللة ،جصللول الفللرد مللت يمللم
الحيل للارة الزراعيل للة لألسل لرة ،وعل للدد األفل لراد التل للي تعل للولهم األسل لرة
اقتصادواع .
ب -اختبار وجثود لالقثة معنويثة ثي مسثتوى تنفيث األسثرة
الريفية للممارسثات الرشثيدة لمواجهثة أزمثة كوفيثد19-

جدوا  .5نتائ
لمواجهة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

كمتغيثث ثر تثثثثابا ،وبثثثثي المتغيثث ثرات المسثثثثتقلة الويثثثثفية
المدروسة باستخدا اختبار مربا كا :

تم تطبوق اختبار مر ا كا
العالقة جوت فئار مستو
الرشودة لمواجهة

 -المصدر :يسبت مت جياجار البحث.

رمة كوفود 19-كمت ور تا ا ،و وت

التخصص في التعليم ،جوع األسرة ،الحالة المهنية ،والحالة
الزواجية) .وتوض النتائي التي وردر مدول ( )6ج عند
اختبار معنوية العالقة استخدام اختبار مر ا كا  ،اتض
جها معنوية عند مستو

 ،0.05جوت مستو

تنفو األسرة

الريفية للممارسار الرشودة لمواجهة رمة كوفود 19-كمت ور
تا ا ،وجوع التخصص في التعليم ،فقد جل ت قيمة كا²
المحسو ة (،)7.51

درجة تنفي األسرة الريفية للممارسات الرشيدة

أزمة كوفيد 19-كمتغير تابا ،وبي المتغيرات المستقلة الكمية المدروسة ان=96
المتغيرات المستقلة الكمية
 العمر عدد سنوار التعليم الرسمي عدد سنوار التعليم الرسمي لألجناح عدد فراد األسرة عدد األفراد المتعطلوت عت العمل األسرة درجة التماسك األسلر درجة التوافق جوت الزوجوت درجة التعر لوسائل التواصل المماهور درجة االجفتاح الم رافي يالة المسكت ير عال فراد األسرة درجة المشاركة االجتماعية غور الرسمية درجة االتمال جحو المحافظة على البوئة االستراتيميار الخاصة األسرة الريفية إجمالي الدخل الشهر إجمالي اإلجفا الشهر يمم الحيارة الزراعية يمم الحيارة الحوواجية ملرية األجهزة المنزلية درجة اجتشار الفقر القرية درجة ترشود االستهالا جصول الفرد مت يمم الحيارة الزراعية لألسرة -عدد األفراد التي تعولهم األسرة اقتصادواع

* ارتبا معنو عند مستو 0.05

تنفو األسرة الريفية للممارسار

المت ورار المستقلة الوصفية المدروسة ،وهي( :النوع ،جوع

اختبار معامال ابرتباي البسي لبيرسون لتحديد معنوية العالقة ي

** ارتبا معنو عند مستو 0.01

ر

الرشف عت معنوية

يم معامال ابرتباي البسي
*0.202
**0,294
0.128
0,0551,1040,091
0,172
*0,231
0,044
0.061
0,117
0,034
* 0.226
0,187
0.139
* 0.243
* 0.218
0.028
0.023
0.011
** 0.271
0.006
0.074
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جدوا.6نتائ اختبار مربا كا اكا ²لتحديد معنوية العالقة ي مستوى تنفي األسرة الريفية للممارسات الرشيدة لمواجهة أزمة كوفيد-
 ،19وبي
1
2
3
4
5

-

المتغيرات المستقلة الويفية المدروسة
المتغي ارت المدروسة
النوع
جوع التخصص في التعليم
جوع األسرة
الحالة المهنية
الحالة الزواجية

 -المصدر :جمعت ويسبت مت جياجار البحث.

يمة اكا ²المحسوبة
0.87
* 7.51
2.04
3.62
1.49

* عند مستو معنوية 0.05

وه للي كب للر م للت مثولتوه للا المدولي للة والت للي تبل للت ( ،)5.99عن للد
درج ل لة يري ل للة ) ،2 (dfل ل ل ا ال ومك ل للت رف ل لل ،الف ل للر
الب ل للديل ،ويمك ل للت رف ل لل ،الف ل للر

يمة اكا ²المدولية *
5.99
5.99
9.49
12.59
12.59

البحث ل للي

اإليص ل للائي الخ ل للاص جهل ل ل ا

درجات الحرية )(df

2
2
4
6
6

سالث ثاً -ماثثادر معلومثثات األسثثرة الريفيثثة المتعلقثثة بفيثثروس
كورونا المستمد اكوفيد: 19-

يتض ل ل ل م ل ل للت النت ل ل للائي الت ل ل للي وردر م ل ل للدول ( )7توري ل ل للا

المت و للر ،ويمك للت تفسل للور تل للك النتيم للة مل للت خ للالل ن التعلل لليم

المبح للولوت وفقل لاع لمص للادر معلوم للار س للرهم المتعلق للة كوفو للد-

ومعلهللم قللادريت عل للى قي لادة اس للرهم و التللالي الت للولور فللي ف لراد

االجتماعي المختلفة ،فقد ايتل الترتول األول متوسل يساجي

صللفة عامللة مللت شللوج ن يرفللا مللت درجللة وعللي األفلراد ،كمللا
األس لرة ،والس لليما ن م للا وق للرب م للت  % 11.5فق للل ل للم وكمل للوا

اح
تعل لليمهم ،ف للي ي للوت ن  % 88.5ق للد كملل لوا تعل لليمهم ،سل لو ع
كلان تعلليم ر ارعلي م غولر ر ارعللي ،كملا سلبق اإلشلارة إليل فللي
المزح الخاص جوصف العونة ،وهي جسبة ليست القلولة ،وه ا
مللا وفسللر تنفو ل سللر المبحللولوت للممارسللار الرشللودة لمواجهللة
تلك األرمة ،وتلك للصلة الواضحة جوت التعليم والوعي.
كمللا يتضل مللت جفللر المللدول عللدم وجللود عالقللة معنويللة
جلوت المت وللر التلا ا و للاقي المت ول ارر الوصلفية المدروسللة التللي
سل للبق اإلشل للارة إلوهل للا سل للالفاع ،يول للث تبل للوت ن قل لليم مر ل للا كل للا

المحسل للو ة قل للل مل للت مثوالتهل للا المدوليل للة عنل لد مسل للتو معنويل للة

لاح علي ل ومكللت رفلل ،الفللر
 ،0.05و نل ع
ومكل للت رفل لل ،الفل للر اإليصل للائي الخل للاص جتلل للك المت و ل لرار
وال

 ،19فقل للد تبل للوت ن مل للت هل للم ه ل ل ل المصل للادر مواقل للا التواصل للل

جل للت قيمت ل جحللو  ،2.22لللم تللالل مصللدر األقللارب والمو لران،
يوللث ايتللل الترتوللل الثللاجي متوسللل يسللاجي جل للت قيمتل جحللو

 ،2.16ويليل ل ف للي الترتو للل الثال للث موق للا الووتو للوب ،متوس للل
يسللاجي جل للت قيمت ل  ،2.10ويلي ل فللي الترتوللل ال ار للا الب لرامي
التليفزيوجي ل للة متوس ل للل يس ل للاجي  ،2.08ل ل للم يليل ل ل ف ل للي المرك ل للز
الخ ل للامر موق ل للا و اررة الص ل للحة عل ل للى الف ل للير ج ل للوا ،متوس ل للل

يسللاجي  ،1.93وجللاح فللي المركللز السللادس مصللدر الصللحف

المحلية متوسل يساجي  ،1.62في يوت ن البلرامي اإلتاعيلة
ايتلل للت الترتول للل السل للا ا متوس ل لل يسل للاجي جل ل للت قيمت لل جحل للو
. 1.57

البحثللي الب للديل ،وال

وجس ل للتنتي مم ل للا س ل للبق توض ل لليح اجتش ل للار اس ل للتخدام ش ل للبكة

ينص على عدم وجود عالقلة جلوت مسلتو تنفول األسلرة

مصل للادر المعلومل للار لل للد األفل لراد واألسل للر ل للالممتما الريفل للي،

الريفيللة للممارسللار الرشللودة لمواجهللة رمللة كوفوللد ،19-و للوت
كل مت :النوع ،جوع األسرة ،الحالة المهنية ،والحالة الزواجية .

المعلومار العنربوتية الممتما الريفي ،والل

صلب

يلد هلم

ويتض تلك ملت خلالل المصلادر التلي ايتللت الترتولل األول،
الثال للث ،والخ للامر ،كم للا جس للتنتي ن التليفزي للون وم للا يبثل ل م للت

ج ل لرامي توعيل للة موجهل للة ومخصصل للة لتلل للك األرمل للة ،مل للت خل للالل
الفض للائيار المتع للددة ،يو للث وعتب للر التلفزي للون ي للد ه للم وس للائل
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الترفيل ل والتث ي للو لر للل سل لرة للالممتما الريف للي ،وم للت الم للدير

 ،% 47.9ل للم يلوه للا مش للكلة ارتف للاع تر للاليو عم للل التحالو للل

ال كر وضلاع ن مصلدر األقلارب والمولران قلد ايتلل الترتولل

الطبي للة المتعلق للة فو للروس كوروج للا ف للي الترتو للل الس للادس ،وق للد

الث للاجي ،وتل للك ألن العالق للار للالممتما الريف للي تتص للف وجه للا

جل ت جسبتها  ،% 40.6لم جاحر فلي الترتولل السلا ا مشلكلة

غول للر رسل للمية ،سل لليطة ،وغول للر معقل للدة ،وهل ل ا مل للا ومعل للل فل لراد

اس ل ل للتمرار االرديل ل ل للام ف ل ل للي األسل ل ل لوا والمواص ل ل للالر ما ارلل ل ل للت

الممتمل للا الريفل للي يتبل للادلون المعلومل للار مل للا عضل للهم الل للبع،

مزديم للة  ،يو للث جل ل لت جس للبتها  ،% 36.4ف للي ي للوت ايتل للت

تعثثان منهثثا األسثثرة

التللي تحورهللا األس لرة  ،عللزل المصللاب للالمنزل سللبل

والسيما في وقت األرمار.

رابعثاً -أمثثم المعوقثثات والمشثثكالت التث

الريفيثثثثة لمواجهثثثثثة أزمثثثثة كوفيثثثثثد 19-مثثثث وجهثثثثثة نظثثثثثر

المبحوسي :

يتبوت مت النتائي التي وردر مدول ( )8آراح المبحلولوت
يول المعوقار التلي تعلاجي منهلا األسلرة لمواجهلة كوفولد،19-
وقد ايتلت مشلكلة اجخفلا

اللدخل سلبل طاللة عل ،فلراد

األسرة الناتمة عت األرمة الترتول األول ،يولث جل لت جسلبتها

المشللكالر ارتف للاع س للعار مس للتلزمار اإلجت للا الالرم للة لز ارع للة
األر

الللرف ،السللترمال عالجهللم المستشللفيار  ،و ترللدس واسللتمرار
ال للدروس الخصوص للية لألجن للاح يت للى ع للد ق ل ارر تعلو للق الد ارس للة
الترتوللل الث للامت ،التاس للا ،والعاش للر علللى الت لوالي ،يو للث جل للت
جسبة كلل ملنهم جحلو  ،% 29.2 ،% 33.3و % 23.9عللى
الت ل لوالي .وجس ل للتنتي م ل للت خ ل للالل م ل للا س ل للبق عرضل ل ل ن معظ ل للم
المعوقللار والمشللكالر التللي تعللاجي منهللا األس لرة الريفيللة ،والتللي
دللى جهللا ر لاب األسللر ملت المبحللولوت تتعللق فللي المقللام األول

 ،% 86.4ويلوها في الترتول الثاجي مشكلة االضلطرار إللى
االقتل ار

مللت األهللل والمو لران سللبل األرمللة  ،و ل للت جسللبتها

 ،73.9لم يلوها في الترتول الثاللث مشلكلة قيلام عل ،فلراد
األس لرة العمللل فللي مهنللة خللر غوللر مسللتقرة و لوجر  ،و ل للت

جسبتها  ،51.1جونما جاحر مشكلة ارتفاع سلعار المطهلرار
والرمامار والمواد المعقملة فلي الترتولل ال ار لا جنسلبة ،% 50
ويلوها مشكلة الخسارة المادوة لألسرة سبل اجخفلا

سلعار

للالنوايي المالي للة واالقتصللادوة ،وق للد وك للون تلللك س للبل تبع للار

تلك األرمة مثل االلتزام المكو

المنزل وعدم الخرو إال فلي

يال ل للة الض ل للرورة ،وق ل للد جاش ل للدر الحكوم ل للة المص ل لرية مواينوه ل للا
للااللتزام ج ل لك خللالل فت لرة منتصللف األرمللة تقريب لاع خللالل الفت لرة

السا قة ،األمر ال

قد يتبع يدو شب جملود فلي كثولر ملت

األجشل للطة االقتصل للادوة واإلجتاجي ل للة ،ومل للا اس ل للتتبع مل للت تس ل لري
ع ،العمالة الماقتة.

المحاصول التي تنتمها  ،يوث ايتلت الترتول الخامر جنسلبة

جدوا  .7توزيا المبحوسي وفقاً لماادر معلومات أسرمم المتعلقة بفيروس كورونا المستمد اكوفيد 19-ان=96
المتوس
ناد ار
أحيانا
دائما
ماادر
الحسا
المعلومات
%
تك اررات
%
تك اررات
%
تك اررات
1.57
59.4
57
23.9
23
16.7
16
 البرامي اإلتاعولة2.08
27.1
26
37.5
36
35.4
34
 البرامي التليفزيوجية1.62
61.4
59
14.6
14
23.9
23
 الصحف المحلية1.93
18.8
18
69.8
67
11.4
11
 -موقا و اررة الصحة على الفير جوا

الترتيت
السا ا
ال ار ا
السادس
الخامر

 -مواقا التواصل االجتماعي المختلفة

44

45.8

29

30.3

23

23.9

2.22

األول

 موقا الووتووب -األقارب والموران

37
51

38.5
53.1

32
09

33.3
9.4

27
36

28.2
37.5

2.10
2.16

الثالث
الثاجي

* المصدر :جمعت ويسبت مت جياجار البحث.
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جدوا  .8توزيا المبحوسي وفقاً ألرائهم حوا المعوقات الت تعان منها األسرة الريفية لمواجهة أزمة كوفيد 19-ان=96
%
التكرار
آ ار المبحوسي حوا المعوقات الت تعان منها األسرة لمواجهة كوفيد19-
50.0
48
 1ارتفاع سعار المطهرار والرمامار والمواد المعقة.
40.6
39
 2ارتفاع تراليو عمل التحالول الطبية المتعلقة فوروس كوروجا.
29.2
28
 3عزل المصاب المنزل سبل الرف ،السترمال عالجهم المستشفيار.
36.4
35
 4استمرار االرديام في األسوا والمواصالر مارالت مزديمة.
86.4
83
 5اجخفا الدخل سبل طالة ع ،فراد األسرة الناتمة عت األرمة.
51.1
49
 6قيام ع ،ف ارد األسرة العمل في مهنة خر غور مستقرة و وجر قل.
33.3
32
 7ارتفاع سعار مستلزمار اإلجتا الالرمة لزراعة األر التي تحورها األسرة.
73.9
71
 8االضطرار إلى االقت ار مت األهل والموران سبل األرمة.
47.9
46
سعار المحاصول التي تنتمها.
 9الخسارة المادوة لألسرة سبل اجخفا
23.9
23
 10تردس واستمرار الدروس الخصوصية لألجناح يتى عد ق ارر تعلوق الدراسة.
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الترتيت
ال ار ا
السادس
التاسا
السا ا
األول
الثالث
الثامت
الثاجي
الخامر
العاشر

* المصدر :جمعت ويسبت مت جياجار البحث.

خامساً -الحلوا المقترحة للتغلت للى المعوقات الت
تعان

منها األسرة الريفية لمواجهة أزمة كوفيد 19-م

وجهة نظرالمبحوسي :
تشل للور النتل للائي الل لواردة مل للدول ( )9إلل للى آراح المبحل للولوت
يول الحلول المقترية للت لل على المعوقار التي تعاجي منها
األس لرة لمواجهللة األرمللة ،يوللث جللاح اقت لراح تقللدوم المسللاعدار
المادوللة لر للل األس لرة الفقو لرة ،وع للدم االكتف للاح مس للاعدة عض لها
فقللل فللي الترتوللل األول ،وقللد جل للت جسللبت  ،% 69.8ويلي ل
فللي الترتوللل الثللاجي اقت لراح مراقبللة الحكومللة لألسللعار ومعاقبللة
كل للل مل للت وسل للت ل األرمل للة جل للدفا غ ارمل للة مادول للة رادعل للة  ،جنسل للبة

 ،% 45.8ل للم يليل ل ف للي الترتو للل الثال للث تع للوي ،المل لزارعوت
مادواع سبل خسلارتهم فلي المحصلول ملا وجلود األرملة جنسلبة
 ،% 43.7ويل للي تل للك ف للي الترتو للل ال ار للا ت للوفور المعوج للار
الماليللة لرللل ريفللي فقللد عمل ل  ،واس لتمرارها ي لوال فت لرة األرمللة ،
وقللد جل للت جسللبت  ،% 42.7كمللا جللاح فللي الترتوللل الخللامر
اقتل لراح تيسل للور و اررة الصل للحة عمل للل التحالول للل الطبيل للة الالرمل للة
سعر يناسل الفئار غور القادرة جنسلبة  ،% 38.5ويليل فلي
الترتول للل السل للادس اقتل لراح إتايل للة اسل للترمال عل للال المصل للاجوت
المستشللفيار جللدالع ملت المنللزل لتمنللل اجتشلار العللدو  ،جنسللبة

 ،% 27.1جونمللا ايتلللت االقت اريللار قيللام الممايللة الزراعيللة
جت للوفور مس للتلزمار اإلجت للا الز ارع للي س للعر مخف لل ، ،مراقب للة

األسوا لمنا التردس جها ،ملا تلوفور وسلائل مواصلالر كافيلة
لمن ل للا االردي ل للام  ،و من ل للا ال ل للدروس الخصوص ل للية يل ل لوال فتل ل لرة
األرمللة الترتوللل السللا ا ،والثللامت ،والتاسللا علللى الترتوللل ،وقللد
جل ت جسبة كل منهم  ،% 23.9 ،% 29.2و % 19.8على
الترتول .وجستنتي مما سبق ن غلل الحلول المقترية مت ةقبل
المبحولوت تتعلق النوايي المالية في غلبها ،وقد يرجا السبل
فللي تلللك إلللى ن غلللل المشللكالر التللي تكرتهللا األسللر الريفيللة
على لسان ر اب األسلر ملت المبحلولوت وضلاع تتعللق لالنوايي

المالية واالقتصادوة ،واستناداع لما تم عرض سلفاع ملدول (،)8
فوعلل للل الحلل للول المل ل كورة تعتمل للد شل للكل ساسل للي علل للى تمكل للوت

األس للر الريفي للة اقتص للادواع و ماليل لاع ،يت للى يتس للنى له للم مواجه للة

لالوة علللى دعمهللم لمقتللرح مراقبللة الحكومللة
رمللة كوفوللد ،19-عل ع
لألسلوا جدرجللة كبللر ومعاقبللة كللل مللت وسللت ل األرمللة لتحقوللق
ر للاح جاتمللة عللت ريللادة األسللعار ،اإلضللافة إلللى مطالبللة و اررة

الصللحة جتللوفور إمكاجيللة عمللل التحالوللل الالرمللة سللعر يناسللل

الفئار الفقورة.
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جدوا  .9توزيا المبحوسي وفقاً ألرائهم حوا الحلوا المقترحة للمعوقات الت تعان منها األسرة لمواجهة األ زمة ان=96
%
التكرار
الحلوا المقترحة للمعوقات الت تعان منها األسرة لمواجهة أزمة كوفيد19-
45.8
44
 1مراقبة الحكومة لألسعار ومعاقبة كل مت وست ل األرمة جدفا غرامة مادوة رادعة.

الترتيت
الثاجي

27.1

السادس

2

تيسور و اررة الصحة عمل التحالول الطبية الالرمة سعر يناسل الفئار غور القادرة.

4

مراقبة األسوا لمنا التردس جها ،ما توفور وسائل مواصالر كافية لمنا االرديام.

3
5
6
7
8
9

37

38.5

23

23.9

إتاية استرمال عال المصاجوت المستشفيار جدال مت المنزل لتمنل اجتشار العدو .

26

توفور المعوجار المالية لرل ريفي فقد عمل  ،واستمرارها يوال فترة األرمة.
قيام المماية الزراعية جتوفور مستلزمار اإلجتا الزراعي سعر مخف.،
تقدوم المساعدار المادوة لرل األسرة الفقورة ،وعدم االكتفاح مساعدة عضها فقل.

41
28
67
42
19

تعوي ،المزارعوت مادواع سبل خسارتهم في المحصول ما وجود األرمة.
منا الدروس الخصوصية يوال فترة األرمة.

* المصدر :جمعت ويسبت مت جياجار البحث.

يتض فيما يلي هم التوصيار التي تم استنتاجها ،وفقاع

لما توصل إلي البحث الراهت مت جتائي ،والتي قد تساهم في
مواجهة تلك األرمة:
 -1ال يام حصر كافة ايتياجار األسر الممتما الريفي
و األخص فيما يتعلق االيتياجار الدوائية والعالجية،
وتوفورها على جحو ومنا مت قيام البع ،مت است الل
ر

يتعد

الضوا ل

القاجوجية واألخالقية.
 -2ضرورة قيام المهار المعنية مثل و اررة الصحة ،وجهار
يماوة المستهلك ،جوضا خطة تتموز المروجة لتناسل
تلك الفترة العصوبة ،اإلضافة إلى تحديث قاعدة
البياجار الخاصة الممتما الريفي على فترار قصورة،
لما قد وستمد مت ت ورار يارئة وعديدة خصوص تلك
األرمة.

 -3ضرورة قيام و اررة القو العاملة حصر العمالة الماقتة،
والعمالة التي تم تسريحها ،الفئة المصنفة على جها جدون
عمل ،ما التحديث المستمر ،يتى يتم تقدوم المساعدة
والدعم لمستح ي .

الثامت

ال ار ا
السا ا
األول

42.7
29.2
69.8

الثالث
التاسا

43.7
19.8

 -4ضرورة قيام مملر رئاسة الورراح جترثيو جرامي التوعية

التوييات

رمة كوفود ،19-وتحقوق هام

الخامر

الموجهة للريو خصوص تلك األرمة ،ما ضرورة

مراعاة ن وسائل التواصل االجتماعي هي مت كثر

وسائل التواصل الشائعة في الممتما ككل ،وفي الممتما
الريفي صفة خاصة.
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ABSTRACT

Rural Family Practices to Confront the COVID-19 Crisis
A case Study of a Village in Qalubiya Governorate
Ehab Abd El- Khalek Mohamed Heikal
This research aimed to identify the degree of
implementation of rational practices (DIRP) by rural
family to Confront COVID-19 crisis (RFCC), the
significance of relationship between DIRP by RFCC
and the studied independent variables, identify
information sources of rural family about COVID-19,
Identify obstacles facing rural family to face that crisis,
and proposed solutions to overcome these obstacles.
Data were collected during August 2020, in Sanafeer
Village, in Qalubiya Governorate, Through a personal
interviews with a simple random sample of 96
respondents, by pretested Questionnaire, results are as
follows: 1. 66.7% of the respondents' families have a
(high) DIRP by RFCC, while 19.8% of the respondents'
families have a (medium) DIRP by RFCC, and 13.5%
of the respondents' families have a (low) DIRP by
RFCC, 2. Statistically significant relationships were
found between DIRP by RFCC and: Age, degree of

exposure to mass media, degree of tendency towards
preserving the environment, total monthly spending,
size of agricultural holdings (at level 0.05), number of
years of formal education, and degree of rationalization
of consumption (at level 0.01), With Pearsonian
correlation coefficient values (0.202, 0.231, 0.226,
0.243, 0.218, 0.294, and 0.271) respectively, 3. Social
media, relatives and neighbors are the most important
information sources of rural family about COVID-19, 4.
decrease in income due to unemployment of some
family members resulting from crisis is one of the most
important obstacles facing rural family to confront the
Covid-19crisis.
Key words: Rural Family, COVID-19, and
Coronavirus.

