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 2021فبراير 08فيالموافقة على النشر ،2021يناير  05 فى استالم البحث فى

 الملخص العربى 
تنفيث  األسثرة الريفيثة   مسثتوى   التعثرف للثى  البحث استهدف  

طبيعثثثة  ، تحديثثثد19-الرشثثثيدة لمواجهثثثة أزمثثثة كوفيثثثد تللممارسثثثا
الرشثثثيدة  تللممارسثثثاسثثثرة الريفيثثثة درجثثثة تنفيثثث  األالعالقثثثة  ثثثي  

، المتغيثثثثرات المسثثثثتقلة المدروسثثثثة، و 19-لمواجهثثثثة أزمثثثثة كوفيثثثثد
-كوفيثدالتعرف للثى ماثادر معلومثات األسثرة الريفيثة المتعلقثة ب

 تلكاألسرة الريفية لمواجهة   ومشكالت  معوقات، التعرف للى  19
وُجِمعثث   . الحلثثوا المقترحثثة للتغلثثت للثثى تلثثك المعوقثثات، و زمثثةاأل 

مثث  قريثثة يثثنافير  ،2020خثثالا شثثهر أ سثث   لثثا  البيانثثات 
بالمقا لة الشخاية لعينة التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية  

وتم ، باستخدا  استمارة استبيان. 96  اقوامه لشوائية بسي ة  لغ
المركزيثثثة، التشثثثت ، النزلثثثة  مقثثثايي ، اسثثثتخدا  النسثثثت الم ويثثثة
لتحليثثثال البيانثثثات مربثثثا كثثثا ، ، واختبثثثار معامثثثال ابرتبثثثاي البسثثثي 

%  66.7 -1 :اآلتثث ومث  أمثثم نتثائ  البحثث  . ومناقشثة النتثثائ 
مثثث  أسثثثر المبحثثثوسي   و  مسثثثتوى تنفيثثث  امرتفثثثا  للممارسثثثات 

% مثث  أسثثر  19.8،  ينمثثا 19-شثثيدة لمواجهثثة أزمثثة كوفيثثدالر 
المبحثثثوسي   و  مسثثثتوى تنفيثثث  امتوسثثث   للممارسثثثات الرشثثثيدة 

% مثثثث  أسثثثثر المبحثثثثوسي   و   13.5لمواجهثثثثة تلثثثثك األزمثثثثة، و
توجثثثد لالقثثثة  -2مسثثثتوى تنفيثثث  امثثثنخفل  لتلثثثك الممارسثثثات، 

الرشثثثيدة  تدرجثثثة تنفيثثث  األسثثثرة الريفيثثثة للممارسثثثا ثثثي   ارتباطيثثثة
درجة التعرض ، ، وبي  المتغيرات: العمر19-لمواجهة أزمة كوفيد

درجثة ابتمثان نحثو المحافظثة للثى ،  لوسائال التوايثال الممثامير  
لنثثد ، حمثثم الحيثثازة الزرا)يثثة اإجمثثال  افنفثثاش الشثثهر  ، البي ثثة

درجثثة ، و لثثدد سثثنوات التعلثثيم الرسثثم  ، 0.05مسثثتوى معنويثثة 
، وبلغثثث   ثثثيم  0.01 النثثثد مسثثثتوى معنويثثثة ترشثثثيد ابسثثثتهال 

، 0.226، 0.231، 0.202ا معثثثثثثثثثامالت ابرتبثثثثثثثثثاي البسثثثثثثثثثي 

تمثال  -3  للى التوال ، 0.271، و0.294،  0.218،  0.243
، األقثثثثارب والميثثثثران أمثثثثم ماثثثثادر جتمثثثثال توايثثثثال ابمواقثثثثا ال

انخفثثثاض الثثثدخال يعتبثثثر  -4، 19-المعلومثثثات المتعلقثثثة بكوفيثثثد
األزمثثثة مثث  أمثثثم  بسثثبت ب الثثثة بعثثل أفثثثراد األسثثرة الناتمثثثة لثث 

-كوفيثدأزمثة تعان  منهثا األسثرة الريفيثة لمواجهثة المعوقات الت   
19. 

 يروس كورونا. ، وف19-األسرة الريفية، كوفيد :الكلمات الدالة

 والمشكلة البحثية لمقدمةا

ُتمثللل فوروسللار كوروجللا ممموعللة مللت الفوروسللار الم لفلللة 
البللايثوت جوجللود  مللا المللادة الوراليللة للحملل، النللوو ، وقللد  قللر
تصلللول البشلللر،  قلللدسلللبعة  جلللواع ملللت الفوروسلللار التاجيلللة التلللي 

الخنللارير والللدجا ، كمللت الفقاريللار   عضللاع إصللا ة  فضللالع عللت
ر كوروجا تصول البشر وتسبل  مراضاع متعلقلة وروسا ن ف  كما
المهار التنفسي، ومت جونها فوروس كوروجا المتالرمة التنفسية  

لفوللروس التللاجي لمتالرمللة الشلللر  وا،  (SARS-COV)الحللادة 
فوروسلللار يوواجيلللة هملللا ، و (MERS-COV) األوسلللل التنفسلللي

ا المنشللو وممرةضللة لل اوللة، وقللد جللتي عنهللا تفشللي فوللروس كوروجلل
وسلللتمر ترلللرار جسلللا الملللادة الوراليلللة يولللث اإلقليملللي والعلللالمي، 

للحم، النوو  مت خالل تولود ممموعة متداخلة مت جزيئار 
تنفسللية تار  اع  مراضلل فوللروس، وتسللبل العللدو  المللادة الوراليللة لل
 لتحلد  ضلوق فلي التلنفر جدرجلة كبولرة،  تنتشرجتائي خفيفة لم  
مدينللة ووهللان   ،19-كوفوللد والُمسللمى  هلل ا الفوللروسوقللد رهللر 

 .(Unhale, et al, 2020: 109) 2019 الصوت في جهاوة عام 
فللللي ت وللللرار سلللريعة فولللروس هللل ا الُتحلللدة  اإلصللللا ة ج وقلللد
واألسلللرة، فلللتجراحار الحملللر الصلللحي  لفلللردل جتماعيلللةالبوئلللة اال
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الروتوت  وإيدا  جمودتغال  المدارس، القوود على الحركة، ك
لمديللدة التللي قللد تقللا علللى ا الوللومي،  اإلضللافة إلللى الضلل و 

كللللل هلللل ا قللللد ومعللللل الفللللرد واألسللللرة عرضلللل  عللللاتق الوالللللديت، 
قللللد يللللاد  إلللللى اسللللتخدام  ممللللاللضلللل ل النفسللللي واالجتمللللاعي، 

سلبية للتعامل ما الوضا ال   تسببت في  تلك األرملة، آليار  
الخطللر الواقللا علللى األفللراد واألسللر األكثللر ايتياجللاع  يزيللدوقللد 

المتردوة، وينب لي عللى الحكوملار  وة سبل الظروف االقتصاد
المعنيللة  حماوللة األفللراد واألسللر و التنبيلل  علللى المهللار الفاعلللة 

ار المطبقللللة  ن تللللدعو إلللللى ضللللمان  ن اإلجللللراحار والممارسلللل
تتماشى ما المعايور الدولية وتلتلزم   19-للتصد  ألرمة كوفود

-1: 2019)فرجاجللللديز، منظملللة الصلللحة العالميلللة  جتوصللليار
2.) 

االقتصللادوة ألرمللة فوللروس كوروجللا التللداعيار ر وقللد امتللد
قطلللللاع  لقطاعلللللار عديلللللدة فلللللي مصلللللر، وملللللت جونهلللللا المسلللللتمد

سلباع  سبل تللك  القطاع الزراعي الزراعة، وعلى الرغم مت تولر
، مثلللل قطاعلللار  خلللر  كالسللليايةف األرملللة، إال  جللل  للللم يتوقللل

ملت النلاتي المحللي  %11.2 جحلو ع الزراعليالقطلا يولث ومثلل
قللوة العمللل  مللت إجمللالي %23.8اإلجمللالي، ويعمللل  لل  يللوالي 

لعمللل ا (، ويمللل علللى الحكومللار2020فللي مصللر )يفظللي، 
ف  جواعهلللا عللللى تلللوفور الملللواد ال  ائيلللة والدوائيلللة عللللى اخلللتال

يللول للمللواينوت، وإمللدادهم  مللا وسللتمد مللت جياجللار ومعلومللار 
 األرمة.  تلك
الت وللرار التللي تحللد  فللي األسللرة إلللى   وجبللرن   سللند قللد و 

عوامل خارجية  شكل  ساسي، والعوامل الداخلية  شكل للاجو  
عوامللللل الخارجيللللة فللللي ل المثللللتتو (، 585: 1970)الخشللللاب، 

التحضللر، وقلد تتمثللل فيملا ينللتي العمليلار الخاصللة  التصلنيا و 
  مللرا ، كللرد فعلللو عللت البوئللة الطبيايللة المحيطللة مللت  و ئللة 

جللاجم عللت سلللوا اإلجسللان تمللال البوئللة الطبيايللة، األمللر اللل   
ينللتي عنلل   رمللة تعوللق روتللوت الحيللاة  للالممتما، وتعتبللر  رمللة 

صارخ على إعاقة روتوت الحياة لد  ل  مثا  19-فوروس كوفود
 الممتمعار  شكل عام، والممتمعار الريفية  شكل خاص. 

 عللى التلولورفي رل خطر صحي عالمي النطا  وشديد و 
كافللللة الممتمعللللار، تحللللول مللللا ُوفتللللر   جلللل  عقللللد مللللت العمللللل 

 الطارئ مت العمل  ت  جل التنمية المستدامة إلى عقدالدؤوب م
  يللللللد  هلللللل ا يوللللللثبل الاللللللي ، سللللللُ جقللللللات األرواح وإصللللللالح إل
، ولرنهلللللا امتلللللدر لرافلللللة الممتمعلللللار فولللللروس كوروجلللللا  رملللللةال

  وضحت  ن القطاع العام القو  والفعال هو خل اللدفاع األول
 ينللتي خطللراع آخللروقللد ضللد المخللاير التللي تهللدد ُجظمللاع  وسللرها، 

متمللثالع فللي صللراعار اقتصللادوة وضلل و  ماليللة   اجتشللار الو للاح
والنا عللللة مللللت  المتصللللاعدةار لللللك التهديللللدت واليتللللواح، متفاقمللللة

تفللللاهم سللللرعة اجتشللللارل، ينب للللي للمميللللا العمللللل معللللاع للحللللد مللللت 
المسللللاعدار الوفيللللار، وينب للللي تقللللدوم  وخفلللل، معللللدل األرمللللة،

، يولث لآلخريت، السيما األكثر ضعفاع، والعمل  عللى يملايتهم
هلل ا فوللروس ال وعللرف يللدوداع،  فقللد  لللر  شللدة علللى ييللاة   ن

الطبقلللار االجتماعيلللة واالقتصلللادوة، وعللللى  فلللةاك المميلللا، ملللت
ُسُبل مايشتهم،  األملر الل   ومعلل تللك الحاللة يارئلة وشلديدة 

إلقليملي، لل ا تسلتدعي تللك الخطورة على الصلعوديت المحللي وا
األرملللة اسلللتما ة إقليميلللة يارئلللة، اسلللتما ة ال ترملللي فقلللل إللللى 

إجقلات  للىإجقات الدول  و الصناعار  و الماسسار المالية، جلل إ
يياة مئار اآلالف ملت السلكان، ويملل  ن تتمحلور    مبلادرة 
للقضللاح علللى هلل ا الو للاح يللول رفللال السللكان، وتضللاُمت  ركللان 

 (.2: 2020وا، )اإلسك الممتما
وفللي رللل مواجهللة األسللرة الريفيللة لتلللك األرمللة، سللوف يللتم 
اتخلللللات  عللللل، التلللللداجور واألجشلللللطة الخاصلللللة  األسلللللرة الريفيلللللة 

ر اللللل   وسللللتدعي  ن تلتللللزم األسللللرة  ممارسللللار مللللو فرادهللللا، األ
مواجهلللة تللللك األرملللة، لالصلللمود و  االسلللتمرار رشللودة ملللت شلللوجها

، يتلى يلتم تملاور تللك والمحافظة على كياجهلا وسلالمة  فرادهلا
ومت هنا توتي  همية البحث الراهت  األرمة  وقل خسائر ممكنة،

مواجهلة ل  تلقاح الضوح على األسرة الريفية وممارساتها الرشودة
األمر ال   أسار لدة  تساؤبت بحثيثة، ودراستها.   ةلتلك األرم

 والت  يمك  توضيحها وييا تها للى النحو التال :

https://www.masrawy.com/news/Tag/17506/القطاع-الزراعي#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/17506/القطاع-الزراعي#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/17506/القطاع-الزراعي#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/17506/القطاع-الزراعي#bodykeywords
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ت  -1 مستو   هو  الرشودة  ما  للممارسار  الريفية  األسرة  نفو  
  منطقة البحث ؟.  19-لمواجهة  رمة كوفود

الريفي  -2 األسرة  تنفو   درجة  جوت  العالقة  يبيعة  هي  ة ما 
كوفود لمواجهة  رمة  الرشودة  ،  19-للممارسار 

واالقتصادوة  و  االجتماعية،  الدوموجرافية،  المت ورار 
 المستقلة المدروسة  منطقة البحث ؟. 

الريفية المتعلقة  فوروس    ةما هي مصادر معلومار األسر   -3
 ( ؟. 19-كوروجا المستمد )كوفود

المعوقار   -4 هي  الريف التي   ما  األسرة  منها   ية تعاجي 
 ؟.المبحولوتمت وجهة جظر  19- رمة كوفودلمواجهة 

هي    -5 التي  ما  المعوقار  على  للت لل  المقترية  الحلول 
مت    19-جهة  رمة كوفودتعاجي منها األسرة الريفية لموا

 ؟.وجهة  جظر المبحولوت

 أمثداف الثبثحث 

قيلللاس مسلللتو  تنفوللل  األسلللرة الريفيلللة للممارسلللار الرشلللودة  -1
  منطقة البحث. 19-دفولمواجهة  رمة كو 

تحديللللد يبيعللللة العالقللللة جللللوت درجللللة تنفولللل  األسللللرة الريفيللللة  -2
، 19-للممارسللللللللللار الرشللللللللللودة لمواجهللللللللللة  رمللللللللللة كوفوللللللللللد

الدوموجرافيللللللللة، االجتماعيللللللللة، واالقتصللللللللادوة والمت وللللللللرار 
 المستقلة المدروسة  منطقة البحث.

التعللرف علللى مصللادر معلومللار األسللرة الريفيللة المتعلقللة  -3
 (.19-وجا المستمد )كوفودور  فوروس ك

تعلاجي منهلا األسلرة الريفيلة  التلي معوقلارالتعلرف عللى ال  -4
 .المبحولوتمت وجهة جظر  19- رمة كوفودلمواجهة 

الحلول المقترية للت لل على المعوقار التعرف على   -5
  19-التي تعاجي منها األسرة الريفية لمواجهة  رمة كوفود

 .المبحولوت مت وجهة  جظر
 لثبثحث  الت بيقية ل  ثةمثيثماأل

والللل   يلللدخل فلللي جطلللا  البحلللو   -يهلللتم البحلللث اللللراهت 
ة جدراسللللللة ممارسللللللار األسللللللرة الريفيلللللل -والدراسللللللار الموداجيللللللة 

، وعالقتهلللللللا جلللللللبع، المت ولللللللرار 19-لمواجهلللللللة  رملللللللة كوفولللللللد
الدوموجرافيللللة، االجتماعيللللة، واالقتصللللادوة، عللللالوةع علللللى إللللللراح 

ال، كمللا ومثللل هلل ا البحللث ممللالماجللل النظللر  الخللاص جهلل ا ال
رهلللا ملللا إسلللهامار و إيلللد  اإلسلللهامار العلميلللة والتلللي وكتملللل د

 ن  رملة   الل كر البحو  األخر  لخدمة الممتما، فمت المدير
 اتت  رمة محلية وعالمية في الوقلت تاتل ،   19-فوروس كوفود

، وقللللد ايتلللللت يوللللزاع واسللللعاع مللللت المللللدال والنقللللا  االجتمللللاعي
 .االقتصاد 
تطبيقللي، ومللا قللدر وصللل إليلل  البحللث لمسللتو  الا  مللا علللى

  تمثللل  رمللة محليللة 19-مللت جتللائي ، فقللد  اتللت جائحللة  كوفوللد 
هتمللللللللام المهللللللللار المعنيللللللللة وعالميللللللللة، ومواجهتهللللللللا تسللللللللتدعي ا 

ومللل  ن التللي و والحكومللار  كافللة الدراسللار والبحللو  العلميللة 
هلللللل ل األرمللللللة  البحللللللث والتحلوللللللل، والسلللللليما البحلللللللو  تتنللللللاول 
االقتصلللللادوة، ويتنللللاول البحلللللث الللللراهت ممارسلللللار  يللللةاالجتماع
 األسلللرة الريفيلللةفلمواجهلللة تللللك األرملللة،  الرشلللودة فيلللةاألسللرة الري

الممتمللا الريفللي المصللر ، األمللر اللل   ويللدة البنللاح فللي  تمثللل
علللى دراوللة فللي ياجللة إلللى  ن وكوجللوا ومعللل متخلل   القللرارار 
ك د تسللللاهم مثللللل تللللل، وقلللل وسلللللوب علملللليعلميللللة جتلللللك األرمللللة 
 ،مت وضا رؤية  و خطة واضحة المعالمم البحو  في تمكونه

الفترة القادمة جناحع عللى إيصلاحار في  للتعامل ما تلك األرمة  
ايتلللواح تللللك  النوعيلللة ملللت البحلللو ، يتلللى يتسلللنىوجتلللائي تللللك 

 األرمة.
 ابستعراض المرجع افطار النظر  و 

 وجللود  سللاس فهللي تمثللل األسللرة ويللدة جنللاح الممتمللا،

 اإليلار، و السللوا لضلبل األوللى الدعاملة مصلدرو ، الممتملا

 وفلي، االجتماعيلة الحيلاة دروس  ول اإلجسلان فيل  يتلقلى الل  

 قلدر كبولر عللى تظهلر موضلوعار و هموتها األسرة دراسة ممال

لنلللوايي االجتماعيلللة، والتلللي قلللد تتطلللر  إللللى ا األهميلللة، ملللت
 (، كمللللا1: 2013سللللليمة، ، وإومللللان، ) االقتصللللادوة، والثقافيللللة

 يرفلي ملت والمكتسلبة المتوارللة الثقافيلة لألجما  جتاجاع  األسرة عدت

ا مللا هللو يوللث  جهمللا فللي تعاملهمللا ملل ،)األب واألم( رةلاألسلل



 2021مارس  -يناير ( 1العدد  42)مملد -مملة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

140 

جملل سللوكي ولقلافي ممولز  يادولان إللى جنلاحمورو  ومكتسلل  
 األسرة كاجتل ا    .(Burgess and Locke, 1945: 281)لرل  سرة

 فليملت البلايثوت   وتولنعمال ملت الرثولر اهتملام محلل تلزال وال

االجتماعيلة، وتللك  العلومفي  و األخص التخصصار، مختلف
 منهلا يترلون  التلي الرئيسليةو  األوللى الخليلة  اعتبارهلا ألهموتهلا
،  دوارهللا، جنياجهللا فللي األسللرية التنظيمللار وتتنللوع الممتمللا،
ورغلم تعلدد العلملاح ، آخلر إللى ممتملا ملت وعالقاتهلا ورائفهلا،

تعريللو وايللد الفرريللة، إال  جلل  لللم يللتم إعطللاح  مهوتنللوع اتماهللات
 عونلل  لألسللرة، وقللد يرجللا تلللك إلللى تنللوع يمللم األسللرة، وتعقللد 

القاتهللللا وورائفهللللا مللللت ممتمللللا آلخللللر، ومللللت ي بللللة جنياجهللللا وع
(، ويمكلت تعريلو مفهلوم 16:  2004رمنية ألخلر  )األيملر،  

 العالقلة تللك  جهلا عللى االجتملاعي القلاموس األسلرة ملت خلالل

 عالقار وليقلة  و روا لل معاع   كثر  و وامر ة  رجل جوت تر ل يالت
أليفلال  المسلئولية تملال ا البلال وت  عضلائها وشلعر يولث ،قرا لة

: 2002سلواحع كللاجوا  يفلالهم الطبيعوللوت  و  لالتبني )الخطوللل، 
 جسققد عرف األسرة على  جها    ارسوجز (، في يوت  ن  358

 االجتمللاعي حانللبال ر للل الفاعللل فللي هللي ألجهللا اجتمللاعي

 يولللث  ن األدوار وال لللليم ملللت  هلللم العناصلللر  الشخصلللية،

وتللك  نلاح،داخلل الب العالقلار المسلئولة علت تنظليم جتماعيلةاال
والبنلاح  الشخصلية جلوت والتفاعل التداخل عالقة العناصر تضمت

 (.146: 1980االجتماعي )سعود، 
قللد تللم  لمفهللوم األسللرة  ارسللوجز ومللت الماليلل   ن تعريللو

 جلوت اجتملاعي جسلق األسلرة اعتبلر ل ليم، يولثألدوار واا ل ر طل 

لترلون البنلاح االجتملاعي  معلاع  تتفاعلل عديلدة  جسلا  اجتماعيلة
  ن (90-89: 2006ويللل كر  جلللو جلللادو ) .لممتملللا ككللللل

يتضل  عللى والل    ،قدم تصنيفاع لمرايلل تطلور األسلر  اخوفت
  النحو التالي:

فلي  اإلجسلان علا  دقلو   :المنسثية ةافباحثا األولى المرحلة -
 مت يالة في جماعية يياة يوث عا   سرة، جدون  ه ل المريلة

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

  كثلر مريللة وهلي : األمومية األسرة امرحلة الثانية المرحلة -

 ت  سلرةيو رلوفوهلا قلام اإلجسلان جت السلا قة، المريللة ملت تطلورا

 ينسلل وكلان الملر ة، علي سللطة السللطة فوهلا كاجلت، و مسلتقلة

 .ألم  في ه ل المريلة الطفل

 المريللة هل ل وفلي ة :األ ويث األسثرة مرحلثةالثالثثة ا المرحلثة -

، يولللث  صلللب  األب هلللو سلللود اجتقللللت السللليطرة ملللت األم للللألب
 األجنلاح كملا  صلب  جسلل ،و صلبحت قيادتهلا فلي يلدل ،األسلرة

 .، وه ا األمر قد استمر إلى اآلنبلأل وعود
وقلد وضليو  عل، البلايثوت   :الرابعة اابسثتقاللية المرحلة -

 اللزوجوت ملت كلل وستقل االستقاللية، وفوهامريلة را عة ُتعرف  

 هل ل  تلت وقلد عللى اآلخلر، سللطة أل  منهملا فللير جنفسل ،

 ُملتقلي المنلزل  صلب  يوث االقتصاد ، للتطور كنتيمة المريلة

لألكلللل والنلللوم، ولرلللل عضلللو ملللنهم يياتللل   واألجنلللاح توجو لللللز 
يتى الوجبار التي كاجلت تمملا  فلراد األسلرة يولهلا،  المستقلة،
وقضلي  وريفتل  فلي عضلو كلل و صلب  ،المطلاعم  لل مح يللت

  فوها معظم الووم.
مرايلل،   ر ع  الساجق عرض  في التصنيو ويمكت تلخيص
األسلللرة  يللللةر م ،المنسلللية اإل اييلللة مريللللة والتللي تتمثلللل فلللي

األموميلللة، مريللللة األسلللرة األجويلللة، و خولللراع مريللللة االسلللتقاللية، 
ن جاجماع عت ت ور شكل يوث  ن ه ا الت ور  و التطور قد وكو 

ويبيعة األجظمة االقتصادوة، والتي جدورها قد  لرر على شتى 
 منايي الحياة.

:  2008 ما  النسبة ألهم  شكال األسرة، فت كر الخولي )
 هناا لاللة  شكال رئيسية لألسرة وهي: ن (  53-58
قد   مت تترون  التي وهيالنواة:   األسرة .1 وما  وروجة  رو  

 .متزو   يفالوضاف إلوهما مت 

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

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

 وايدة، امر ة  مت  كثر مت رجل روا  عت الناجمة األسرة

 .جفس  الزو  مت هم جمبت ال يت  والدها امر ة  ولرل
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 تفرعتا  كثر  و  سرتوت مت وتترون   :ممتدة الأسرة العائلة ا .3 

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

 شخصوت  سرة اجتماع هي  و ،الزوجية ةقالالع عت تفرعها

 )رو  وروجة( ما  سرة األهل. 
 تخالصاسل التقسليم  و التصلنيو، ومكننلا هل ا وملت خلالل

 لاللللة  شللكال متمثلللوت فللي  فللي األسللرة  جلل  تللم يصللر  شللكال
الممتللدة  و  سللرة العائلللة،  واألسلرة، الممللا  سللرة النللواة، األسلرة

تشللللار النللللوع األول جا ومللللت المللللدير  اللللل كر  جلللل  مللللت الماليلللل 
ة، كويللللد تبعللللار واللللل   قللللد وسللللمى  األسللللرة النوويللللة  و الفردولللل
، وال وخفللللى   اآلنعصللللر الترنولوجيللللا والصللللناعة اللللل   جايشلللل

علللى  يللد  ن هلل ا األلللر قللد امتللد للممتمعللار المحليللة الريفيللة 
 جدرجة كبورة.

وملللللللت الملللللللدير  الللللللل كر  ن األسلللللللرة تار ورلللللللائف و دوار 
( إللللللى  ر علللللة 56-55: 2005) لامتعلللللددة، وقلللللد  شلللللار كمللللل

 نحو التالي:ورائف  ساسية لألسرة ومكت توضيحها على ال

 ويلدة ملت األسلرة ورلائف تقلصلت :البيولوجيثة الوظثائ  .1

تها و صبحت وريف ،وحتاج  ما كل للممتما تنتي اقتصادوة
 عالقلار ملت وسلبق  وملا اإلجملاب فلي تلتلخص البوولوجيلة
 .البشر   تالرائ الستمرار ضرورية، مشروعة

 لل ل اح وحتلا  اإلجسلان مت المعلروف  ن :النفسية . الوظيفة2

 اقص،ويكبلر، ولرلت يتلى وكلون هل ا النملو غولر جل لونملو

 إللى كالحاجلة النفسلية، ايتياجاتل  إشلباع فملت الضلرور  

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

تقبل الفرد من  سو ال   األول المكان هي  جها يوث األسرة،
 والدت .

 االجتماعيللة التنشللئة فلي وتتملللى :ابجتما)يثثة الوظيفثثة .3

 الخملر السلنوار فلي خص لاأل تولورهلا يبلدو التلي لألجنلاح،

 الطفلل تر يلة يلتم السنوار ه ل ففي الطفل، يياة مت األولى

، النظم االجتماعيلة مختلف على وتدريب  وتعليم  اجتماعيا
 وتعريفل  المناسبللوت، والمكاجلة رو الللد إعطلاح تتضلمت كملاو 

 ليعلرف االجتماعيلة المعلايور وتعليمل  ضمللورل و نلاح، جلل ات 

 والتريو النفسية الصحة على تساعدل التي وواجبات  يقوق 

 .االجتماعي ما وسط 
 كبولر تطلور الوريفلة هل لل وقلد يلد   :ابقتاثادية الوظيفة .4

 فلي  ةخاصل  جررهلا ملت وقلد وكلون   سلرية، وريفلة جوصلفها
 فلي االكتفلاح كعهلدها تعلد للموالتلي   الريفيلة، الممتمعلار

 المدينة. إلى  فرادها وهمرة اقتصادوا، ج اتها
  مللت خللالل العللر  السللاجق  ن هنللاا ت وللرار قللد وجاليلل

لحقللت  األسللرة  صللفة عامللة، يوللث  صللبحت هنللاا ماسسللار 
عديدة تشارا األسلرة فلي ال يلام جورائفهلا و دوارهلا، كالمطلاعم، 

ة، ولرت فلي هل ا التعلدد قلد و ولل دور األسلرة فلي رقا لة ودجواأل
األجنلللاح، مللللا اجشلللل ال كلللل فللللرد  األسللللرة  سلللبل غلبللللة النللللوايي 

مادولللة عللللى ال للليم الروييلللة والمعنويلللة، األملللر الللل   وسلللتدعي ال
 تقصي تلك الت ورار  شكل علمي دقوق.

وملللت الملللدير  الللل كر تعلللدد العواملللل التلللي قلللد تتسلللبل فلللي 
األسللرة ، وقللد رهللر اتمللال تفسللور الت وللرار  يإيللدا  ت وللرار فلل

العديللد مللت العوامللل المادوللة  إلللىل التللي تحللد   األسللرة  تسللناد
،  وجسلت كوجلت، فلي يلوت  ن وملاركر، وجبلرن  عند كلل ملت  
قد  رجعا تلك الت ور إلى جواجل عقليل   و فرريلة،  وماكر فبر

الت ولر األسللر  جلا ا  ساسللاع ملت الت وللر الفرلر ، وهلل ا   نيولث 
: 1970 ولللر الفرلللر  جلللاتي علللت الت ولللر الملللاد  )الخشلللاب، تلا

(. األمللر اللل   وقللد يللالر علللى سلللوا األسللرة و عضللائها، 585
وكللون هلل ا الت وللر ضللئول  و  لالت، وتلللك يتوقللف علللى جللوع وقلد 

تعريللو وقللوة العامللل المتسللبل فللي إيللدا  هلل ا الت وللر، ويمكللت 
يطل  حمو السلوا على  ج  يالة ملت التفاعلل جلوت الرلائت الحلي 
تعل م )مكتسلللل(ه يلللت م ملللت )جوئتللل (ه وهلللو فلللي غالبوتللل  سللللوا ملللُ
علللللللم خللللللالل الماليظللللللة والتعللللللليم والتللللللدريله ويمكللللللت  ن يللللللتم ت

السلللوكيار البسلليطة  و المعقلللدة. وكلمللا  تلللي  لهلل ا السللللوا  ن 
وكون منضبطاع وريفيا ويلقلى قبلوالعه كلملا كلان إوماجيلاعه و ترلرارل 

تلقائية، وُينظر إلى جغرضها   دعادة سلوكية   تا إلى    يتحول
السلللوا  وضللاع علللى  جلل  كللل مللا وفعللل  اإلجسللان رللاهراع كللان  م 

البوئلللة عللللى  جهلللا كلللل ملللا يلللالر فلللي وينظلللر إللللى اع، غولللر رلللاهر 
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السلللواه فالسلللوا إتن عبللارة عللت ممموعللة مللت االسللتما اره 
 ، وقللدعلللى  جهللا ممموعللة مللت المثوللرارفُونظللر إلوهللا البوئللة   مللا

ر مقبللوالعه جنللاحع علللى المعللايور التللي بللوالع  و غوللقم وكللون السلللوا
 تقللرر هلل ا السلللواة التللي يللرم إلوهللا  و إلللى المنظومللة ال يمُوحللت  

 .(194-193:  2007)عر ياره 
 :  Crisis Conceptماهية األزمة -

-18، 11: 2015وشللور كللل مللت )الايسللاو ، والالمللي، 
ضللوق لا تعنللي فللي الل للة العر يللة المللدب، ( إلللى  ن األرمللة20

الضللللائقة فللللي كللللل شلللليح متعلللللق جترللللاليو الحيللللاة، و والشللللدة، 
 لحظللللةواللحظللللة القللللرار،   وعنللللي( Crisesومصللللطل  األرمللللة )

، كملا تشلور إللى ال   يتم في  اتخات القرارزمت  المصورية  و  لب
معنلللى الت وولللر المفلللاجو جحلللو األسلللو ، وتلللراكم األرملللة قلللد ينلللتي 

 شلكل جزئلي  و  معنها جتائي غولر متوقعلة عللى مسلتو  النظلا
 جللللزاح  شللللتىتضللللخم األرمللللة قللللد وحللللد  التللللولور فللللي و كلللللي، 
 النظلللام وقلللد  تتلللولر األجشلللطة والعمليلللار الخاصلللة لللل االنظلللام، 

ومتلد لوللالر فللي مسللتقبل النظللام  وكمللل . ويمكللت تعريللو األرمللة 
 استناداع إلى األدجيار الخاصة جها على النحو التالي:

تمثللللل االسللللتقرار، و ز  وللللمتال ترللللاهرة   وجهللللا. تعللللرف إداريللللا  1
 تهديداع مباشراع لبقاح واستمرار المنظمة.

عنصر جللل، ألجهللا تتصللف وصللعل تمنبلل . تعنللي يللد  سلللبي 2
 ، وتسارع اإليدا .المفاجوة، جقص المعلومار

محولللللرة، يولللللث تتصلللللف جنلللللدرة مفزعلللللة و لحظلللللة  . كملللللا  جهلللللا3
 وقصور المعرفة. البياجار الصحيحة، 

وتحلللللول فملللللائي علللللت  ةر . وهلللللي موقلللللف خلللللار  علللللت السللللليط4
معتاد، ياد  إلى خللل فلي الممتملا، ومواجهتل  السلوا ال

 لوقللللت.يتطلللللل اتخللللات قللللرار سللللريا ومحللللدد رغللللم ضللللوق ا
وتتعلدد  جلواع األرمللار يسلل رؤ  البللايثوت، وهل ا التعللدد 
 ينلللتي عنللل  صلللنوفاع ملللت األرملللار وفقلللاع العتبلللارار معونلللة،

 :التاليةاالعتبارار   يسلويمكت تصنيو األرمار 
وتحللد   شللكل مفلاجو وال تشللكل خطللورة  مثات سثث حية:ز أ  .1

كبورة، وتنتهي مت خالل التعاملل ملا  سلباجها، وقلد  ترلون 

ألللللللر تار يبيعلللللة شلللللديدة، وقلللللد تتحلللللول األرملللللة عميقلللللة ا
 السطحية إلى عميقة في يالة اإلهمال.

وتحلللد   شلللكل عنيلللو وفملللائي وتخلللر   أزمثثثات مفاج ثثثة:  .2
 وف. لومالمسببار المادوة لها عت الطا ا ال

وهلللي تنملللو جلللبلح، ولرنهلللا محسوسلللة وال  األزمثثثة الزاحفثثثة:  .3
 ومكت لمتخ  القرار وقف ريفها جحو قمة األرمة.

وهي التي ومكت توقا يدولها، يولث  ن   مات المتراكمة:أز   .4
عمليللة تروينهللا وتفاعللل  سللباجها توخلل  وقللت يويللل قبللل  ن 
تتفللاقم وتتطللور مللا الللزمت، ممللا يتللي  الفرصللة للتقلوللل مللت 

 تها.ر و طخ

وهللللي تحللللد  جتيمللللة  سللللباب  أزمثثثثات يمكثثثث  التنبثثثث   هثثثثا:  .5
داخليلللة، يولللث  ن األجظملللة الرقاجيلللة  المنظملللة قلللادرة عللللى 

 صدها والتعامل معها.ر 

وهلي تحلد   سلبل الت وولرار   أزمات ب يمكث  التنبث   هثا:  .6
المفاجئللللة للبوئللللة الخارجيللللة،  وسللللبل يللللدولها هللللو ضللللعف 

 ل.اعفمراقبة وتفحص البوئة الخارجية  شكل 
تحلللد   شلللكل دور ، وتنلللتي علللت تعلللديل  أزمثثثات روتينيثثثة:  .7

 القواجوت واألجظمة..
الضللللمور فللللي قللللدرة يوللللث التللللدهور و  أزمثثثثات إسثثثثتراتيمية:  .8

المنظمة، ويتض  تلك التهديلد عنلدما ترلون المنظملة غولر 
قللللادرة علللللى ايتللللواح مللللا وحللللد  مللللت مت وللللرار فللللي البوئللللة 

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

 يلي: فيمااألرمة، والتي ومكت توضيحها خصائص 
 عوالتنثثثثثثثثثاقل الواضثثثثثثثثثم ف  ال يانات الالزمة أسنا  و   .1

 ؤيةرال حووض مدع نم رةوفي ص تلللللك سيجعك و  ،األزمة
 ديدتي على رةدال  مدع مل نوم ار،رال  صجاع للللللللللللللللللللللللللللللد 
 .الفاعلة اراررال  لصجاعة السليمة االتماهار
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، نثثد وقولهثثافمائيثثة ولنيفثثة ل ثااألزمثثة تثث د  ألحثثد  .2
 المسلللللللتويوت عللللللللى المعنيلللللللة األيلللللللراف كلللللللل اجت ال بذوتج

 .واالقتصاد  االجتماعي
، ملللا تلللداخل تعقيثثثدكبيثثثرة مثثث  الزمثثثة  درجثثثة تتسثثثم األ   .3

ا ك وتنلللاق، جلللوت الشلللركاح عناصلللر عديلللدة، ويلللدو  تشللل
 جوعةط في وةرهللوج اررمما ياد  لحلدو  تييالمعنووت،  
 .ةديدج عالقار تيو وتر القائمة، العالقار

 وسللبب ، أجثثزا  الممتمثثا بكثثالوجثثود حالثثة مثث  الخثثوف   .4
 .متماللم االقتصاد  الجشا  مستقبل ريدالعمز في ت 

 :The Stages of Crisis مراحال األزمة -

-31، 11: 2015يوضل  كلل مللت الايسلاو ، والالمللي )
خمللر مرايللل  ساسللية تمللر جهللا األرمللة، وفيمللا  (  ن هنللاا34

 مرايل:لا يلي توضي  لتلك
يوللث تبللد  األرمللة فللي الظهللور ألول مللرة . مرحلثثة النشثثو : 1

إلللى  شللكل مللبهم ويصللايبها إيسللاس  للالقلق، ويرجللا هلل ا 
اتسللللاع جطللللا  الممهللللول فللللي األرمللللة و يللللاب كثوللللر مللللت 

 المعلومار يول  سباجها.
فللي يالللة مللا إتا لللم متخلل   القللرار  . مرحلثثة النمثثو وابتسثثاع:2

الدهلا، تنملو وتلدخل فلي وم إلى خطورة األرملة فلي مريللة
للللللة السلللللتطيا مريللللللة النملللللو واالتسلللللاع، وفلللللي هللللل ل المري

 .اتماهله  ومتخ   القرار جرران وجودها 
وجادراع ملا تصلل األرملة إللى هل ل المريللة، . مرحلة النض : 3

لقللرار علللى درجللة تحللد  عنللدما وكللون متخلل  ا قللدولرنهللا 
 يفللل ، ومللت لللم تللزداد القللو  المتفاعلللةكبوللرة مللت التماهللل

 .مية  قو  تزيد مت آلارهاالممتما وت    األرمة النا
يولللث تصلللل األرملللة لتللللك . مرحلثثثة ابنحسثثثار والثثثتقلص: 4

يلة عندما تتفتت  عد تح يقها هدف التصادم العنيلو المر 
ما المعنووت جها،  اإلضافة ألفراد الممتما ، فبعد مريللة 

 اللللوعي جلللوت  فلللراد الممتملللا، ينتشلللرالصلللدام ملللا األرملللة، 

ص، ولرلللت قلللد تتملللدد للللم تبلللد  فلللي االجحسلللار واللللتقل تملللو 
 .الصدام في تحقوق  هداف  ع، األرمار عندما وفشل 

وتصللل األرمللة إلللى هلل ل المريلللة عنللدما ختفثثا : . مرحلثثة اب5
تفقد  شكل كبور قلوة اللدفا الموللدة لهلا  و لعناصلرها التلي 
تنتمي إلوها، ومت للم تتالشلى مظاهرهلا، وينتهلي االهتملام 

تفللي الحللديث عنهللا إال  اعتبارهللا يللدلاع تاريخيللاع قللد خيو جهللا 
اجحسلللر واجتهلللى. وقلللد وكلللون هللل ا االجحسلللار دافعلللا إلعلللادة 

  .آلار األرمةح وال   يتصل  ساساع  عال  لبناا
قتصاد  إلا  امظ الج  األرمار  تاصف    ن  ورةرض ال  سولي

       دوة،رف  رةوجص  ئيزالج  المستو     و  الكلي   وعلى المست
 ركللي  في   -  الكلي   والمست  على  االقتصاد    ريتا  دق   ج 
  علو    قلطي  ما  ا ذوهل   رمة،  نم  ر كلل  إلى   -  األيوان  نم
شراألرما  نامزت توجد  يوث    التاريا   في  عديدة  داهلو، 
   ولي،دال  االقتصاد  لها   رعلى األرمار التي تاقتصاد   إلا

  العالمي،   مالتضخ   رمة  ما  تامج زت  والتي  الةطالج   رمة  ومنها
اطاجرمت  لألرمار  التزامت  نويلك   وقد  كما   وخر ،   و   صورة  ًع
 المالوة  األرمة  ملل  طاجرمت  ر  ي  التزامت  ه ا  وكون    ن  ومكت

تا التي    الثماجونار،   في  العالمي   االقتصاد  لها   رالعالموة 
 ةطاجرالمت  فاألرمار  ،  العالموة  جوةويدالم   رمة  معها  تزامت  وقد
  واأليدا    رللاجاص  لوقةوال  الصلة   بجسج   دتي  التي  هلي

  د ق  يالة  فهي  ةطاجرالمت  ر ي   األرمار   ما  معاع،  وتفاعلها
  عووينمم عنها وق  االقتصادوة،  ةديوال   و  مةظالمج  في   دتي
 متصلة  ر ي مختلفة  ألس اب  تقوال  سجف  في  ر كلل   و  ن رمتي

 . (Mitroff  and Pearson, 1993: 48)  ضال ا ي اضها
 : )19-ماهية فيروس كورونا المستمد اكوفيد -

فوروسار كوروجا هي ممموعة مت الفوروسار الم لفلة ملا 
 ادة الوراليللة للحملل، النللوو ، وقللد تعللرف المختصللوت علللىملللا

 سللللبعة  جللللواع مللللت الفوروسللللار التاجيللللة التللللي ومكللللت  ن تصللللول
البشر، فضالع عت إصا ة ممموعة متنوعلة ملت الفقاريلار مثلل 
الخنارير والدجا ، ومت المعروف  ن فوروسار كوروجا تصول 
 سالبشلللر وتسلللبل  ملللرا  المهلللار التنفسلللي، وملللت جونهلللا فولللرو 

https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/ame.1993.9409142058
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
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والفولروس ،  (SARS-COV)كوروجلا المتالرملة التنفسلية الحلادة 
، (MERS-COV) التلللاجي لمتالرملللة الشلللر  األوسلللل التنفسلللي

فوروسار يوواجية المنشو وممرةضة لل اوة، وقد جتي عنهلا وهما  
تفشللي فوللروس كوروجللا اإلقليمللي والعللالمي، وسللتمر ترللرار جسللا 

ممموعللللة  دوللللالمللللادة الوراليللللة للحملللل، النللللوو  مللللت خللللالل تول
 متداخلة مت جزيئار المادة الورالية للفوروس، وتسلبل العلدو  

ا تنفسللية تار جتللائي خفيفللة لللم ت شللتد لتحللد  ضللوق فللي  مراضللع
التللللنفر جدرجللللة كبوللللرة. وقللللد رهللللر فوللللروس كوروجللللا المسللللتمد، 

، فلللي وهلللان  الصلللوت فلللي جهاولللة علللام  19-كوفولللدوالُمسلللمى 
 24مت  اع حيالة على األقل جد  830، وقد تم تشخيص  2019
فلللللي تسلللللا دول متمثللللللة فلللللي: الصلللللوت وتايالجلللللد  2020ينلللللاير 

تللللايوان، جوبللللال،  ا المنو يللللة، سللللن افورة، فوتنللللام،واليا للللان، كوريلللل
والوالوللار المتحللدة األمريكيللة. وقللد جل للت عللدد الوفيللار يونهللا 
ستة وعشرون ياللة، معظمهلا فلي المرضلى الل يت وعلاجون ملت 

يد ملت التفاصلول دعلمر  كامت وخطور، على الرغم مت  ن ا
مثلل مصلدرل وقدرتل  عللى االجتشلار جلوت  -يول ه ا الفولروس 

دو  ن تزايلللللد األعلللللداد ال تلللللزال غولللللر معروفلللللة، ويبللللل -البشلللللر 
المصللا ة يرجللا إلللى سللهولة اجتقللال العللدو  مللت إجسللان آلخللر، 

فللي  (SARS-COV) جظللرعا لتفشللي المتالرمللة التنفسللية الحللادة 
بل لمتالرملة الشلر  سلمل، وتفشي فوروس كوروجلا ا2002عام  

، ويعتبللر 2012فللي عللام  (MERS-COV) األوسللل التنفسللية
ر جلللوت البشلللر فلللي هلللو لاللللث فولللروس كوروجلللا وظهللل 19-كوفولللد

العقللللديت الماضللللووت، األمللللر اللللل   وضللللا ماسسللللار الصللللحة 
وقلللد اسلللتماجت  ،العاملللة العالميلللة فلللي ياللللة التوهلللل القصلللو  
الملر ،  يشفجت الصوت سريعاع  تجالغ منظمة الصحة العالمية

لتبللادل المعلوملللار ملللا الممتملللا اللللدولي  علللد اكتشلللاف العاملللل 
ميلللة سلللريعاع ملللت المسلللبل، وقلللد اسلللتماجت منظملللة الصلللحة العال

خلللللالل إصلللللدار إرشلللللادار  شلللللون مراقبلللللة المصلللللاجوت، وجملللللا 
العونار، ما تحديث البياجار  استمرار، وتشور التحلديثار ملت 

ر  المللللرتبل ملللللاالصللللوت، تايالجللللد، كوريللللا، واليا للللان إلللللى  ن 
ا جسلللللبيعا مقارجلللللة  السلللللارس ومتالرملللللة  19- كوفولللللد يبلللللدو خفيفلللللع

ار كوروجا عائلة كبولرة تشكل فوروس، و الشر  األوسل التنفسية

مللت الفوروسللار التللي ومكللت  ن تصللول الطوللور والثللدييار،  مللا 
ا لمنظمللة الصللحة العالميللة كاجللت هللل ل  فللي تلللك البشللر، ووفقلللع

يلللول  19-اجتشلللار كوفوللد تالفوروسللار مسلللئولة عللت العديلللد ملل
 .  (Unhale, et al, 2020: 109-110)العالم 
 هلم جظلم اإلجتلا  ومت المدير  ال كر  ن الزراعة ُتعلد ملت  

ال للل ائي، ومملللا ال شلللك فيللل   جهلللا قلللد تلللولرر  مائحلللة فوللللروس 
 كوروجا، وُيعد تعزيز جظم إجتا  األغ وة وتوريعهلا  ملر  ساسلي

مواجهلة    و لاح  ينملا  ىلمكافحة الموع، وهو  ملر ينطلو  علل
المسللتمد  للت األمللر الخلاص جو للاح فوللروس كوروجلارهلر، وقللد ج

منظمللة األغ وللة  يللة، وتللاد  إلللى  ن  صللب   رمللة صللحية عالم
ومواجهلللة آللللارل المحتمللللة عللللى ييلللاة  والزراعلللة دوراع فلللي تقوللليم

العالميللللة، واألسللللوا ،  النلللاس وسللللبل عيشلللهم، وتمللللارة ال لللل اح
تقلف الزراعلة فلي و  .لثروة الحوواجيلةاو  وسالسل إمدادار ال  اح،

ضل وياع متزايلدة  الفترة الراهنة على مفتر  الطر ، يولث تواجل 
غ وللة كافيللة لعللدد متزايللد مللت السللكان، وتلللك لمواجهللة لتللوفور   

األرملللار والمخلللاير المتنوعلللة التلللي يتعلللر  لهلللا السلللكان فلللي 
مختللللف دول العلللالم، يولللث  ن هنلللاا تفلللاور عللللى الصلللعوديت 

واقتصلللاد  جلللوت الريلللو والحضلللر، وهلللي التفلللاور  ياالجتملللاع
يتزايلللد لمسلللتو  غولللر مسلللبو ، وفلللي ضلللوح هللل ل التحلللدوار، تلللم 

- 2019عقللد األمللم المتحللدة للزراعللة األسللرية ) اإلعللالن عللت
(، وقد يتي  ه ا العقد فرصة استثنائية للزراعة األسرية، 2028

 وريللللادة قللللدرتهم علللللى تطللللوير اسللللتراتيميار جديللللدة وتقللللدوم

واالقتصللادوة  ة للتحللدوار االجتماعيلة، البوئيللة،مبترللر  رااسلتما 
تسللهم ال  ائيللة، يتللى  الناشللئة، وتحقوللق تحللوالر ممدوللة للللنظم

، 2030 شلللللكل فعلللللال فلللللي تحقولللللق خطلللللة التنميلللللة المسلللللتدامة 
، 2014وترتسلللل الزراعلللة األسلللرية اهتماملللاع عالميلللاع منللل  عللللام 

م تللو  الالرمللة، صللياغة السياسللار والبللرامي واألجشللطةيوللث تللم 
إجشاح منصار متعلددة المهلار الفاعللة ملت  جلل الحلوار يلول 

المسللتويوت السياسللار المالئمللة، وتعبئللة الممتمللا المللدجي علللى 
 (.8-7: 2019)منظمة األغ وة والزراعة، القومي واإلقليمي 
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إلثى أمثم  (iii 2015 ,وتشير لمنة األمث  الغث ائ  العثالم  ا
األمثث  الغثث ائ    مبثاد  التثث  تلتثثز   هثثا للعمثثال للثثى تحسثثيال

كمثا ت الممتدة، والت  يمك  إيضاحها والتغ ية ف  ظال األزما
 :يل 

 .ة و ناح القدرة على الصمودجمعالمة تدهور الحاالر الحر  -
تلبيللة االيتياجللار اإلجسللاجية الفوريللة و نللاح سللبل كسللل عللي   -

 قادرة على الصمود.
الوصللول إلللى السللكان المتضللرريت، مللا التركوللز علللى إشللباع  -

 ر ال  ائية.اجاااليتي
إدارة الملوارد الطبيايللة عللى جحللو مسلتدام، والحللد ملت  خطللار  -

 األرمار الممتدة.

األمت االمس     -       الجعدام  الرامنة  األسباب  يل  في  همة 
 وجقص الت  وة في األرمار الممتدة. ال  ائي

تعزيللللز فعاليللللة الحوكمللللة الوينيللللة والمحليللللة،  اإلضللللافة إلللللى  -
 تعزيز التمويل الفعال.

 المداخال والتوجهات النظرية للبح : -
لد االتملللال البنلللائي اللللوريفي  يلللد الملللداخل األساسلللية    ُوعللل 

الممتما، يوث تنظر للممتملا عللى  جل  ك لك  ة و ر لدراسة األس
 ،محلددل دور ووريفلةرلل جسلق ل جسلا ، و مكلون ملت علدة جناح  

فهللي ُتعللرف علللى  جهللا وتعتبللر األسللرة مللت  هللم تلللك األجسللا ، 
قواعللللد  عللللدةيتفللللاعلون معللللا و تحكمهللللم األفللللراد  تممموعلللل  ملللل

، وتسللتخدم هلل ل النظريللة لضللمان  قائهللا ،لتحقوللق هللدف معللوت
جهللا تواجلل  متطلبلللار م موضللوعار األسلللرة، يوللث  هللكتيللار لف
التللولورار  ، وكلل اداخللل األسللرة لتعللدد االهتمامللار عديللدة جظللراع 

ر المنبعثلللة ملللت األجسلللا  األخلللر  عللللى الحيلللاة األسلللرية، وتلللولو
ويللدور المحللور الرئيسللي  ماسسللة علللى تلللك األجسللا ،ة كر سللاأل

 اله ل النظرية يلول تحلولل وتفسلور كلل جسلق فلي جنلاح الممتمل
و إجللرار الطريقللة التللي تتللرا ل فوهللا معللاع، ويسللمى هلل ا  التحلوللل 

، ويبيعلة العالقلار وتفسلورهاالوريفي،    تحلول ه ل األجلزاح 
كل علملي واضل  شل  البنائيلة والوريفيلة ، وقد رهلررفيما جونها

، يولللث شلللب  الممتملللا  الرلللائت هر لللرر سبنسلللر إسلللهامارفلللي 
المتبلادل اللوريفي  داعلى وجود التساجد واالعتم و كدالعضو ، 

   لر ، جوت جظم الممتما في كلل مرايلل التطلور االجتملاعي
إومللاد يالللة مللت التللوارن تسللاعد الممتمللا علللى  قائلل  واسللتمرارل 

  الواسعة جسلبيا األجسا  يلا، يوث وع(116:  1984) جو ريد،  
، ويتلدر  منهلا لمعالملة األجسلا  macro Systemعللى مسلتو  

، مثلل األسللرة micro Systemو  تالصل ورة جسلبيا    عللى مسل
 الريفية، وتتمثل الفرو  الوريفية لتلك النظرية فيما يلي:

مستو     .1 عند  األساسية  الوريفية  المتطلبار  إشباع  ومل 
 ر .سألمعوت يتى وستمر النسق ا

معوت   .2 جزح  إشباع  في  يتخصص  وريفي  فرعي  جسق  كل 
 مت ه ل المتطلبار.

ا  .3 فرعي  جسق  األسرة  اعتبارها  المتطلبار، يتاد   ه ل  د 
 والمطلوب إشباعها. 

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

ف  .5 و  التالي  جنائية،  ويدل  اص ر  األسرة  لها    نت تعتبر 
 خصائص تموزها عت المماعار األخر .

وتتمثل  هم المتطلبار  نسق األسرة:المت لبات الوظيفية و  -
 ة الالرمة الستمرار جسق األسرة فيما يلي:يالوريف

   تريلللو جسلللق األسلللرة ملللا البوئلللة االجتماعيلللة  التكيثثث : .1
فالتبللادل جللوت األسللرة واالقتصللاد وكللون  التحللا   فللراد لهللا، 

تواجلل  األسللرة جللر، يوللث للحصللول علللى   لاألسللرة  العملل
 اكتساب المهارار.صادوة  العمل و الظروف االقت

ألسللرة( وحتللا  إلللى مللاعي )اتالنسللق االج تحقيثثق الهثثدف: .2
هلللللل ا وعنللللللي  ن وجللللللود  هللللللداف )فردوللللللة، و  ،سللللللبل للبقللللللاح

جماعيللة( يللتم تح يقهللا  الوسللائل المالئمللة، واألسللرة تضللا 
 .في مقدمة ورائفها تحقوق ه ل األهداف

كللللل جللللزح    ترامللللل العالقللللار المتبادلللللة جللللوت  تكامثثثثال:لا .3
النسلللق، وقلللد ُينمظلللر للممتملللا المحللللي كنسلللق فرعلللي ملللت  
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فالممتما المحلي ومن  األسرة هويتها و   ،ا الربورمالممت
 كما وقو  روا ل التماسك داخل األسرة.  ،كياجها

قللد وعللاجي الفللرد مللت صللراع : المحافظثثة للثثى بقثثا  الثثنم  .4
ملت  امتصلاص    تلوتر  مسلئولة علت  انهواألسرة    ،الدور
رسلللبهم ال للليم تألعضلللائها، يولللث  التطبيلللاليلللة عمخلللالل 

 .(310-309: 2003)سمور،  خاصة  النسقال

وجسلللتخلص ملللت العلللر  السلللاجق  ن هللل ل النظريلللة ترترلللز 
يول  قاح النسق واستمرارل، و ن كل جزح في النسق ل  وريفة 

اح األخلر  ز جودور محدد، يترامل ما  اقي  دوار وورائف األ
 النسلللق األسللللر ، كملللا وشللللور البنلللاح االجتمللللاعي لألسلللرة إلللللى 

رهلا وورائفهلا، والعالقلار المتبادللة االطريقة التي تلنظم جهلا  دو 
جوت  جزائها، وترترز  هم الورائف التي تقلوم جهلا األسلرة يلول 
اإلجمللاب، التنشللئة، العالقللار العايفيللة، التعللاون االقتصللاد ، 

وللة والرعاوللة ألعضللائها، كمللا جسللتخلص امحالترفيللة، وتللوفور ال
 وضاع مت ه ا العلر   ن المتطلبلار السلا قة ملت وجهلة جظلر 

نائيلللللللة الوريفيلللللللة  ساسلللللللية لمميلللللللا األجسلللللللا  االجتماعيللللللللة بال
واالقتصادوة األخر ، وعلى ر سها األسرة، والفشل في إجمارها 
وعلر  األسللرة والممتمللا لالجهيللار، والسلليما فللي يالللة مواجهللة 

الممتملللا  وسلللرل ألرملللار تعرضللل  لخطلللر  و تهديلللد  و األسلللرة 
 .19-معوت، كما هو الحال ما  رمة اجتشار فوروس كوفود

 الث ريثقثة الثبحثثثثيثة 
 الفرض البحث  وافحاائ :

جحقل الفر     قري  تم صياغة  البحث  الثاجي مت  الهدف 
التاليالبحثي   النحو  جوت    : على  عالقة  تنفو   توجد  درجة 

ل الريفية  كلماألسرة  لمواجهة  رمة  الرشودة    19-وفودمارسار 
تا ا الدومو وت  ،  كمت ور  االجتماعية، و المت ورار  جرافية، 

المدروسة  المستقلة  صحة     .واالقتصادوة  الفر  والختبار 
ال كر ساجق  تم صياغة  البحثي  المقاجل  ،  اإليصائي  الفر  

على:،  ل  ينص  جوت    وال    عالقة  وجود  تنفو   عدم  درجة 
الري للممارسارفياألسرة  لمواجهة  رمة كوفود  ة  ،  19-الرشودة 

الدوموجرافية المت ورار  واالقتصادوة    ، و وت  االجتماعية، 
  . المستقلة المدروسة 

   من قة البح :
البحث   إجراح  لمركز الموداجي  تم  التا عة  صنافور   قرية 

الدلتا  القلوو ية  محافظةقلووب،   ر س  عند  محافظة  وتقا   ،
النول   شر   جنحو  م منطقة  تقدر  إجمالية  كم    1001ساية 
ويحدها   الموزة   محافظةمر ا،  ومحافظة  جنو اع، القاهرة 

ية مت جهة  قالشر  محافظةومحافظتا الدقهلية وال ر ية شماالع، و 
المحافظة   محافظةو  الشر ، وتقا  ال رب،  جهة  مت  المنوفية 

مت   تترون  يوث  الربر  ،  إقليم  القاهرة  ويدار    9ضمت 
 195ويدة محلية ريفية، ويتبعها    46لى  إ  محلية،  اإلضافة

قلووب:   مركز  ويضم  وهي:    6ةه  نمدي  1قرية،  مركزية  قر  
  و وضاع   ،  ينانو   ،سنديون  ،يلفا   موت  ،جا ،  جلقر،  صنافور
:  2007  رية تا عة )التوصيو البوئي لمحافظة القلوو ية،ق 17
جحو(.1-3 المحافظة  سكان  عدد      ويبلت 
2.777.303،تكور2.967.122منها(،مةجس5.744.425)

كما   ،جسمة3.287.655    عدد سكان الريو جها  إجا ، ويبلت
جحو  قلووب  الريفووت  مركز  السكان  عدد   يبلت 

واإليصاح، 570192 العامة  للتعبئة  المركز   )المهار 
ص  (. 38:  2018 قرية  اختيار  تم  لمركز ناوقد  التا عة  فور 
القلوو  إلجراح  ج رافي  كممال  لتنوع حبب  جظراع  الموداجي،  ث 

جها  يد  هم  جشطتها  الزراعة  وتمثل  البوئية،  مواردها 
و  يوالي  االقتصادوة،  سكاجها  عدد  كما   23600يبلت  جسمة، 

مت   وقرب  قلووب  ما  مركز  عت  صنافور  قرية  كم،    9تبعد 
القاهرة  حوالي   )مركز    28وعت  معلومار  الويدة الكم 
ت  هم المحاصول التي  مو   (.2020المحلية جنايية صنافور،  

القم ، جها  في    األرر،  تشتهر  والبطاير،  البرسيم،  البصل، 
الووسفي،  الليملللون،  مثل  موال   المزروعة  المساية  يوت  ن 

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

 

http://vb.elmstba.com/t188640.html
http://vb.elmstba.com/t188640.html
http://vb.elmstba.com/t188640.html
http://vb.elmstba.com/t188640.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AA_%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
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 البح :  ولينة  لةشام
سر الريفية التي تمتلك  أل جميا ا  في البحث شاملة تتمثل

الزراعية  قرية  التعاوجية  رراعية  المماية  ألر   ييارة 
جلت  وقد  القلوو ية،  قلووب،  محافظة  لمركز  التا عة  صنافور 

عددهم   يمم    1984إجمالي  تحديد  تم  وقد  ييارة  سرية، 
اآلتية:   المعادلة  جتطبوق  ،     B-/ (N N= n (21 1 +العونة 

= خطو   B = يمم الشاملة،N   = يمم العونة،n يوث  ن:  
(،  109،  108:  1990الصياد، ومصطفى،  )   %10التقدير  

جحو   العونة  يمم  جلت  يمم 95,2وقد  ليصب   تقريبها  وتم   ،
 سرة تار ييارة رراعية، وقد تم سحبها  طريقة    96  العونة  

 عشوائية  سيطة.
 : ستخد مالنوع الدراسة والمنه   
ة مللت الدراسللار الوصللفية التحلوليللة، نللهتعتبللر الدراسللة الرا 

يوث تسلتهدف قيلاس مسلتو  تنفول  األسلرة الريفيلة للممارسلار 
التعرف على ، كما تستهدف  19-الرشودة لمواجهة  رمة كوفود

، 19-مصلللادر معلوملللار األسلللرة الريفيلللة يلللول فولللروس كوفولللد
ريفيلة األسلرة ال انهلتعلاجي م التلي وكل ا التعلرف عللى المعوقلار

فضالع عت اختبلار  عل، الفلرو   ،19-كوفود  ةم ر لمواجهة  
النظريللللة مللللت خللللالل الفللللرو  اإليصللللائية المقاجلللللة لهللللا،  مللللا 
الملللللنهي المسلللللتخدم فلللللي الدراسلللللة الراهنلللللة فهلللللو ملللللنهي المسللللل  
االجتمللللللاعي المزئللللللي ) العونللللللة(، وتلللللللك لمالئمتلللللل  لموضللللللوع 

 الدراسة.
 :طريقة وأداة جما البيانات 

عللى  الستمارة االستبيان Pre-Test القبلي راالختبا راحجإ مت
، سلللنديون التا علللة لمركلللز قلولللوب  القلوو يلللةمبحللو   قريلللة  14

للوقلللوف عللللى ملللد  صلللاليوتها لتحقولللق  هلللداف البحلللث التلللي 
صللللممت مللللت  جلهللللا، وقللللد تللللم إجللللراح البحللللث الموللللداجي  قريللللة 

ل الخل صنافور التا عة لمركلز قلولوب،  محافظلة القلوو يلة، ملت
شخصلللية ألر للاب األسلللر الريفيلللة التللي تمتللللك ييلللارة لاالمقاجلللة 

رراعية  استخدام استمارة استبيان، وتلك خالل شهر  غسطر 
 .                        2020عام 

وتترون استمارة االسلتبيان ملت خمسلة  قسلام، يولث يتعللق 
القسللللم األول  مقللللايير المت وللللرار الشخصللللية، والقسللللم الثللللاجي 

يللاس ل يللاس مت وللر درجللة تنفولل  األسللرة الريفيللة  مى لللع وحتللو  
، جونملللا يتعللللق 19-للممارسلللار الرشلللودة لمواجهلللة  رملللة كوفولللد

القسلللم الثاللللث  مقلللايير المت ولللرار االجتماعيلللة، واالقتصلللادوة، 
معلوملار األسلرة الريفيلة   ما القسم الرا ا فهلو متعللق  مصلادر

سللرة ألا انهلتعلاجي م التلي ، المعوقلار19-يلول فولروس كوفولد
، وكللل ا  هلللم الللدروس المسلللتفادة ملللت 19- رملللة كوفوللدلمواجهللة 

و خولللراع القسلللم الخللامر والمتعللللق جبياجلللار منطقلللة  تلللك األرملللة،
 البحث.

فيملللللا يللللللي علللللر  المعالمثثثثة الكميثثثثة و يثثثثاس المتغيثثثثرات:  
للتعلريفلار اإلجلرائولة ألهلم مت لورار اللدراسللة،  وكيفوللة قياسهللا، 

في تناولها لريفيلة شاد جبع، الدراسار السا قة  ر تستلم  االوقلد  
 قياس  ع، المت ورار.

 التعري  افجرائ  للمتغير التابا وطريقة  ياسه: 
درجثثة تنفيثث  األسثثرة الريفيثثة للممارسثثات الرشثثيدة لمواجهثثة  -

 : 19-أزمة كوفيد
ويقصلللد جهلللا إجرائيلللاع فلللي البحلللث اللللراهت  وجهلللا درجلللة قيلللام 

جشلطة، األفعلال، واإلجلراحار، لرلي ألاة  مموعلم األسرة الريفية  
(، 19-يللتم التعللاو  مللا  رمللة فوللروس كوروجللا المسللتمد )كوفوللد

والتريلللو ملللا متطلبلللار الوسلللل المحللليل  و البوئلللة التلللي والللي  
فلي رلل وجلود هل ل األرملة، وهلي ممارسلار واألسلرة  فوها الفرد  

  تنفول تم، وكلما 19-لمواجهة  رمة كوفود إتباعهامنضبطة يتم 
منضللللبطة، كلمللللا كاجللللت جتيمتهلللللا الرشللللودة و ال ارمارسللللمال تلللللك

إوماجيلللة للفلللرد واألسلللرة، وسلللرعان ملللا تتحلللول تللللك الممارسلللار 
 لعادة تاد  غرضها  كل وسر وتلقائية  طريقة ومكت قياسها.

وقد تم قياس ه ا المت ور  م ياس مكون مت  ر علة  قسلام، 
 درجللة ر ر عللة وعشللريت جنللد، ت لليعلللى  ويحتللو  هلل ا الم يللاس

-سرة الريفيلة للممارسلار الرشلودة لمواجهلة  رملة كوفولدفو  األنت
تنلللاول ممارسلللار و جشلللطة األسلللرة المتبعلللة داخلللل  تلللم ، وقلللد19

المنلللزل، خلللار  المنلللزل، وفلللور العلللودة للمنلللزل،  اإلضلللافة إللللى 
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، وقلللد األغ ولللةالمتبعلللة لضلللمان سلللالمة  واألجشلللطةالممارسلللار 
، وتلك ة جنودتس على ةعاشتمل كل قسم مت ه ل األقسام األر 

)ينفللل  دائملللا، للللال  درجلللار:  لالللللي وضلللمملللت خلللالل م يلللاس 
علللللى ( 1، 2، 3)، وقللللد  عطوللللت لهللللا األوران  يياجللللاع، جللللادراع( 
اسلللتيفاح تللللك الممارسلللار ملللت  ر لللاب األسلللر الترتولللل، وقلللد تلللم 

الريفيللللللة  منطقللللللة البحللللللث، سللللللواحع كللللللان األب  و األم  و األخ 
رة، وإللملللامهم علللت األسللل وتسلللئولملاألكبلللر، وتللللك لرلللوجهم هلللم ا

 كللل شللئون األسللرة و فرادهللا، و للاألخص فللي رللل وجللود  رملللة 
وتم تمميا الدرجة الرلية لمميا مكوجار الم يلاس   ،19-كوفود

تنفوللل  األسلللرة الريفيلللة للممارسلللار الرشلللودة درجلللة )لتعبلللر علللت 
 واألعللللى جللللت الحلللد األدجلللى وقلللد(، 19-لمواجهلللة  رملللة كوفولللد

 .على التواليجة ر د 72، 24للم ياس جظرياع  
 المتغيرات المستقلة: 

ويقصلللد  للل  العملللر الحلللالي للمبحلللو  مقاسلللاع  علللدد  العمثثثر: -
 السنوار الخام وقت إجراح البحث الموداجي.

ويقصللد  لل  إجمللالي سللنوار  لثثدد سثثنوات التعلثثيم الرسثثم : -
 وتم تقديرها  الرقم الخام.   ،تعليم المبحو 

و  لزواجيلللة للمبحلللاة جهلللا الحالللل دصلللويق الحالثثثة الزواجيثثثة: -
وقلللت إجلللراح البحلللث المولللداجي، والتلللي تقلللا ضلللمت  ر لللا فئلللار 
) علللللللزب، متلللللللزو ،  رملللللللل، مطللللللللق(، ويلللللللتم الترمولللللللز لهلللللللا جلللللللل 

 ( على التوالي.1،2،3،4)
وتلللم قياسللل   حصلللر جميلللا  فلللراد  سلللرة  لثثثدد أفثثثراد األسثثثرة: -

 المبحو  وقت إجراح البحث الموداجي.
الرئيسلللللية، وتلللللم  و وريفلللللة المبحللللل    الحالثثثثثة المهنيثثثثثة: -

مللزارع، مورللف يكومللة، مورللف قطللاع خللاص، يصلرها فللي )
علللى  4، 3، 2، 1إعطللاح االسللتما ار الرمللور وتللاجر(، وتللم 

 التوالي.
ويقصللد جهللا  لثثدد األفثثراد المتع لثثي  لثث  العمثثال باألسثثرة: -

جملللا  فلللراد األسلللرة غولللر العلللاملوت، ملللا جللللوغهم سلللت العملللل، 
مللل، وتللم قياسلل  وتقللديرل عالوتللوافر القللدرة والر بللة والبحللث عللت 

  الرقم الخام. 

ويعنللي ملد  التللرا ل جللوت الوالللديت  درجثثة التماسثثك األسثثثر : -
و فللراد األسللرة، وتللم قياسلل   ممموعللة جنللود، و عطللللوت الللدرجار 

الستماجلللار )موافللق، محايللد، غوللر موافللق( علللى (  ل1، 2، 3)
 التوالي.

اللزوجوت  ملد  التفلاهم جلوت    درجة التوافق  ي  الثزوجي :    -
تلم وقلد في المواقف المختلفة، ومساهمتهما في اتخات القرارار، 

 عطولللللت قلللللد جنلللللد، و  16م يلللللاس مكلللللون  ملللللت خلللللالل  ال يلللللاس
، جلللادراع، ( لالسلللتما ار )دائملللُا،  يياجلللاع 0، 1، 2، 3اللللدرجار )
 .    الترتولال( على 

   درجلللة  درجثثثة التعثثثرض لوسثثثائال التوايثثثال الممثثثامير : -
عالم التقلودوة سلواحع المقلروحة  و المسلموعة تخدام وسائل اإلاس

 و المرئيلللة،  اإلضلللافة إللللى درجلللة اسلللتخدام شلللبكة المعلوملللار 
و عطولت  جنلود، 10وتم قياس   م ياس مكون ملت اإللرتروجية،  
  0، 1، 2، 3 دائماع،  يياجاع، جادراع، ال  اللدرجار  االستما ار  
  على التوالي.

اإلجلللراحار  جهلللا ويقصلللد الخايثثثة باألسثثثرة:ابسثثثتراتيميات  -
التللي تتبعهللا األسللرة للتريللو مللا رللروف الحيللاة، جهللدف معرفللة 

 10وتم قياس  مت خالل اإلجلراح ال   راد  و قل اللموح إلي ، 
( 1، 2، 3) وت األورانو عطلللللللللعللللللللى م يلللللللاس لالللللللللي، جنلللللللود 

 االستما ار )رادر، لم تت ور، قلت( علي التوالي. 
در جللرقم تمميعللي جللاتي عللت وقللو ة:راد األسثثر طثثرش لثثال  أفثث -

جملللا اللللدرجار التلللي تعطلللى لرلللل يريقلللة ملللت يلللر  العلللال ، 
والتللي تللم تحديللدها فللي خمللر يللر  جللدحاع مللت العللال   للالطر  

، وتللم قياسلل  الشللعبية واجتهللاحع  الرشللف عنللد دكتللور متخصللص
دائملللاع،  يياجلللاع، م يلللاس مكلللون ملللت  ر لللا درجلللار: )ملللت خلللالل 

علللللللللي ( 0، 1، 2، 3) ان:طللللللللللوت لهللللللللا األور و ع، ال( ، جللللللللادراع 
 الترتول.

   تحديد درجلة  ير الرسمية:   درجة المشاركة ابجتما)ية  -
اإلسللللهام فللللي عللللدد مللللت األجشللللطة االجتماعيللللة غوللللر الرسللللمية، 

ملللا،  يياجلللا، جلللادرا ، و عطولللت وتللللك عللللى م يلللاس لالللللي:  دائ
 .  على الترتول1، 2، 3األوران  
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ويقصلد  ل  درجلة  :افظة للى البي ةدرجة ابتمان نحو المح  -
االسللتعداد جحللو المحافظللة علللى مللوارد البوئللة، وتللم قيللاس هلل ا 

عبللارار  عضلللها  10المت وللر مللت خلللالل اسللتيفاح اآلراح يلللول 
لممارسلللللار إومللللاجي واآلخلللللر سللللللبي، تللللدور يلللللول المعلللللارف وا

المرتبطلللة  الحفلللاا عللللى البوئلللة وكللل لك تلللدهورها، وتللللك عللللى 
، ال  وافلق ، و عطوللت  وافلق إللى يلد ملام يلاس لالللي   وافلق، 

   على الترتول.1، 2، 3األوران  
   إجمالي دخل  سرة المبحو  مت  الدخال الشهر  لألسرة:  -

 كل المهت، وتم قياس   المني  المصر  شهرياع.
   كللل مللا تنفقلل  األسللرة فثثاش الشثثهر  لألسثثرة: إجمثثال  افن -

اإلجفلللللا  شلللللهرياع فلللللي مختللللللف النلللللوايي الخاصلللللة  كلللللل جنلللللود 
 يو لد  األسرة، وتم قياس   المني  المصر  شهرياع.والترال

ويقصد جها إجمالي  ما تحلورل األسلرة حمم الحيازة الزرا)ية   -
مت  ر   رراعية، وتم ال ياس  ساال المبحلولوت علت مسلاية 

ر  الزراعية التي تقا فلي ييارتل  )إوملار  و مللك(، مقلدرة األ
  القورا .

ا تحللللورل األسللللرة مللللت    عللللدد ملللل را)يثثثثة:حيثثثثازة اآلبت الز  -
وتللم قياسلل   سللاال المبحللو  عللت عللدد وجلللوع ، معللدار رراعيللة

والمعللللدار الزراعيلللللة التلللللي ومتلرهلللللا المبحلللللو   و وشلللللارا فلللللي 
رجار الماياريللة ملروتهللا، وتلللك  عللد إجللراح عمليللة التحويللل للللد
 وفقاع لمعايور معهد  حو  الميكنة الزراعية.

سللللراف فللللي    درجللللة عللللدم اإل: درجثثثثة ترشثثثثيد ابسثثثثتهال  -
االستهالا، وقد تم يصر سلتة جنلود خاصلة  االسلتهالا، وتلم 

وتللك ال ياس  ساال المبحو  عت كل جنود االستهالا الستة، 
افلللق ، عللللى م يلللاس لالللللي   وافلللق،  وافلللق إللللى يلللد ملللا، ال  و 

   على التوالي.1، 2، 3و عطوت الدرجار  
    جصلوللألسرة: نايت الفرد م  حمم الحيازة الزرا)ية   -

كللل فللرد  األسللرة مللت مسللاية األر  الزراعيللة التللي قللد تملرهللا 
األسلللللرة، وتلللللللك  حسلللللاب إجمللللللالي الحيلللللارة المملوكللللللة لألسللللللرة 
  للالقورا ، وقسللمتها علللى  فللراد األسللرة، مللا مراعللاة مللا وقتضللي 

 جصول الفرد في يالة إتا ما كان تكر  و  جثي.

ريللة معاجلاة سلكان الق   درجللة درجثة انتشثار الفقثثر بالقريثة:  -
ملللت رللللروف المايشلللة واالسللللتداجة ودرجلللة تللللوافر فلللرص عمللللل 
 القريللة  و القللر  المحيطللة، وتللم ال يللاس  السللاال عللت رللروف 
المايشللللللة  القريللللللة، وإعطللللللاح االسللللللتما ار  جوللللللدة، متوسللللللطة، 

  علللللللي الترتوللللللل، لللللللم 1، 2، 3، 4سللللللوئة  األوران   ضللللللايفة،
اح ألهللالي، وتللم إعطللالسللاال عللت درجللة اجتشللار االسللتداجة جللوت ا

 االستما ار  منتشرة جداع، لحد ما، قلولة، ال يوجد  األوران 
  علللي الترتوللل، ويلوهللا السللاال عللت درجللة تللوافر 0، 1، 2، 3 

وللة، ال فرص العمل، و عطوت االستما ار  كثورة، متوسطة، قل
  عللللللللي الترتولللللللل، وتلللللللم تمميلللللللا 0، 1، 2، 3يوجلللللللد  األوران  

 ت ه ا المت ور.الدرجة الرلية لتعبر ع
 ات التحليال افحاائ :أدو 

تضللللللللمنت  يوللللللللثتنوعللللللللت  دوار التحلوللللللللل اإليصللللللللائي، 
 مقلاييرالنسلل المئويلة والترلرارار، مقلايير التشلتت،   استخدام

وعلللر  النتلللائي،  اإلضلللافة النزعلللة المركزيلللة، لوصلللف العونلللة 
 Pearson Productإللللى اسلللتخدام معاملللل االرتبلللا  البسللليل 

Correlation Coefficient ،كلا  واختبلار مر لاChi Square  ،
 المت ولرارو  المت ولر التلا اوتلك الختبار معنوية العالقار جوت 

 .موضوع البحث المستقلة
 ويث  لثيثنثة الثبثحث  

( إلللللللللى توريللللللللا 1دة  مللللللللدول )تشللللللللور البياجللللللللار الللللللللوار     
المبحللللولوت يسللللل خصائصللللهم الشخصللللية، يوللللث تبلللللت جسللللبة 

جسلللللبة %(، و  77.1العونلللللة )اللللل كور  كثلللللر ملللللت لالللللللة  ر لللللاع 
% ملللت إجملللالي  84.4%(، كملللا اتضللل   ن  22.9اإلجلللا  )

 81.3واتضلللللل   وضللللللاع  ن العونللللللة ينتمللللللون لفئللللللة المتللللللزوجوت، 
البسيطة  العونلة وعملون  مهنة الزراعة، كما جل ت جسبة األسر 

% تخصصللللهم فللللي التعللللليم  87.5%، كمللللا تبللللوت  ن  86.4
 .غور رراعي
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المبحو   .1جدوا   وفقًا  توزيا   ات    الشخاية  هم خاائالسي  

   96ان=   الويف مستو  القياس 
 %  العدد  الف ات  خاائص المبحوسي   

 77.1 74 تكر -  النوع  - 
 22.9 22  جثى  -

 الزواجية الحالة  - 

 84.4 81 متزو   -
لم وسبق ل   -

 الزوا 
5 5.2 

 3.1 3 مطلق  -
 7.3 7  رمل -

 الحالة المهنية - 
 

 81.3 78 مزارع -
 8.3 8 تاجر - 
 6.2 6 مورف يكومي  -
 4.2 4 قطاع خاص  ال -

 جوع األسرة - 
 86.4 83  سيطة  -
 4.2 4 مركبة  -
 9.4 9 ممتدة  -

جوع التخصص في   - 
 *  التعليم

 12.5 12 يراعر   -
 76.04 73 غور رراعي  -

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

) ويتض    الواردة  مدول  البياجار  عمر  2مت  (  ن 
كحد  دجى،    29جوت    تراوحالمبحولوت   كحد    67سنة  سنة 

الحساجي    ل تو   ، على المتوسل  سنة    37و  ،  39.89قيمة 
  كما تراوح يمم األسرة جوت    العونة،  اجتشاراع العمر األكثر    هو

و    11،  3 يساجي كحد  دجى  الترتول،  متوسل  على  على 
،  اإلضافة 6، وكاجت ال يمة األكثر اجتشاراع هي  5.98قيمت   

كحد    16،  5  تراويت جوتإلى  ن عدد سنوار التعليم الرسمي  
قيمت    دج جل ت  يساجي  الترتول،  متوسل  على  و على  ى 

يوت  ن  13.44 في  العمل ،  عت  المتعطلوت  األفراد  قد    عدد 
جوت   قيمت   ،  م5،  1تراوح  جل ت  يساجي  كما  ،  3.74توسل 
األسرة  تراويت عال   فراد  كحد  دجى    15،  8  جوت  ير  

التوالي،  متوسل يساجي   تبوت  ن 12.94و على على  ، كما 
  16،  9تتراوح جوت   كة االجتماعية غور الرسمية  شار درجة الم

يساجي   التوالي،  متوسل  على  و على  ،  13.68كحد  دجى 
تتراوح    تمال جحو المحافظة على البوئةاالا تبوت  ن درجة  جونم
، كما جلت  23.52،  متوسل يساجي جل ت قيمت   27،  12جوت  

الشهر    الدخل  إلجمالي  واألعلى  األدجى  ،  3200الحد 
 ما  النسبة ،   6700ى التوالي،  متوسل يساجي  عل  11500
الشهر    إلجمالي جوت    اإلجفا   تراوح    10500،  3000فقد 
التكحد   على  و على  يساجي  والي،   دجى  ،  7900 متوسل 

،  8،  4وتبوت  وضاع  ن درجة اجتشار الفقر  القرية تتراوح جوت  
يساجي   االستهالا  ،  ما  5.82 متوسل  ترشود  لألسرة درجة 

ت جوت  راو فقد  على    16،  9يت  و على  ، الترتولكحد  دجى 
 .  11.64 جحوجل ت قيمت   يساجي   متوسل

 
   96خاائاهم المدروسة  ات مستو  القياس الكم  ان=  بعل لبحوسي  وفقًا توزيا الم.2جدوا 

 خاائص المبحوسي  
أدنى  يمة   ات مستو  القياس الكم    أللى  يمة     المتوس    

 الحسا   
ابنحراف  

لمعيار  ا  
المنواا/ القيمة  

 األكثر انتشاراً 
 37 7.34 39.89 67 29  العمر -
632. 5.98 11 3 عدد  فراد األسرة  -  6 
 9 3.72 13.44 16 5  التعليم الرسمي   عدد سنوار -
 3 1.76 3.74 5 1 عدد األفراد المتعطلوت عت العمل  األسرة             -
2.941 15 8 ير  عال   فراد األسرة  -  863.  11 
 13 4.11 13.68 16 9  درجة المشاركة االجتماعية غور الرسمية  -
72 12 ة على البوئة  درجة االتمال جحو المحافظ  -  23.52 6.26 22 
 10 2.77 12.08 14 7 االستراتيميار الخاصة  األسرة الريفية -
 3500 1490 6700 11500 3200 إجمالي الدخل الشهر  لألسرة  -
 5500 1240 7600 10500 3000 جفا  الشهر  لألسرة الي اإلإجم -
 5 2.16 5.82 8 4 درجة اجتشار الفقر  القرية -
 11 3.08 11.64 16 9 لألسرة ا رجة ترشود االستهالد -
 المصدر: جمعت ويسبت مت جياجار البحث.        -
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 ومناقشتها  النتائ 
الريفية    -أوبً  األسرة  تنفي   الرشيدة    تاللممارسمستوى 

 :19-لمواجهة أزمة كوفيد
( توريلللا المبحلللولوت 3ملللدول )  يتبلللوت ملللت النتلللائي اللللواردة

فولللل  األسلللللرة الريفيلللللة مسلللللتو  تنر التلللللا ا )لمعلللللالم المت ولللل يبقللللاع 
تراويللت  فقللد(، 19-الرشللودة لمواجهللة  رمللة كوفوللد رللممارسللا
يوللث ، و علللى علللى التللوالي، كحللد  دجللى 62، 39جللوت قيمتلل  
،  متوسلللل يسلللاجي جل لللت قيمتللل  جحلللو 23ت قيملللة الملللد  جل للل

، وترشف 11.46، واجحراف مايار  جل ت قيمت  جحو46.82
ود تبللايت وتفللاور علللى، والمللد  عللت وجللقلليم الحللد األدجللى، األ

في مستو  تنفو  الممارسار الرشودة جوت األسر الريفية، والتي 
 .19-مت شوجها مواجهة  رمة كوفود

تلللم تقسللليم المبحلللولوت يسلللل الملللد  الفعللللي لدرجلللة تنفوللل  
 19-الرشللودة لمواجهللة  رمللة كوفوللد ر سللرهم الريفيللة للممارسللا

للللك وت -( 4ضلللحة  ملللدول )وفقلللاع للنتلللائي المو  -للللثال  فئلللار 
-:  فئلللة تنفلل  الممارسللار الرشلللودة لمواجهللة كوفولللدالفئللار هللي

درجلة فوقلل(، فئلة تنفل  الممارسلار  47 (ملنخف،  مسلتو  19

 55-48 ( مسللللتو  متوسللللل 19-الرشللللودة لمواجهللللة كوفوللللد
 19-درجلللة(، وفئللللة تنفلللل  الممارسللللار الرشللللودة لمواجهللللة كوفوللللد

ي ل ت جسبة األسر التوقد جدرجة فوكثر(،  55 ( مستو  مرتفا
% ،     66.7تنفلل  الممارسللار الرشللودة  مسللتو  مرتفللا جحللو 

ي ال مللا وقللرب مللت عونللة، كمللا جل للت جسللبة األسللر التللي تنفلل  ُللثلل 
 مسلللللللتو   19-الممارسلللللللار الرشلللللللودة لمواجهلللللللة  رملللللللة كوفولللللللد

%،    مللللا وقللللرب مللللت خمللللر العونللللة،  19.8مللللنخف، جحللللو 
  رسلار الرشلودة  مسلتو جونما جل ت جسبة األسر التي تنفل  المما

%، وملت خلالل  هل ا العلر  جسلتنتي  ن   13.5متوسل جحلو  
%( ينف ون الممارسار  80.2لعونة )لة  ر اع اما يزيد عت لال

 مسللتو  )متوسللل ومرتفللا(،  19-الرشللودة لمواجهللة  رمللة كوفوللد
وقللد يرجللا تلللك إلللى لسللببوت رئيسللوت، السللبل األول مللادال  جهللا 

تهم قلد وافلس  لالفورو ملت  صلوبوا    مسولة يياة  و ملور، فوغللل
، والسللللبل الثللللاجي ومكللللت إرجاعلللل  إلللللى ترثيللللو يمللللالر المنيللللة
 ممللللا  د ، مللللت الدولللللة يللللة الخاصللللة جهلللل ا الشللللونرامي التوعو لللل

وعللى األفللراد واألسللر فللي الممتمللا المصللر  ككللل، وفللي  لزيللادة
 الممتما الريفي على وج  الخصوص. 

 

 
   19-الرشيدة لمواجهة أزمة كوفيد  تدرجة تنفي  األسرة الريفية للممارسا المتغير التابا: ا لمعالم سي  وفقاً يا المبحو توز  .3جدوا 

 
المتوس    المدى   يمة أللى   يمة أدنى  معالم المتغير التابا 

 الحسا   
ابنحراف  
 المعيار  

 11.46 46.82 23 62 39 التعد  للى األرض الزرا)ية بالبنا  مستوى  -
 جياجار البحث. : جمعت ويسبت مت * المصدر

 

   96ان=  19-للممارسات الرشيدة لمواجهة أزمة كوفيد  . توزيا المبحوسي  وفقًا لمستوى تنفي  أسرمم4ا جدو 
 %  التكرار  الف ثثثثثات 

 19.8 19 .درجة فأقال  47  (فلمستوى منخ  
 13.5 13 . درجة 55  -  48ا  مستوى متوس   
 66.7 64 . درجة فأكثر  55ا  مرتفامستوى   

 100.0 96 افجمال  
 * المصدر: جمعت ويسبت مت جياجار البحث. 
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درجثثثثة تنفيثثث  األسثثثثرة الريفيثثثثة طبيعثثثثة العالقثثثة  ثثثثي   -سانيثثثاً 
المتغيثثرات و  19-يثثداجهثثة أزمثثة كوف الرشثثيدة لمو  تللممارسثثا

 :المستقلة المدروسة
تنفيثثث  األسثثثرة درجثثثة اختبثثثار وجثثثود لالقثثثة معنويثثثة  ثثثي   -أ

 19-فيثثددة لمواجهثثة أزمثثة كو الرشثثي تالريفيثثة للممارسثثا
وبي  المتغيرات المسثتقلة الكميثة المدروسثة   ،تاباكمتغير  

 معامال ابرتباي البسي :باستخدا  
جلوت درجلة تنفول  األسلرة الريفيلة  نويلة العالقلة تم اختبار مع

كمت وللر تلللا ا،  19-الرشللودة لمواجهللة  رملللة كوفوللد رللممارسللا
ا جلللت عللدده والتليسللة، المت وللرار الرميلة المسللتقلة المدرو و لوت 
مت وللللللللر، وتلللللللللك  اسللللللللتخدام معامللللللللل االرتبللللللللا  البسلللللللليل  23

تلائي ملت الن تبوتقد   النسبة للمت ورار الدوموجرافية لبورسون ،  
درجللة ، وجللود عالقللة ارتباييللة موجبللة جللوت (5 مللدول )الللواردة 

-الرشودة لمواجهة  رمة كوفود رتنفو  األسرة الريفية  للممارسا
 التعللللليم الرسللللمي عللللدد سللللنوارالعمللللر، و )و للللوت مت وللللر :  19

 للمبحو (، وقد جل ت قيمة معامل االرتبا  البسيل لرل منهملا
ولتهللا هللي  كبللر مللت مث( علللى التللوالي، و 0,294(، و)0,202)

علللى الترتوللل،  0.01و 0.05عنللد مسللتو  معنويللة ، المدوليللة
رفل، الفلر  ومكلت ،  وال الفر  اإليصائي رف،ومكت   ل ا

 وريت.جه يت المت  لمتعلقا البحثي البديل
و النسللبة للنتيمللة المتعلقللة  مت وللر العمللر، فهللي تعنللي  جلل  

ا رادر ب األسللرة، كلمللكلمللا راد عمللر المبحللو ، واللل   ومثللل ر 
الرشلللودة لمواجهلللة  رملللة  ر سلللرت   للممارسللاو  ل هلللودرجللة تنفوللل 

، وقد يرجا السلبل فلي تللك إللى  ن الفلرد قلد يلزداد 19-كوفود
ة  لللالريو قلللد يتمتلللا ، كملللا  ن رب األسلللر لعملللر  كلملللا رادوعيللل  

 سلللطة  جويللة يتللى وإن كللان األخ األكبللر، األمللر اللل   ومعللل 
  عت يلرص رب األسلرةوُين ف ، فضالع ر   مسموع من  قدوة تو 

، يتللللى يللللتم تمللللاور تلللللك األرمللللة ،علللللى سللللالمة  فللللراد  سللللرت 
و النسبة للنتيملة المتعلقلة  مت ولر علدد سلنوار التعلليم الرسلمي 

فلللاع درجلللة تنفوللل  األسلللرة الريفيلللة  ، فهلللى تعنلللي  ن ارتللمبحلللو 

مرهلللون جزيلللادة  19-الرشلللودة لمواجهلللة  رملللة كوفولللد رللممارسلللا
ي للمبحللللو  اللللل   يتقلللللد دور رب التعللللليم الرسلللمعلللدد سللللنوار 

األسرة، وتلك النتيمة تحمل في يياتهلا منطلق ملادال  ن ارتقلاح 
 سللرت  لمللا المبحللو  فللي التعللليم ومعللل  قللادراع علللى التللولور فللي 

وعي وقلدرة عللى اإلقنلاع  تتبلاع الممارسلار الرشلودة   وملر  مت
سللرت  مللت  لمواجهللة تلللك األرمللة، لتحمللل مسللئولية يماوللة  فللراد

 ة ه ا الفوروس المنتشر.خطور 
وجود ( عدم 5الموضحة  مدول ) نتائيال وتبوت  وضاع مت

 ردرجلللة تنفوللل  األسلللرة الريفيلللة  للممارسلللاجلللوت  ارتباييلللةعالقلللة 
و لللوت  لللاقي ، كمت ولللر تلللا ا 19-كوفولللدشلللودة لمواجهلللة  رملللة الر 

الفلللللر  البحثلللللي  رفللللل،ومكلللللت المت ولللللرار الدوموجرافيلللللة، لللللل ا 
ر  اإليصللائي اللل   يللنص علللى الفلل رفلل،ومكللت  الالبللديل، و 

 ردرجلة تنفول  األسلرة الريفيلة  للممارسلا عدم وجود عالقة جلوت  
ملت:  كللكمت ور تا ا، و وت   19-الرشودة لمواجهة  رمة كوفود

عللدد ، و عللدد  فللراد األسللرة، عللليم الرسللمي لألجنللاحعلدد سللنوار الت
  .األفراد المتعطلوت عت العمل  األسرة

والمتعلقللللللللة  ،(5 مللللللللدول )الللللللللواردة  تللللللللائينكمللللللللا تشللللللللور ال
جللللوت  ارتباييللللة موجبللللةوجللللود عالقللللة ل للللالمت ورار االجتماعيللللة 

الرشللودة لمواجهللة  رمللة  ردرجللة تنفولل  األسللرة الريفيللة  للممارسللا
درجللة التعلللر  لوسللائل التواصلللل ) ر :و للوت مت وللل 19-كوفوللد

(، درجللللة االتمللللال جحللللو المحافظللللة علللللى البوئللللة و ،الممللللاهور  
 رتبللللللا  البسلللللليل لرللللللل منهمللللللاقيمللللللة معامللللللل االيوللللللث جل للللللت 

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

الخلللاص لفللر  البحثلللي البلللديل رفللل، اومكلللت ال و  ،ئياإليصللا
 جه يت المت وريت.

تعللر  لوسللائل درجللة الو النسللبة للنتيمللة المتعلقللة  مت وللر 
 تعلر درجلة   ر، فهلي تعنلي  جل  كلملا رادلتواصل المماهور  ا

، كلمللللا رادر لوسللللائل التواصللللل الممللللاهور   المبحللللو  و سللللرت 
، 19-رمللة كوفوللدالرشللودة لمواجهللة   ردرجللة تنفولل يهم للممارسللا

ت تفسللللور تلللللك النتيمللللة مللللت خللللالل  ن المهللللار المعنيللللة ويمكلللل
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 صللللبحت تخايللللل  كرئاسللللة الللللورراح، وورارة الصللللحة والسللللكان
الممتملللا المصلللر   ملللا فيللل  القطلللاع الريفلللي، ملللت خلللالل علللدة 
وسائل، ملت  همهلا مواقلا وسلائل التواصلل االجتملاعي، فضلالع 

تلللم توجيللل  علللت الصلللحف الوينيلللة والقنلللوار الفضلللائية، يولللث 
دة لتث يو وتوعية المماهور  خصوص تلك األرمة، جرامي عدي

تنشللر كيفيللة و صللبحت كللل المهللار المعنيللة يريصللة علللى  ن 
، ةتعاملل ملا تللك األرمللة، ومراعلاة  تنفول  االيتيايلار الالرمللال

 تتبلللاع الممارسلللار الرشلللودة والصلللحيحة، والتلللي ملللت شلللوجها  ن 
إللى  الفوروس،  اإلضافة  تقي األفراد واألسر مت اإلصا ة جه ا

اإلجللراحار المتبعللة فللي يالللة اإلصللا ة جهلل ا الفوللروس، للل ا فقللد 
   فلللللراد األسلللللرة ائل يلللللدعم تنفوللللل صلللللب  التعلللللر   تللللللك الوسللللل

 مللللا الرشللللودة والصللللحيحة لمواجهللللة تلللللك األرمللللة،  رللممارسللللا
درجلة االتملال جحلو المحافظلة  النسبة للنتيمة الخاصلة  مت ولر 

جلة اتملال المبحلو  ي  جل  كلملا رادر در ، والتلي تعنلعلى البوئة
و سللرت  جحللو المحافظللة علللى البوئللة، كلمللا رادر درجللة تنفولل هم 

هلة تللك األرملة، وتعتبلر تللك النتيملة الرشلودة لمواج  رللممارسا
منط ية، يوث  ن الفرد ال   لدو  اسلتعداد ومولل جحلو الحفلاا 

ة إلجللراحار الوقاوللإتباعلل  عللى البوئللة، سلليكون مللت المتوقللا  ن 
لللللل   ومعلللللل  ينفللللل  الممارسلللللار الرشلللللودة الصلللللحيحة، األملللللر ا

وتمنللل    ممارسللار ، 19-والصللحيحة لمواجهللة  رمللة كوفوللد
 . العدو  جه ا الفوروس إلى خايئة قد تاد 
درجللة تنفولل  جللوت  ارتباييللةوجللود عالقللة عللدم  كمللا اتضلل 

، 19-الرشودة لمواجهلة  رملة كوفولد  راألسرة الريفية  للممارسا
الفلر  البحثلي  رفل،ومكت    ال،  االجتماعيةورار   اقي المت و 

 الل   يلنص علللى الفللر  اإليصلائي رفل،ومكلت ال البلديل، و 
 ررجة تنفول  األسلرة الريفيلة  للممارسلادد عالقة جوت   عدم وجو 

درجللللة التماسللللك : ، و للللوت19-الرشللللودة لمواجهللللة  رمللللة كوفوللللد
درجلللللللة االجفتلللللللاح ، درجلللللللة التوافلللللللق جلللللللوت اللللللللزوجوت، األسللللللللر  
درجلللة ، ةعلللال   فلللراد األسلللر  يلللر  ، ياللللة المسلللكت، الم رافلللي

االسللتراتيميار الخاصللة ، و غوللر الرسللمية المشللاركة االجتماعيللة
  . الريفية  ألسرة ا

وجلللود عالقلللة  فقلللد تبلللوت لمت ولللرار االقتصلللادوةو النسلللبة ل
 ردرجلللة تنفوللل  األسلللرة الريفيلللة  للممارسلللاجلللوت  ارتباييلللة موجبلللة

إجملللالي ) ت كلللل ملللت:و لللو 19-الرشلللودة لمواجهلللة  رملللة كوفولللد
درجلللللة ترشلللللود  ، ويملللللم الحيلللللارة الزراعيلللللة، إلجفلللللا  الشلللللهر  ا

ل لرلللل الرتبلللا  البسلللي(، يولللث جل لللت قللليم معاملللل ااالسلللتهالا
، 0.05( عنلللللللد مسلللللللتو  معنويلللللللة 0.218(، )0.243)ملللللللنهم 
، عللى التلوالي، وجميلا 0.01( عند مستو  معنوية 0.271و)

 رفل،ومكلت   عليل و نلاحع تلك ال يم  كبلر ملت مثولتهلا المدوليلة، 
رفلل، الفللر  البحثللي البللديل، ومكللت وال  ،فللر  اإليصللائيال

 جتلك المت ورار. المتعلق
خاصلللة  مت ولللر إجملللالي اإلجفلللا  ق  النتيملللة الوفيملللا يتعلللل

الشهر ، فتلك النتيمة تعني  ن اإلجفا  الشهر  لألسرة الريفيلة 
الرشللودة لمواجهللة تلللك  ريرتفللا  ارتفللاع درجللة تنفولل هم للممارسللا

بيعي، وقد يرجلا تللك إللى  ن الممارسلار األرمة، وتلك  مر ي
حتلا  إللى التي مت شوجها مواجهة  رملة اجتشلار هل ا الفولروس ت

ما يللزم ملت مطهلرار، كماملار يبيلة، و دويلة، وهل ا كلل    شراح
سوف يرفا مت تراليو اإلجفا  الرلي لألسرة الريفية، في يلوت 

الزراعيلللللة ومكلللللت  ن النتيملللللة الخاصلللللة  مت ولللللر يملللللم الحيلللللارة 
رها مللت خللالل  ن ريللادة يمللم الرقعللة الزراعيللة، قللد وعنللي تفسللو

راعيللة التللي مللت األر  الز  ارتفللاع دخللل األسللرة الريفيللة العائللد
تقا في يورتها، األمر الل   قلد ومكلت األسلرة مادولاع ملت تحملل 
-ترلللاليو تنفوللل ها للممارسلللار التلللي ملللت شلللوجها مواجهلللة كوفولللد

درجلللة ترشلللود يملللة الخاصلللة  مت ولللر ،  ملللا فيملللا يتعللللق  النت19
االستهالا، والتي تعني  ج  كلما رادر درجة ترشود االستهالا 

 ردر درجللة تنفولل هم للممارسللاسللرت ، كلمللا رالللد  المبحللو  و 
الرشلللودة لمواجهلللة تللللك األرملللة، ويلللدعم تللللك النتيملللة ملللا سلللبق 
عرضللل  ملللت جتلللائي، يولللث  ن األسلللرة التلللي تتسلللم  الترشلللود فلللي 

ها وممارسللللاتها لحرصلللل سللللرة تراقللللل سلللللوكها  االسللللتهالا، هللللي
على الترشود، وه ا يزيد مت توقا قيامها جتنفو  كلل الممارسلار 

 .19-مقاومة  رمة اجتشار فوروس كوفودحة والرشودة لالصحي
وجلللود ( إللللى علللدم 5 ملللدول )المبونلللة  نتلللائيال كملللا تشلللور
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 ردرجلللة تنفوللل  األسلللرة الريفيلللة  للممارسلللاجلللوت  ارتباييلللةعالقللة 
و لللوت  لللاقي ، كمت ولللر تلللا ا 19-وفولللدودة لمواجهلللة  رملللة كالرشللل

الفللللر  البحثللللي  رفلللل،ومكللللت  المت وللللرار االقتصللللادوة، للللل ا 
الفللر  اإليصلائي الل   يلنص علللى  رفل،ت ومكلال بلديل، و ال

 ردرجة تنفول  األسلرة الريفيلة  للممارسلا عدم وجود عالقة جوت  
إجملللالي كلللل ملللت: ، و لللوت 19-الرشلللودة لمواجهلللة  رملللة كوفولللد

ملريللللللة األجهللللللزة ، حيللللللارة الحوواجيلللللةيملللللم ال، دخل الشللللللهر  الللللل
يمللم جصللول الفللرد مللت ، درجللة اجتشللار الفقللر  القريللة، المنزليللة
عللللدد األفللللراد التللللي تعللللولهم األسللللرة ، و لزراعيللللة لألسللللرةالحيللللارة ا
  .اقتصادواع 

تنفيث  األسثرة   اختبار وجثود لالقثة معنويثة  ثي  مسثتوى  -ب
 19-زمثة كوفيثدأ لمواجهثةالرشثيدة   تالريفية للممارسثا

وبثثثثي  المتغيثثثثرات المسثثثثتقلة الويثثثثفية  ،ر تثثثثاباكمتغيثثثث
 :اختبار مربا كا المدروسة باستخدا  

ك  تطبوقتم   مر ا  عتا   اختبار  الرشف  عنوية م    ر  
فئار   جوت  للممارسا  مستو  العالقة  الريفية  األسرة   رتنفو  

كوفود   لمواجهةالرشودة   تا ا  19- رمة  و وت    ،كمت ور 
المست المدرو المت ورار  الوصفية  )  ،سةقلة  جوع    ،النوعوهي: 

األسرة، جوع  التعليم،  في  المهنية  التخصص  الحالة  و   ،الحالة 
وتوض  (الزواجية وردر ائي  النت  .  )دو  م  التي  عند  6ل  (  ج  

كا  مر ا  اختبار  العالقة  استخدام  معنوية  اتض   اختبار   ،
مستو    عند  معنوية  األسرة    مستو  جوت  ،  0.05 جها  تنفو  

للممارساالريف كوفود  لمواجهةدة  الرشو  رية  كمت ور   19- رمة 
فقد التعليم،  في  التخصص  وجوع  قيمة    تا ا،    ²كاجل ت 

، (7.51)المحسو ة 
اختبار    .5جدوا   ابرتباينتائ   العالقة  لبيرسون   البسي   معامال  معنوية  الريفية   ي   لتحديد  األسرة  تنفي   الرشيدة    تللممارسا   درجة 

  96ان= الكمية المدروسةالمتغيرات المستقلة   وبي ،كمتغير تابا 19-لمواجهة أزمة كوفيد
  يم معامال ابرتباي البسي    المتغيرات المستقلة الكمية   
 *0.202 العمر - 1
 **0,294 عدد سنوار التعليم الرسمي  - 2
 0.128 عدد سنوار التعليم الرسمي لألجناح - 3
  0,055- عدد  فراد األسرة  - 4
 1,104 - عت العمل  األسرة األفراد المتعطلوت عدد  - 5
 0,091 لتماسك األسلر  ا درجة - 6
 0,172 درجة التوافق جوت الزوجوت - 7
 * 0,231 درجة التعر  لوسائل التواصل المماهور   - 8
 0,044 درجة االجفتاح الم رافي  - 9
 0.061 يالة المسكت  - 10
 0,117 ة ير  عال   فراد األسر  - 11
 0,034 ميةالجتماعية غور الرسدرجة المشاركة ا - 12
 0.226*  جة االتمال جحو المحافظة على البوئةدر  - 13
 0,187 االستراتيميار الخاصة  األسرة الريفية - 14
 0.139 إجمالي الدخل الشهر   - 15
    0.243*  إجمالي اإلجفا  الشهر   - 16
 0.218*  يمم الحيارة الزراعية  - 17
 0.028 اجيةيمم الحيارة الحوو  - 18
 0.023 ليةنز لرية األجهزة المم - 19
 0.011 درجة اجتشار الفقر  القرية - 20
 0.271**  درجة ترشود االستهالا - 21
 0.006 جصول الفرد مت يمم الحيارة الزراعية لألسرة  - 22
 0.074 عدد األفراد التي تعولهم األسرة اقتصادواع  - 23

 0.01 مستو   معنو  عند ارتبا **        0.05معنو  عند مستو   * ارتبا   
    المصدر: يسبت مت جياجار البحث. -
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-أزمة كوفيد  لمواجهةالرشيدة    ت للممارسا   مستوى تنفي  األسرة الريفية  لتحديد معنوية العالقة  ي   ²اكا  نتائ  اختبار مربا كا .6جدوا

 مدروسة غيرات المستقلة الويفية ال، وبي  المت19
 (df)درجات الحرية  *   المدولية² يمة اكا المحسوبة   ²اكاة  يم   المدروسة  تالمتغيرا   
 2 5.99 0.87 النوع  - 1
 2 5.99 7.51*   جوع التخصص في التعليم - 2
 4 9.49 2.04 جوع األسرة - 3
 6 12.59 3.62 الحالة المهنية - 4
 6 12.59 1.49 الحالة الزواجية  - 5
 0.05* عند مستو  معنوية                                  جياجار البحث.  تيسبت مجمعت و صدر: الم -
 

 عنلللد، (5.99هلللا المدوليلللة والتلللي تبللللت )تووهلللي  كبلللر ملللت مثول
رفللللل، الفلللللر  البحثلللللي كلللللت موال لللللل ا ، 2 (df)يريلللللة  ةدرجللللل

الخلللللاص جهللللل ا الفلللللر  اإليصلللللائي  رفللللل،يمكلللللت البلللللديل، و 
 ن التعللللليم  للللك النتيملللة مللللت خلللاللويمكلللت تفسللللور تالمت ولللر، 

 صللفة عامللة مللت شللوج   ن يرفللا مللت درجللة وعللي األفللراد، كمللا 
ادة اسلللرهم و التللالي التلللولور فللي  فلللراد قيللعلهللم قللادريت عللللى وم

 ا% فقلللل للللم وكمللللو  11.5األسلللرة، والسللليما  ن ملللا وقلللرب ملللت 
% قلللد  كمللللوا تعلللليمهم، سلللواحع  88.5تعلللليمهم، فلللي يلللوت  ن 
بق اإلشلارة إليل  فللي م غولر رراعللي، كملا سلكلان تعلليم رراعلي  

ة، وه ا المزح الخاص جوصف العونة، وهي جسبة ليست  القلول
فولل   سللر المبحللولوت للممارسللار الرشللودة لمواجهللة تنمللا وفسللر 

 صلة الواضحة جوت التعليم والوعي.تلك األرمة، وتلك لل
عللدم وجللود عالقللة معنويللة جفللر المللدول  كمللا يتضلل  مللت
ر الوصلفية المدروسللة التللي ا ا و للاقي المت وللراجلوت المت وللر التل

مر للللا كللللا   سللللبق اإلشللللارة إلوهللللا سللللالفاع، يوللللث تبللللوت  ن قلللليم
مسللللتو  معنويللللة د  قللللل مللللت مثوالتهللللا المدوليللللة عنلللل  ةالمحسللللو 
وال الفللر  البحثللي البلللديل،  رفلل،ومكللت  ، و نللاحع عليلل 0.05

 جتلللللك المت وللللرار الخللللاصالفللللر  اإليصللللائي  ومكللللت رفلللل،
تنفول  األسلرة  مسلتو   عدم وجود عالقلة جلوت وال   ينص على 
، و للوت 19-الرشللودة لمواجهللة  رمللة كوفوللد رالريفيللة  للممارسللا

  .الحالة الزواجيةو  ،الحالة المهنية لنوع، جوع األسرة،ا كل مت:
 

فيثثروس ب المتعلقثثةالريفيثثة ة ماثثادر معلومثثات األسثثر  -سالثثثاً 
  :19-كورونا المستمد اكوفيد

يلللللللا تور ( 7 ملللللللدول ) وردرالتلللللللي النتلللللللائي  يتضللللللل  ملللللللت
- سلللرهم المتعلقلللة  كوفولللد مصلللادر معلوملللارلالمبحلللولوت وفقلللاع 

مواقللللا التواصللللل ر المصللللاد لهلللل مللللت  هللللم  بللللوت  نفقللللد ت، 19
المختلفة، فقد ايتل الترتول األول  متوسل يساجي   االجتماعي

، لللم تللالل مصللدر األقللارب والموللران، 2.22جل للت قيمتلل  جحللو 
يمتلل  جحللو متوسللل يسللاجي جل للت قيوللث ايتللل الترتوللل الثللاجي  

، ويليللل  فلللي الترتولللل الثاللللث موقلللا الووتولللوب،  متوسلللل 2.16
فللي الترتوللل الرا للا البللرامي  ويليلل  ،2.10ي جل للت قيمتلل  يسللاج

، للللللم يليللللل  فلللللي المركلللللز 2.08التليفزيوجيلللللة  متوسلللللل يسلللللاجي 
الخلللللامر موقلللللا ورارة الصلللللحة عللللللى الفلللللير جلللللوا،  متوسلللللل 

 السللادس مصللدر الصللحف ، وجللاح فللي المركللز1.93يسللاجي 
، في يوت  ن البلرامي اإلتاعيلة 1.62المحلية  متوسل يساجي 

جل للللت قيمتلللل  جحللللو يسللللاجي ل توللللل السللللا ا  متوسللللايتلللللت التر 
1.57 . 

وجسلللللتنتي مملللللا سلللللبق توضللللليح  اجتشلللللار اسلللللتخدام شلللللبكة 
المعلومار العنربوتية  الممتما الريفي، والل    صلب   يلد  هلم 

، لريفللللي للللالممتما اواألسللللر  مصللللادر المعلومللللار لللللد  األفللللراد
تللت الترتولل األول، يتض  تلك ملت خلالل المصلادر التلي ايو 

التليفزيلللون وملللا يبثللل  ملللت  نتي  نسلللت، والخلللامر، كملللا جالثاللللث
مخصصللللة لتلللللك األرمللللة، مللللت خللللالل موجهللللة و جللللرامي توعيللللة 

التلفزيلللون  يلللد  هلللم وسلللائل  يولللث وعتبلللرالفضلللائيار المتعلللددة، 
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وملللت الملللدير  لللالممتما الريفلللي،  الترفيللل  والتث يلللو لرلللل  سلللرة
ل  ال كر  وضلاع  ن مصلدر  األقلارب والمولران  قلد ايتلل الترتول

وجهلللا قلللار  لللالممتما الريفلللي تتصلللف  العال نالثلللاجي، وتللللك أل
وللللر معقللللدة، وهلللل ا مللللا ومعللللل  فللللراد غوللللر رسللللمية،  سلللليطة، وغ

ضللللهم الللللبع، الريفللللي يتبللللادلون المعلومللللار مللللا  ع الممتمللللا
 ار.وقت األرمفي والسيما  

تعثثان  منهثثا األسثثرة  التث  والمشثثكالت معوقثثاتالأمثثم  -رابعثاً 
 نظثثثثثر مثثثث  وجهثثثثثة  19-كوفيثثثثثدأزمثثثثة الريفيثثثثة لمواجهثثثثثة 

 المبحوسي :
آراح المبحلولوت ( 8يتبوت مت النتائي التي وردر  مدول )

 ،19-اجهلة كوفولدمو جي منهلا األسلرة لتعلاالتلي    المعوقاريول  
للة  عل،  فلراد اجخفلا  اللدخل  سلبل  طا وقد ايتلت مشلكلة 

ة الناتمة عت األرمة  الترتول األول، يولث جل لت جسلبتها األسر 
، ويلوها في الترتول الثاجي مشكلة   االضلطرار إللى %  86.4

االقتللرا  مللت األهللل والموللران  سللبل األرمللة ، و ل للت جسللبتها 
  قيلام  عل،  فلراد الثاللث مشلكلة   ولم يلوها في الترت، ل73.9

وجر ، و ل للت  خللر  غوللر مسللتقرة و للاألسللرة  العمللل فللي مهنللة 
، جونما جاحر مشكلة   ارتفاع  سلعار المطهلرار 51.1جسبتها  

%،  50والرمامار والمواد المعقملة  فلي الترتولل الرا لا جنسلبة 
جخفلا   سلعار ويلوها مشكلة   الخسارة المادوة لألسرة  سبل ا

 ، يوث ايتلت الترتول الخامر جنسلبة ول التي تنتمهااصالمح

  ارتفلللاع ترلللاليو عملللل التحالولللل %، للللم يلوهلللا مشلللكلة  47.9
الطبيلللة المتعلقلللة  فولللروس كوروجلللا  فلللي الترتولللل السلللادس، وقلللد 

%، لم جاحر فلي الترتولل السلا ا مشلكلة   40.6جل ت جسبتها  
لمواصلللللللالر مارالللللللللت   اسلللللللتمرار االرديللللللللام فلللللللي األسللللللللوا  وا

%، فلللي يلللوت ايتللللت  36.4ت جسلللبتها ديملللة ، يولللث جل لللمز 
زمار اإلجتلللا  الالرملللة لزراعلللة  ارتفلللاع  سلللعار مسلللتلالمشللكالر 

األر  التللي تحورهللا األسللرة ،  عللزل المصللاب  للالمنزل  سللبل 
الللرف، السللترمال عالجهللم  المستشللفيار ، و ترللدس واسللتمرار 

 ر تعلولللق الدراسلللة اللللدروس الخصوصلللية لألجنلللاح يتلللى  علللد قلللرا
التاسلللا، والعاشلللر علللى التلللوالي، يولللث جل لللت  لترتوللل الثلللامت،ا

% عللى  23.9%، و 29.2%،  33.3جسبة كلل ملنهم جحلو  
وجسلللللتنتي ملللللت خلللللالل ملللللا سلللللبق عرضللللل   ن معظلللللم التلللللوالي. 

المعوقللار والمشللكالر التللي تعللاجي منهللا األسللرة الريفيللة، والتللي 
ل ق فللي المقللام األو  دللى جهللا  ر لاب األسللر ملت المبحللولوت تتعلل

 يلللة واالقتصللادوة، وقلللد وكلللون تلللك  سلللبل تبعلللار للالنوايي المال
لتزام  المكو   المنزل وعدم الخرو  إال فلي تلك األرمة مثل اال

ياللللللة الضلللللرورة، وقلللللد جاشلللللدر الحكوملللللة المصلللللرية مواينوهلللللا 
 للااللتزام جلل لك خللالل فتللرة منتصللف األرمللة تقريبللاع خللالل الفتللرة 

ملت    جملود فلي كثولرشب  قد يتبع  يدو   السا قة، األمر ال 
اسلللللتتبع  مللللت تسلللللري  األجشللللطة االقتصللللادوة واإلجتاجيلللللة، ومللللا 

 ع، العمالة الماقتة. 

 
   96ان=  19-دنا المستمد اكوفي يروس كورو بف المتعلقة أسرمم ماادر معلوماتلتوزيا المبحوسي  وفقًا  .7جدوا 

 ادر ما
 المعلومات 

 المتوس     نادرا   أحيانا   دائما
 الحسا    

 الترتيت 
 %  تكرارات  %  تكرارات  %  تكرارات 

 السا ا 1.57 59.4 57 23.9 23 16.7 16 ةلو اإلتاعالبرامي  -
 الرا ا 2.08 27.1 26 37.5 36 35.4 34 التليفزيوجية البرامي -
 السادس  1.62 61.4 59 14.6 14 23.9 23 حلية الم الصحف  -
 الخامر  1.93 18.8 18 69.8 67 11.4 11 جوا موقا ورارة الصحة على الفير -
 األول  2.22 23.9 23 30.3 29 45.8 44 المختلفة  مواقا التواصل االجتماعي -
 الثالث 2.10 28.2 27 33.3 32 38.5 37 ووتووبال موقا  -
 جي الثا 2.16 37.5 36 9.4 09 53.1 51 األقارب والموران  -
 يسبت مت جياجار البحث. جمعت و المصدر:  *
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  96ان= 19-كوفيدأزمة  رة الريفية لمواجهةتعان  منها األس الت  لمعوقاتألرائهم حوا ا  توزيا المبحوسي  وفقاً  .8جدوا 
 الترتيت  %  التكرار  19-د ة لمواجهة كوفيسر عان  منها األت  الت  المعوقاتآرا  المبحوسي  حوا   
 الرا ا 50.0 48 المعقة.ارتفاع  سعار المطهرار والرمامار والمواد  1
 السادس  40.6 39 .ارتفاع تراليو عمل التحالول الطبية المتعلقة  فوروس كوروجا 2
 االتاس 29.2 28 .رزل المصاب  المنزل  سبل الرف، السترمال عالجهم  المستشفياع 3
 السا ا 36.4 35 .ام في األسوا  والمواصالر مارالت مزديمةردياستمرار اال 4
 األول  86.4 83 .اجخفا  الدخل  سبل  طالة  ع،  فراد األسرة الناتمة عت األرمة 5
 الثالث 51.1 49 .مهنة  خر  غور مستقرة و وجر  قل د األسرة  العمل فيقيام  ع،  فرا 6
 الثامت  33.3 32 .زراعة األر  التي تحورها األسرةة لاإلجتا  الالرمر اع  سعار مستلزماارتف 7
 الثاجي  73.9 71 .االضطرار إلى االقترا  مت األهل والموران  سبل األرمة 8
 الخامر  47.9 46 .اصول التي تنتمهااجخفا   سعار المح الخسارة المادوة لألسرة  سبل 9
 العاشر 23.9 23 .علوق الدراسةر ت ح  يتى  عد قراناوس الخصوصية لألج تردس واستمرار الدر  10

 . * المصدر: جمعت ويسبت مت جياجار البحث
 

الت    -خامساً  المعوقات  للى  للتغلت  المقترحة  الحلوا 
لمو  الريفية  األسرة  منها  كوفيدتعان   أزمة  م     19-اجهة 

 :المبحوسي نظر  وجهة 
ت راح المبحللللولولللللى آإ( 9 مللللدول ) تشللللور النتللللائي الللللواردة

ية للت لل على المعوقار التي تعاجي منها قتر يول الحلول الم
يوللث جللاح اقتللراح  تقللدوم المسللاعدار ، األسللرة لمواجهللة األرمللة

ها المادوللة لرلللل األسلللرة الفقولللرة، وعلللدم االكتفلللاح  مسلللاعدة  عضللل
%، ويليللل   69.8األول، وقللد جل للت جسللبت   فقللل  فللي الترتوللل

بللة عاقومللة لألسللعار ومحكقتللراح  مراقبللة الفللي الترتوللل الثللاجي ا
كللللل مللللت وسللللت ل األرمللللة جللللدفا غرامللللة مادوللللة رادعللللة ، جنسللللبة 

%، للللم يليللل  فلللي الترتولللل الثاللللث  تعلللوي، الملللزارعوت  45.8
ملة  جنسلبة مادواع  سبل خسلارتهم فلي المحصلول ملا وجلود األر 

ويللللي تللللك فلللي الترتولللل الرا لللا   تلللوفور المعوجلللار %،  43.7
األرمللة ،  تللرةتمرارها يللوال فاسللريفللي فقللد عمللل ، و الماليللة لرللل 

%، كمللا جللاح فللي الترتوللل الخللامر  42.7وقللد جل للت جسللبت  
اقتللللراح  تيسللللور ورارة الصللللحة عمللللل التحالوللللل الطبيللللة الالرمللللة 

ي %، ويليل  فل 38.5بة  سعر يناسل الفئار غور القادرة  جنسل
الترتوللللل السللللادس اقتللللراح  إتايللللة اسللللترمال عللللال  المصللللاجوت 

ار العللدو  ، جنسللبة جتشللالمنللزل لتمنللل ات مستشللفيار جللدالع ملل ال

%، جونمللا ايتلللت االقترايللار  قيللام  الممايللة الزراعيللة  27.1
جتلللوفور مسلللتلزمار اإلجتلللا  الزراعلللي  سلللعر مخفللل، ،  مراقبلللة 

مواصلالر كافيلة ا، ملا تلوفور وسلائل األسوا  لمنا التردس جه
فتلللللرة  لمنلللللا االرديلللللام ، و منلللللا اللللللدروس الخصوصلللللية يلللللوال

مت، والتاسللا علللى الترتوللل، وقللد لثللاتوللل السللا ا، واتر األرمللة  ال
% على  19.8%، و  23.9%،   29.2جل ت جسبة كل منهم  

الترتول. وجستنتي مما سبق  ن  غلل الحلول المقترية مت قةب ل 
في  غلبها، وقد يرجا السبل   ق  النوايي الماليةالمبحولوت تتعل

لريفيللة ا لتللي تكرتهللا األسللرفللي تلللك إلللى  ن  غلللل المشللكالر ا
ر اب األسلر ملت المبحلولوت  وضلاع تتعللق  لالنوايي ن  على لسا

(، 8المالية واالقتصادوة، واستناداع لما تم عرض  سلفاع  ملدول )
تمكللللوت  فوعلللللل الحلللللول الملللل كورة تعتمللللد  شللللكل  ساسللللي علللللى

يلللة اقتصلللادواع  و ماليلللاع، يتلللى يتسلللنى لهلللم مواجهلللة األسلللر الريف
الحكومللة بللة هللم لمقتللرح مراقعم، عللالوةع علللى د19- رمللة كوفوللد

لألسللوا  جدرجللة  كبللر ومعاقبللة كللل مللت وسللت ل األرمللة لتحقوللق 
 ر للاح جاتمللة عللت ريللادة األسللعار،  اإلضللافة إلللى مطالبللة ورارة 

ناسللل لوللل الالرمللة  سللعر يالصللحة جتللوفور إمكاجيللة عمللل التحا
 الفئار الفقورة.  
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   96ان=زمة األ ت الت  تعان  منها األسرة لمواجهة ا لمقترحة للمعوقا الحلوارائهم حوا أل  توزيا المبحوسي  وفقاً  .9جدوا 
 الترتيت  %  التكرار    19-الحلوا المقترحة للمعوقات الت  تعان  منها األسرة لمواجهة أزمة كوفيد  
 الثاجي  45.8 44 عاقبة كل مت وست ل األرمة جدفا غرامة مادوة رادعة.الحكومة لألسعار وممراقبة  1
 الخامر  38.5 37 لتحالول الطبية الالرمة  سعر يناسل الفئار غور القادرة.ا رارة الصحة عملو   تيسور 2
 السادس  27.1 26 إتاية استرمال عال  المصاجوت  المستشفيار جدال مت المنزل لتمنل اجتشار العدو . 3
 مت الثا 23.9 23 .امافية لمنا االرديمراقبة األسوا  لمنا التردس جها، ما توفور وسائل مواصالر ك 4
 الرا ا 42.7 41 توفور المعوجار المالية لرل ريفي فقد عمل ، واستمرارها يوال فترة األرمة. 5
 السا ا  29.2 28  سعر مخف،.قيام  المماية الزراعية جتوفور مستلزمار اإلجتا  الزراعي  6
 األول  69.8 67 عدة  عضها فقل.ساوعدم االكتفاح  متقدوم المساعدار المادوة لرل األسرة الفقورة،  7
 الثالث 43.7  42 تعوي، المزارعوت مادواع  سبل خسارتهم في المحصول ما وجود األرمة. 8
 اساالت  19.8  19 منا الدروس الخصوصية يوال فترة األرمة. 9

 . ت ويسبت مت جياجار البحث* المصدر: جمع 
 

 التوييات 
  وفقاع   ستنتاجها،ا  تمالتي    التوصيار   هم  يليفيما    يتض 

تساهم في    قدالتي  و   مت جتائي،البحث الراهت  لما توصل إلي   
 مواجهة تلك األرمة: 

الريفي   -1 األسر  الممتما  ايتياجار  كافة  ال يام  حصر 
يتعلق  االيتياج  فيما  والعالو األخص  الدوائية  جية،  ار 

است الل   البع، مت  قيام  ومنا مت  جحو  على  وتوفورها 
يتعقووتح  ،19-كوفود  مة ر  ر    هام   الضوا ل    د ق 

 القاجوجية واألخالقية.
المعنية مثل ورارة -2 الصحة، وجهار    ضرورة قيام المهار 

المستهلك،   لتناسل  يماوة  تتموز  المروجة  خطة  جوضا 
العصوبة الفترة  قا ،  اإلتلك  تحديث  إلى  عدة  ضافة 

قصورة،  فترار  على  الريفي  الخاصة  الممتما  البياجار 
 خصوص تلك    دةرار يارئة وعدي وما قد وستمد مت تل

 األرمة.
ضرورة قيام ورارة القو  العاملة  حصر العمالة الماقتة،   -3

والعمالة التي تم تسريحها، الفئة المصنفة على  جها جدون  
المستمر، التحديث  ما  الم  عمل،  تقدوم  يتم  ساعدة يتى 

 والدعم لمستح ي . 

ة  عيترثيو جرامي التو ضرورة قيام مملر رئاسة الورراح ج -4
ضرورة و  للريالموجهة   ما  األرمة،  تلك   خصوص 

مت  كثر  هي  االجتماعي  التواصل  وسائل  مراعاة  ن 
وسائل التواصل الشائعة في الممتما ككل، وفي الممتما 

 الريفي  صفة خاصة.  

 المراجا
) علي محمد صال  و،جاد جو   لتنشئةا سيكولوجية (. 2006، 

،  انعم والطباعة، ،يا ور الت ،  للنشر مسورةال دار ، االجتماعية
 األردن. 

مترامل،    مدخل-األرمار  إدارة   (.2009، )يوسف ايمد  فارة،   جو
   عمان.  اإللراح للنشر والتوريا،

( ريد،  يمد،  والن 1984 جو  الرالسيكية  االتماهار  جوت  قدوة، (. 
 ية، دار المعارف الماماية، اإلسكندرية.الطبعة الثاج 

س،  األيمر )المأيمد  التجظير   ينج األسرة  جتماع  ا  علم  (.2004، 
 . ، لبنانجيروت والواقا المتيير، دار الكتاب الجديد المتيدة،

( لروفود2020اإلسكوا،  واالقتصاد   االجتماعي  األلر   .)-19  ،
 لمتحدة. ر ي آسيا، األمم االلمنة االقتصادوة واالجتماعية ل

لمحافظة   البوئي  )القلوو يةالتوصيو  إ2007،  البوئة(.  شئون   دارة 
الوكمحافظةال   الدعم  ال،  جرجامي  الدولي،  للتعاون  الدجماركية  ة 

 .  البوئي
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الزراعية   التعاوجية  )  المماية  غور  2020صنافور،  جياجار   .)
النش عت  لمنشورة  التا عة  صنافور  لقرية  الزراعي  محافظة ا  

 القلوو ية. 
( واإليصاح،  العامة  للتعبئة  المركز   عدد  تقد(.  2018المهار  ير 

ال األقسامصالسكان  في  اإلقامة، م  ريوت  ومحل  للنوع  وفقاع 
 . 1/7/2018 تعدادمحافظار الممهورية، محافظة القلوو ية، 

(. جظرة في علم االجتماع المعاصر،  2002الخطول، عبدالحمود، )
 هرة،  .م.ع.مطبعة النول، القا

)الخشاب تراملية 1970،  يمد،  دراسة  االجتماعي،  التفرور   .)
 اهرة.لقدار المعارف، ا، نظرية االجتماعيةلل

( سناح،   المعرفة دار العائلية، والحياة األسرة (.2008الخولي، 
 .اإلسكندرية األراريطة، الماماية،

مصطفى،   جالل  ومصطفي  مصطفي،  جالل  : 1990الصياد، 
 يا، الريا .إليصائية. دار المر المعاينة ا

ق غسان  والالمي،  إجراهيم،  خالد  )الايساو ،  داود،  .  (2015اسم 
األرمار للنشر ا  -إدارة  المنهمية  الدار  والتطبيقار،  ألسر 

 والتوريا.          
 الهوئة والشخصية، االجتماعي البناح(. 1980، )محمد فر  ،سعود

 .، مصراإلسكندرية للرتاب، العامة
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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.        

 


