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 يف اجملتمع السعودي (19-األبعاد االجتماعية ألزمة كوروان )كوفيد
 دراسة ُمطبَّقة على عينة من األفراد ذكورًا وإانًًث مبدينة الرايض 

 املطرييبن راشد رشيد بنت رحاب 
Rehabrasheed21@gmail.com 

 م(5/6/2021م، وقبل للنشر يف 25/4/2021يف  )قدم للنشر
 

 ملخص الدراسة 
( يف اجملتمةةا الوةةعكد   ةة  19-هدفت الدراسة إىل حتديد األبعاد االجتماعيةةة ألة ةةة انةةكرفي  انكفيةةد

خةة ا الف ةة  عةةة  التيتةةرات الةةةا عةةاتت عجةةا  الع ألةةةات االجتماعيةةة  األدفار األسةةةاية  أل ةةا  فألةةةت 
االعتمةةاد عجةةا  ةةسح  اجوةةع االجتمةةاع   ةة  خةة ا الفااغ فتساليب الرتفيه(. فلتحقيق هدف الدراسة مت 

( 384تطبيقةةه عجةةا عيسةةة ألنةةدية  ةة   الةة انكر  فانييمب( الوةةعكدي  ذديسةةة الةةا    إ  بجةة    محةةا  
 فةةةادو  فمت اةةةا البيةةةايت دسةةةتسداا تداو االسةةةتبا ة  انيلفرتف يةةةة(. فتك ةةةجت الدراسةةةة إىل عةةةدو  تةةةا   

االجتماعية؛اناحلةةدم  ةة  االلتتا ةةات االجتماعيةةة اجفاف ةةة عجةةا تباةهةةا تت تيتةةرات عةةاتت عجةةا الع ألةةات 
األفااد  فتت األة ة تسحمت يف تعتيت الع ألة التبادلية ب  األفااد فاجملتما فالع ألات األسةةاية انةةادا ف ةةكو 
يف الع ألة ب  اآلد  فاألبسا . انما ان فت الستا   ع  التيترات الا عاتت عجةةا األدفار األسةةاية؛ انقيةةاا 
الكالةةدي  بةةدفر اجعجمةة  يف  تابعةةة التةةتاا األبسةةا  دلدراسةةة عةة  بفعةةد  فأليةةاا ت ةةد تفةةااد األسةةاو بةةدفر إ ةةاا 
 ةةة و اعماعةةةة دجسةةةتا  فأليةةةاا ت ةةةد تفةةةااد األسةةةاو بةةةدفر احلةةة ا يف اجسةةةتا  فةاد االعتمةةةاد الةةة ا  لةةةد  

الا عاتت عجا تساليب أل ةةا   فادات عيسة الدراسة خ ا األة ة. فان فت الستا   تي ا ع  التيترات 
فألت الفااغ ففسا ل الرتفيه خ ا األة ة؛  انالج ك  إىل إ يا  األلعاب القدمية عجا غاار لعبةةة لالفةةرال  
فانا ت األة ة عا  ا  واعداا هلدر الكألت يف تنفُّع اجكاألا انيلفرتف ية  فأل ا  فألت الفةةااغ يف   ةةاهدو 

الطةةُّْاف)  السفةةت( افرتا ةةي ا بةة  تةةدافا  ت ةةبعف   بفعةةديبيةةة عةة   ةةكر دفرات تدر اجوجوةة ت فاألفةة ا  ف 
 .الرتفيهاألفااد    فسا ل 

 (. 19-األبعاد االجتماعية   األة ة  فرفس انكرفي  انكفيدالكلمات املفتاحية: 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
33 

58 32 

32 58 

Abstract 

The study aimed at identifying the social dimensions of the Coronavirus crisis (Covid-19) 

in the Saudi society through revealing the changes in (social relations, family roles, and 

leisure and entertainment styles). A social survey approach has been applied to  a purposive 

sample of (male and female) Saudis in Riyadh, consisting of (384) members. Data has been 

collected by using an (electronic) questionnaire. The main results showed changes in social 

relations, including: reducing social commitments imposed on individuals, crisis contribution 

to promoting interrelationship between individuals and the society, and to strengthening 

family relations such as between parents and children. It showed changes in the family roles: 

parents' role as teachers in following up their children in distant schooling, the role of a 

family member as Imam to perform prayer at home, the role of a family member as a barber 

at home, and their self-reliance increasing during the crisis. Also, the results showed changes 

in leisure time and entertainment styles as: reviving some old games e.g. Carrom, the crisis 

was a catalyst for wasting time in browsing websites, and spending time watching series, 

attending distant training courses, and telling jokes. 

Keywords: Social dimensions, crisis, Coronavirus (Covid-19). 

 

 متهيد 
ي ةةحد العةةاع اجعا ةةا العديةةد  ةة  األة ةةات اجت  قةةة 
الةةا تتوةةةم دليتمةةةك  ف قةة  اجعجك ةةةات  كهلةةةا  فسةةةاعة 
ا ألاسةةةةةية  ف اجةةةةةات  جةةةةةمظ  األة ةةةةةات حاففةةةةةا  ةةةةةدفوحا  ففف
 تعددو  فتفحدمظد ت   اجملتمعات فاسةةتقاارها   ةةا يوةةتدع  
ت افا اعحكد احلفك ية فاألهجية لجتعا ل  عحا  فتتطجب 

فايةةةة يف األ وةةةاا األساسةةةية فالفاعيةةةة لجبسةةةا   كاجحتحةةةا ان
االجتمةةةةةاع  لجم تمعةةةةةات. فتتعةةةةةاحم تخطةةةةةار األة ةةةةةات 
ففتجةة  رهرهةةا ف ةةدم ا قوةةب  كألعحةةا  مجيةةة  إألجيميةةة  
دم  ةةةةةةة  تخطةةةةةةةا  دفليةةةةةةةة(  إال تت األة ةةةةةةةات النةةةةةةةحية تةفعةةةةةةةْ
األة ةةةات الةةةا  ةةةامت تةةةا اجملتمعةةةات الب ةةةاية؛ انك ةةةا  ةةة م 

تةةة وا ببقيةةةة ت وةةةاا البسةةةا  السوةةةق النةةةح  الةةة   يةةة وا في
االجتماع  لجم تما  فتةفْعدم األ اا  اجعدية ت ةةد ت ةةكا  
األة ةةةات النةةةحية  لنةةةعكبة الوةةةيطاو عجيحةةةا فاحلةةةدم  ةةةة  

 ا ت ارها.
 ف ةة  األ ةةاا  اجعديةةة الةةا بةةحد ا الب ةةاية خةة ال

فإ فجةةك تا الطيةةكر    العقكد اجا ية: انكرفي ال اا األفسةة  
فإيبةةكال يف إفايقيةةا  فةيفةةا يف ت ايفةةا   فسةةارس  فاخلسةةاةيا

 (.183ا  ص2020اعسكبيةل  تبك القاسم  

( الةةةةةةةة   مت 19-فيعتةةةةةةةةو فةةةةةةةةرفس انةةةةةةةةكرفي  انكفيةةةةةةةةد
اانت افه يف  ديسة  ففهات( دلن  خ ا بحا ديومو 

ا(  ةةة  األ ةةةاا  اجعديةةةة اخلطةةةرو الةةةا 2019 ةةة  عةةةاا  
ايةةةةةةةا دفا العةةةةةةاع   ةةةةةةا توةةةةةةةبب يف  تخةةةةةة ت تست ةةةةةةا يف

 دفمب تة ة  حية غر  وبكألة يف التاريخ احلديث  ةة  
 يةةةةث تبعادهةةةةا فت ةةةةاارها الةةةةا ت ةةةةابت  تجةةةة   سةةةةا   
احليةةةةةةاو النةةةةةةحية فاالجتماعيةةةةةةة فاالألتنةةةةةةادية فالوياسةةةةةةية 

التقةةدا ا(  فعجةةا الةةاغم  ةة  2020فاأل سيةةة  را سةةعكد  
يب ف فافحةةةة اا الطةةة اجملةةة العجمةةة  فالتطةةةكر التفسكلةةةكج  يف 

تةةكفر لقةةا  أتخةةات يف إال تت الب ةةاية  اجعديةةة األ ةةاا  
جةةةدو تتيةةةد عجةةةا عةةةاا  ةةة  فألةةةت  جفافحةةةة هةةة ا الفةةةرفس

عةةدد  ةةاالت اني ةةابة بةةه  ا يفارتفاعةةا ححةةكر    ةةا سةةب ب 
  فقةةةد تبةةةارت  س مةةةة فةةةااد فاجملتمعةةةاتفا ت ةةةار  بةةة  األ
 ,World Health Organization))النةةحة العاجيةةة 

إىل تتم إاةةةةةةاح عةةةةةةدد  ةةةةةةاالت اني ةةةةةةابة اج انةةةةةةدو  2020
ا خةةة ا  ايةةةة عةةةاا 19-بفةةةرفس انةةةكرفي  انكفيةةةد ( عاجيةةة 

(  الةةةةةةةةةة  يف  ةةةةةةةةة  81,892,932ا( بجةةةةةةةةة   2020 
ف ةةةجت  ةةةاالت الكفيةةةات  تي ةةةة اني ةةةابة دلفةةةرفس إىل 

-فرفس انةةكرفي  انكفيةةد  (. فتوسا  تف  .6551.786 
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ه الس ةةةاا ( فارتفةةةا  عةةةدد  ةةةاالت اني ةةةابة بةةةه  فاجةةة 19
النةةح   العةةاا  فاخلةةاص( لجةةدفا اجتقد ةةة فالسا يةةة عجةةا 

سةةةةةكا   ةةةةة   يةةةةةث القةةةةةدرو    ةةةةةدمء سةةةةةكا  ع ةةةةةتاا فا ةةةةةحاا
تا    (19-االستيعابية لجمناب  بفرفس انكرفي  انكفيةةد

 ةة   يةةث تةةكفر اجوةةتجت ات الطبيةةة األساسةةية فال ةةافرية 
لألفةةااد؛ انةة جحتو التةةةسف  النةةساع  فاألألسعةةةة الطبيةةة   ةةةا 

  إىل تفاألفم ه   اج ف ت فالنعكدت لتنبع تة ةةة تد
 ةةحية عاجيةةة تطج بةةْت  ةة  ايةةا دفا العةةاع إعةة ت  الةةة 

فالعمةةةل عجةةةا إغةةة ا احلةةةدفد اعكيةةةة   الطةةةكارل النةةةحية
فااللتةةةةةةةةةةتاا دنيجةةةةةةةةةةاا ات   ف  ةةةةةةةةةةا الت ةةةةةةةةةةكا  فالبحايةةةةةةةةةةة

اال رتاةيةةة لألفةةااد فاألسةةا لجحفةةان عجةةا ت ةة  اجملتمعةةات 
بةةةفل عةةةك  دفا لعةةةاع إىل انيجةةةاا ات فاسةةةتقاارها. فألةةةد 

-اال رتاةيةةةة لجحةةةدم  ةةة  ا ت ةةةار فةةةرفس انةةةكرفي  انكفيةةةةد
 ( تبعاداا لألة ة عجا رتسحا البعد االجتماع .19
 

 مشكلة الدراسة
 ةةةا توةةة يل ة ةةةة  ةةةحية بةةةحد اجملتمةةةا الوةةةعكد  ت

  2020 ةةةارس  2تفا  الةةةة إ ةةةابة بفةةةرفس انةةةكرفي يف 
دم  ةةةة  ت ةةةةعب األة ةةةةات الةةةةا فاجحةةةةت السوةةةةق  فالةةةا تةفعةةةةْ
النةةةةةةةةح   فحوةةةةةةةةب  ةةةةةةةةا تبةةةةةةةةارت إليةةةةةةةةه فةارو النةةةةةةةةحة 

بجةة  إاةةاح  (Ministry of Health, 2020)الوةةعكدية 
( يف 19-بفةةرفس انةةكرفي  انكفيةةد االت اني ةةابة  عدد  

ا( 2020اجملتمةةةةةةةةةةةةا الوةةةةةةةةةةةةعكد   ةةةةةةةةةةةة   ايةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةاا  
ت (  الةةةةةةة  فبجةةةةةة  إاةةةةةةاح  ةةةةةةاالت الكفيةةةةةةا362,488 
(  يف  ةةةةةةة  ف ةةةةةةةل إاةةةةةةةاح  ةةةةةةةاالت التعةةةةةةةايف 6,204 
 ةةابة عةةدد  ةةاالت اني(. فألةةد تد  ارتفةةا  353.512 

ا تةةةةداد األة ةةةةة لت ةةةةمل ايةةةةا ت وةةةةاا إىل تةةةة ا الفةةةةرفس 
اجملتمةةةةةةةةةةةةةةا  االجتمةةةةةةةةةةةةةةاع   فال قةةةةةةةةةةةةةةايف  فاالألتنةةةةةةةةةةةةةةاد   

فلجحفةةان عجةةا اسةةتقاار البسةةا  االجتمةةةاع   .فالوياسةة (

  فاحلةةد او  ةةحية ر سةةة ةة   يةة األفةةااد لتمفةة  ف   فتكاة ةةه 
األ ةةا افةةا  إجةةاا ات  بتطجةة   ةة  ا ت ةةار هةة ا الفةةرفس  

الةةةدفا الةةةا تفىل اجملتمةةةا الوةةةعكد   ةةة   فيعةةةد. ا رتاةيةةةة
 ةةةةة  ا ت ةةةةةار  ف ةةةةةا خطةةةةةة ا رتاةيةةةةةة لجحةةةةةدم إىل سةةةةةارعت 

إجةةةةةةةاا ات يف   تم جةةةةةةةا   (19-فةةةةةةرفس انةةةةةةكرفي  انكفيةةةةةةد
فإغةةة ا  بفعةةةد   ةةةاا التعجةةةيم عةةة   اعتمةةةادفألا يةةةة   سحةةةا: 

اجواجد  فتعجيةةق الةةا  ت الداخجيةةة فالدفليةةة  فالوةةما  
  مةةةةةةددو تسقةةةةةةل داخةةةةةةل  ةةةةةةدفد  ةةةةةةيقة ففةةةةةةق  ةةةةةةكاب  لد

سةةةةةةةةةكاا فاجطةةةةةةةةةاعم فاجقةةةةةةةةةاه  دني ةةةةةةةةةافة إىل إغةةةةةةةةة ا األ
الةةدفرات ت  طة اجةة  اات  ف الت الا  ية  فتعجيق  افالن

   ف ةةةْ فةةةا  إألا ةةةة عةةةتا  ةةةح  لجمسةةةالط   ف التدريبيةةةة
انةةةةات اهلةةةةدف  ةةةة  هةةةة   عةةةةاا   ا ةةةةية. ف تت حةةةةا عجةةةةيحم 

 انيجاا ات احلدم    ا ت ار ه ا الكد   فه ا  ةةا تف ةةت
ففةة  احلةةديث السبةةك  ال ةةاي     ال ةةايعة انيسةة  ية بةةه 
إ ا مسعةةةتم بةةةه  ر   ةةةجا ل عجيةةةه فسةةةجم:   لاسةةةكاألاال

تةةا فةة  فاجةةكا  فت ةةتم فةة  تقةةد كا عجيةةه  فإ ا فألةةا  ر 
  6572(   ةةةةةةةةةحيع البسةةةةةةةةةار    ةةةةةةةةةديث رألةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةااراا

 ا(.2013
ألةةةةةةد ت ةةةةةةمست انيجةةةةةةاا ات اال تتاريةةةةةةة يف اجمجفةةةةةةة ف 

فاحلةةاص عجةةا  فةةااداألأت ةة  ا تياجةةات  العابية الوةةعكدية  
اال رتاةيةةةةة انةةةةات هلةةةةا جةةةةاا ات اني هةةةة   إال تتسةةةة  تحم  

أتوةةر عجةةا العديةةد  ةة  األبعةةاد اجملتمعيةةة عجةةا غةةاار البعةةد 
فالبعةةةةد  ال قةةةةايف البعةةةةد ف   ياسةةةة فالبعةةةةد الو  االجتمةةةةاع 

 االألتناد ؛ فانات أتورها تألةةك  عجةةا البعةةد االجتمةةاع  
 ةةةا السوةةةق  ةقةةة يرتبةةةال السوةةةق النةةةح  بع ألةةةة فوال   ةةةااا

. فهةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةا ي انةةةةةةةةد  التحجيةةةةةةةةل لجم تمةةةةةةةةا االجتمةةةةةةةةاع 
الوكسةةةيكلكج  ألنةةةر اجةةةد   ألت األ وةةةاا االجتماعيةةةة 

ا ذكجةةةب تفةةةاع ت األفةةةااد  إ تةةةان إ وةةةاّ يت ةةةفمل عجميةةة 
تت  فيما بيسحم  فح  تساس الكجكد االجتماع  ال   رانةة 
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عجيةةةه البسا يةةةة الكحيفيةةةة  ةةة  خةةة ا األ وةةةاا ف وةةةتجت ا ا 
فس ةةةةةةةةةد تت عبيعةةةةةةةةةة الع ألةةةةةةةةةات ا(ةةةةةةةةةة 2007 احلةةةةةةةةةكراّ  

ألةةةةةةد االجتماعيةةةةةةة  ةةةةةة   يةةةةةةث لةةةةةة  التفاعةةةةةةل فالتكا ةةةةةةل 
األة ةةةةةةة  بسيةةةةةةة عجةةةةةةا فةةةةةةرفس انةةةةةةكرفي خةةةةةة ا ت ةةةةةةبحت 

تا  األسةةا اعجةةا  وةةتك  األفةةااد تسةةكا    (19- انكفيةةد
  ةةاو تفةةااد اجملتمةةا الوةةعكد   اعماعات  عجا غةةاار تيتةةرُّ 

جتةةةةةةا  العمالةةةةةةة الكافةةةةةةدو فرريةةةةةةتحم ت ةةةةةةم اجوةةةةةةبب الةةةةةةا ي  
ال ت ةةار الفةةرفس لعةةدا التةةتا حم دنيجةةاا ات اال رتاةيةةة. 

دم اهلةةةدف فةةةا  التباعةةةد االجتمةةةاعفجنةةةد تت    الةةة   يةفعةةةْ
لةةةةا ت ةةةةدر ا اجمجفةةةةة هةةةةك األساسةةةة  عميةةةةا القةةةةاارات ا

ت ةةةعب اجتطجبةةةات لةةةد  تفةةةااد اجملتمةةةا الوةةةعكد  الةةة ي  
تتحقةةق  ةةاجتحم دالجتمةةا  فالعمةةل   فحةةم  تعةةاف كت يف 
  عمةةةاا م  فالعمةةةل هةةةك تسةةةاس الكجةةةكد اني وةةةاّ لةةةديحم

فحم قاجة إىل تت يتفاعجكا فيتكا جكا  ا اآلخاي   فهةة ا 
ّب بطبعةةه ةةا ي انةةد  ابةة  خجةةدفت ذقكلتةةه: لإت الفةةاد     ةةد

ف  ميف  تت تفةةكت لةةه  يةةاو  سفةةادو عةة  بقيةةة الب ةةا؛ جةةا 
هةةةةك عجيةةةةه  ةةةة  الع ةةةةت عةةةة  اسةةةةتفماا فجةةةةكد  ف ياتةةةةه  
فةةةةاألفااد بع ةةةةحم يف  اجةةةةة إىل بعةةةة  يف ايةةةةا بةةةة فت 

ب عجةةا رتتةة  (  ف41ا  ص2004 يةةا م  ابةة  خجةةدفت  
هةةةةةة ا الفةةةةةةا   ارسةةةةةةة األفةةةةةةااد ألدفار ع يعتةةةةةةادفا عجيحةةةةةةا 

 ؛دفر  احلةة ا(غاار  ارسة بع  األفااد لةة  عجا     سابقاا
  فعةةةةةك  تفةةةةةةااد اجملتمةةةةةةا غةةةةةة ا مةةةةة ت احل ألةةةةةةةإ تي ةةةةةة 

 عبةةةة الفةةةرا(جقدميةةةة  اناأللعةةةاب ال ارسةةةة الوةةةعكد  إىل 
فحملدفدية فسةةا ل الرتفيةةه     ااا إىل أتجيل فعاليات الرتفيه

ْاف  السفةةةةت( افرتا ةةةةي ا  ةةةة  فسةةةةا ل  ت ةةةةبع تةةةةدافا الطةةةةُّ
د خةةةةة ا األة ةةةةةة. ف ةةةةة    فقةةةةةد حتةةةةةددت الرتفيةةةةةه لألفةةةةةاا

 األبعةةةةةةةةةاديف التعةةةةةةةةةاف عجةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةفجة هةةةةةةةةة   الدراسةةةةةةةةةة 
يف اجملتمةةةةةةا  (19- انكفيةةةةةةدانةةةةةةكرفي االجتماعيةةةةةةة ألة ةةةةةةة  

 الوعكد .

 تساؤالت الدراسة
التوارا الا ي :  ا األبعاد االجتماعية ألة ة انكرفي 

يف اجملتما الوعكد ؟ فتسب ةةق  سةةه ةمكعةةة   (19- انكفيد
    التوارالت الفاعية  ه :

 ا التيتر ال   عات عجا الع ألات االجتماعية ألفااد  •
 اجملتما الوعكد  خ ا األة ة؟

 ةةا األدفار األسةةاية الةةا عةةاتت يف اجملتمةةا الوةةعكد   •
 خ ا األة ة؟

 ةةا التيتةةةرات الةةا عةةةاتت عجةةا تسةةةاليب أل ةةا  فألةةةت  •
 سا ل الرتفيه خ ا األة ة؟الفااغ فف 

 
 أهداف الدراسة

اهلةةةةدف الةةةةا ي : التعةةةةاف عجةةةةا األبعةةةةاد االجتماعيةةةةة 
اجملتمةةا الوةةعكد .فتسب ق  ( يف19-ألة ة انةةكرفي  انكفيةةد

  سه ةمكعة    األهداف الفاعية  ه :
حتديةةةدالتيتر الةةة   عةةةات عجةةةا الع ألةةةات االجتماعيةةةة  •

 ألفااد اجملتما الوعكد  خ ا األة ة.
ف عجةةا األدفار األسةةاية الةةا عةةاتت يف اجملتمةةا التعةةا  •

 الوعكد  خ ا األة ة.
حتديةةةةد التيتةةةةرات الةةةةا عةةةةاتت عجةةةةا تسةةةةاليب أل ةةةةا   •

 فألت الفااغ ففسا ل الرتفيه خ ا األة ة.
 

 األمهية العلمية
تسب ةةةةق تهيةةةةة هةةةة   الدراسةةةةةة يف تسافهلةةةةا تة ةةةةة انةةةةةكرفي  (1

دم  ةةةةة  األة ةةةةةات النةةةةةحية 19- انكفيةةةةةد ( الةةةةةا تةفعةةةةةْ
العاجيةةة اجعا ةةاو  فانةةات هلةةا ا عفاسةةات عجةةا العديةةد 

    األبعاد اجملتمعية لجم تما الوعكد .
تتايفد االهتماا دألة ات النحية انم اا جديةةد يف  (2

عجةةم االجتمةةا  الطةةيب  انةةكت األة ةةات النةةحية دليتةةة 
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فحةةة  تةةة وا يف ت ةةة   يةةةاو األفةةةااد فاسةةةتقاار   األهيةةةة
 اجملتمعات.

دم ت ةةةد ت وةةةةاا تسةةةافا السوةةةق  النةةةةح ( ا (3 لةةة   يةفعةةةةْ
فالةة   يتةة وا    البسا  االجتماع  لجم تما الوعكد  

 في وا يف دأل  ت واا اجملتما.
يا  ك ةةةك  تة ةةةة انةةةكرفي يف اآلف ةةةة األخةةةرو اهتمةةةاا  (4

ع  -عجةةةةا  ةةةةدم عجةةةةم البا  ةةةةة  -إال ت ةةةةه   البةةةةا   
توةةةةةةةةبق دراسةةةةةةةةة األبعةةةةةةةةاد اجملتمعيةةةةةةةةة ألة ةةةةةةةةة انةةةةةةةةكرفي 

دم ( يف اجملتمةةةا الوةةةع19- انكفيةةةد كد   فبةةة ل  تةفعةةةْ
ه   الدراسة    تفىل الدراسات الا حتافا التعاف 
-عجةةةةا األبعةةةةاد االجتماعيةةةةة ألة ةةةةة انةةةةكرفي  انكفيةةةةد

تةةةةةتاا غةةةةةر  درفسةةةةةة ب ةةةةةفلء فافء يف  ( الةةةةةا ال19
 اجملتما الوعكد .

ا تة ةةة   (5 توةةتمد هةة   الدراسةةة تهيتحةةا  ةة  انك ةةا تففوةةمظ
جمظجحةةا ( يف اجملتمةةا الوةةعكد  فحتف 19-انكرفي  انكفيةةد

 دالعتماد عجا األعا الس اية يف عجم االجتما . 
 

 األمهية العملية
الك ةةةكا إىل رريةةةة فا ةةةحة عةةة  األبعةةةاد االجتماعيةةةة  (1

( يف اجملتمةةةا 19-الساجتةةةة عةةة  تة ةةةة انةةةكرفي  انكفيةةةد
 الوعكد .

إب فةةةةةةات   سوةةةةةةةات اجملتمةةةةةةا الوةةةةةةةعكد  ذستجةةةةةةة   (2
ةاالتةةه ف ف مةةه تت توةةتفيد  ةة   تةةا   هةة   الدراسةةة 

اجحةةةةةة األة ةةةةةات النةةةةةحية   ةةةةة  خةةةةة ا فحةةةةةم يف  ك 
 األبعاد االجتماعية. 

إب فةةةات اج سوةةةات فاجااانةةةت النةةةحية فاالجتماعيةةةة  (3
احلفك يةةةةة فاألهجيةةةةة تت توةةةةتفيد  ةةةة   تةةةةا   الدراسةةةةة 
احلاليةةةةةة بتنةةةةةميم بةةةةةاا   ف بةةةةةادرات توةةةةةتحدف رفةةةةةا 
تفااد اجملتما الوةةعكد  جكاجحةةة   وتك  الكع  لد  ظ

 األة ات النحية.
ة هةة   الدراسةةة يف انك ةةا إ ةةافة عجميةةة إىل تةةوة تهيةة  (4

الةةةةرتاانم اجعةةةةايف  فوةةةةكف توةةةةحم يف إوةةةةاا  اجفتبةةةةات 
 العجمية فاعا عية لجط ب فالطالبات.

 
 مفاهيم الدراسة

 Social Dimensionsاألبعاد االجتماعية 
حةةةاف  ةةةبحم يففحةةةم  عسةةةا  دني ةةةافة جةةةا  البعدددد ل:دددًة:

 (. 63ا  ص 2004بعد   اجع م الكسي   
فتفعامف   ةةا: لبسةةا  اجملتمةةا فعسا ةةا  األساسةةية الةةا 
دمظد    ةةةةةةةةةع اخلد ةةةةةةةةةة النةةةةةةةةةحية ف ةةةةةةةةةد  فاعجيتحةةةةةةةةةال  حتةةةةةةةةةف

 (.80ا  ص1998 اجفاف   
انمةةةةةا تفعةةةةةا ف   ةةةةةةا: لالع ألةةةةةات فال ةةةةةكاها فالةةةةةةس م 

يت ل    سحا اجملتمال   وةة     فاأل واا فاعماعات الا
 (.116ا  ص2011

 :احلاليةةةةةة الدراسةةةةة يف االجتماعيةةةةةة دألبعةةةةاد فيفقنةةةةد
الع ألةةةةةات فالتفةةةةةاع ت االجتماعيةةةةةة  فاألدفار األسةةةةةاية  

ففسةةا ل الرتفيةةه لةةد  تفةةااد   فتساليب أل ةةا  فألةةت الفةةااغ
  (19-اجملتمةةةةةا الوةةةةةعكد  توسةةةةةا  تة ةةةةةة انةةةةةكرفي  انكفيةةةةةد

دراسةةةةةةة  السةةةةةةك   العمةةةةةةا  اج هةةةةةةل فع ألتحةةةةةةا ذتيتةةةةةةرات ال
 التعجيم   اجوتك  االألتناد (.

 
 Crisisاألزمة 

يقةةةةةاا: تة ةةةةةة  اليةةةةةة فتة ةةةةةة   ال ةةةةةيق فال ةةةةةدول:دددددًة:  
فيف  عجةةم الطةةب(  ايةةة   فالقحةة    سياسية فتة ة  ا ية

تف   ف ا يةةةةةةةة حتةةةةةةةدمب يف  ةةةةةةةا   ةةةةةةةاد انالتحةةةةةةةاب الا ةةةةةةةة
فهبةةة  ةةادمو يف سةةر  ةةا     احلميات انالتيفكس فالااجعة
 (.16ا  ص2004 ت  ل  اجع م الكسي   

ان ل  يفقند دألة ة ت ا تيترُّ  فاجئ تف فا ةةل يف 
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إعةةار عا ةة   ف قطةةة حتةةةكُّا يف ع ألةةةء  ةةا تف يف سجوةةةجة 
فميفةة  اعتبارهةةا   ر اجاغةةكب فيحةةا غالبةةاا ةة  األ ةةدامب غةة 

 كألفاا ينل إىل  قطة خطا إىل  دمء انبر فيما ف ل إليه 
  فجةةةك تا الطيةةةكر تف  ةةةاا اجنةةةاب    مء  ةةة  الفرفسةةة   

(  ةةةة  تف ةةةةا  فع ألةةةةات فردفد تفعةةةةاال ت فجةةةةك تا اخلسةةةةاةيا
 ا(.2011الامح     عبد

ا   ةةا: ل كألةة  ف ةةعكبة ف ةة  دمب فعفافت األة ة تي ةةا
ف الة عار ة غر اعتيادية ينعب الويطاو فالتحفم فيحا 
لفك ةةةا تتوةةةم دخلطةةةكرو  ف  ةةةل  قطةةةة ا عطةةةاف يف احليةةةاو 

فتةةةةةةة د  إىل تكألةةةةةةة  تعمةةةةةةةاا الفةةةةةةةاد    الب ةةةةةةةاية اجعتةةةةةةةادو
فاعماعات  فاجملتمعةةات فاج سوةةات لجكألايةةة  ةة  عةةدف  

 ا(.2020(  محاد  19-فرفس انكرفي  انكفيد
: اجكاألةة  اجفاج ةةة احلاليةةة لدراسةةةا يف دألة ةةة  فيفقند

فاأل ةةدامب النةةعبة الةةا فاجحةةت تفةةااد اجملتمةةا الوةةعكد  
( ف ا  ةةاْ ْب 19- تي ة ا ت ار فرفس انكرفي  انكفيد

د د فةةرتو  هةة ا اال ت ةةار  ةة  تبعةةاد اجتماعيةةة فوقافيةةة. فحتةةف
األة ةةة يف الدراسةةة احلاليةةة  سةة  توةة يل تفا  الةةة إ ةةابة 

 ةة    ( خةة ا بةةحا  ةةارس19-بفرفس انكرفي  انكفيد
 ا.2020لعاا  فألت تطبيق الدراسة  اية بحا ديومو

 
 Coronavirusفريوس كوروان  

 World Health))تفعةةامظف  س مةةة النةةحة العاجيةةة 

Organization, 2020  فرفسةةات انةةكرفي   ةةا فنةةيجة
تفوةةبمظب ت اا ةةاا تةةرتاف   ةة   ةةتالت الةةود  فاسةةعة اال ت ةةار

  ل  ت ة ة ال اا    ال ا عة إىل االعت ت األبدم فع و
فاجت ة ة احلةةادو الكخيمةةة  الوةةارس(     األفس  التسفوية

فيفوةةبمظب الفةةرفس اجفت ةةْ   ةة خااا  ةةا  فةةرفس انةةكرفي 
 (.19- انكفيد

 

 (Covid-19 disease) 19-مرض كوفيد

هةةك:  ةةا د  عةةدء يفوةةبمظبه رخةةا فةةرفس مت اانت ةةافه  ةة  
ع يفةةةةة  هسةةةةةةا  ت  عجةةةةةةم سةةةةة لة فرفسةةةةةةات انةةةةةةكرفي  إ  

ا يف  ا ةةة   ف بكجةةةكد هةةة ا الفةةةرفس ه اعديةةةد الةةة   تف ةةةم
ا   وت ةةفا 2019 ديسة  ففهات( النيسية يف ديومو 

 ا(.2020اجج  فينل التسنن  ف اانت األقامب  
 

 أدبيات الدراسة
 األزماتأواًل: 
تعةةةةد األة ةةةةات ألدميةةةةة ألةةةةدا التةةةةاريخ  فحةةةة  جةةةةت   ةةةة   

 وةةةي  احليةةةاو اني وةةةا ية يف ت  ةتمةةةا  فمسةةةة  ةةة  مسةةةات 
احليةةةةةةةاو اجعا ةةةةةةةاو. فألةةةةةةةد اةدادت تهيةةةةةةةة هةةةةةةة   األة ةةةةةةةات 
فخطكر ةةا يف العنةةا احلةةاح  الةة   يطجةةق عجيةةه يف بعةة  
األ يةةةات عنةةةا األة ةةةات  فقةةةد ت ةةةبع  نةةةطجع األة ةةةة 

 crisis)   ةةةةةة  اجنةةةةةةطجحات ال ةةةةةةا عة يف ليتتسةةةةةةا اليك يةةةةةةة 
  ةةةل: األة ةةةة االألتنةةةادية  فتة ةةةة اخلجةةةي   فتة ةةةة ال ةةةاا 
األفسةةةةة   فتة ةةةةةة التعجةةةةةيم  فتة ةةةةةة اهلكيةةةةةة الكعسيةةةةةة  فتة ةةةةةة 

ا(. فألةةةةد اهةةةةتم 1999اج ةةةارانة الوياسةةةةية  تبةةةةك السنةةةةا  
عجةةةم االجتمةةةا  بدراسةةةة األة ةةةات الةةةا يتعةةةا  هلةةةا البسةةةا  

ا يف الع ألات االجتماعية الوةةا دو  االجتماع   فأتوره
فا عفاسةةةةةةحا عجةةةةةةا اعماعةةةةةةات اجستجفةةةةةةة  فرانةةةةةةتت تبةةةةةةاة 

الفعةةةةةةةةةل االجتمةةةةةةةةةاع   إسةةةةةةةةةحا اته  عجةةةةةةةةةا حتديةةةةةةةةةد ردفد 
راسةةا ا توسةةا   كاجحةةة األة ةةات  فالوةةجك  االجتمةةاع  فد

ف  ةةل  لةة  يف ححةةكر عجةةم سكسةةيكلكجيا األة ةةات  عبةةد 
ا(. انمةةةةا تت تعايفةةةةات األة ةةةةات فتجةةةة  2011الةةةةامح  

دخةةةةةةت ف فننةةةةةةحا فتنةةةةةةسيفحا  فتتعةةةةةةدد  وةةةةةةتك  ا  
فتتسةةةةةةك  تبةةةةةةفاهلا فأتورا ةةةةةةا عجةةةةةةا األفةةةةةةااد فاعماعةةةةةةات 

 ا(. 2014فاجملتمعات   اعكا  
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 ربةةةةةكات مددددن حيدددد  امل ددددمو   أ( تصددددنيز األزمددددات
ا  2020 عبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد   ؛139ا  ص 2004 فالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّا 

 :(294ص
ه  عادو  ا حتدمب عسد ا يتعا  األزمة النفسية:   (1

 اني وات لإل ابة دأل اا  السفوية فالعقجية.
ه  عةةادو  ةةا حتةةدمب داخةةل األسةةاو األزمة األسرية:   (2

 الكا دو  تي ة خ فات تف   ف ت ب  تفاادها.
ه  الا حتدمب عادو يف احلةةافب األزمة السياسية:   (3

 تف عسد ا تتدهكر الع ألات ب  دفلت .
هةة  عةةادو عسةةد ا يتعةةا  الفةةاد   األزمة االقتصادية: (4

تف اعماعةةةة تف   ةةةاا حلالةةةة  ةةة  انيفةةة س تف  ديةةةد 
  اد .

ه   الةةة  ةةعبة تف   ةةاا  ةةح   األزمة الصحية:   (5
سةةةاعق  عقةةةد يةةة وا عجةةةا الب ةةةا يف  سطقةةةة تف عةةةدو  

 جيتاافيةل 
 الوةةةةةسبل ب( تصدددددنيز األزمدددددة مدددددن حيددددد  املسدددددتو  

 (:15-14ص ا 2018 فر  ات 
هةةة  الةةةا يتةةة وا تةةةا فةةةاد فا ةةةد يف  األزمدددة الفرديدددة: (1

 اجقاا األفا.
هةةة  الةةةا تتةةة وا تةةةا ةمكعةةةة  ةةة   األزمدددة اعماعيدددة: (2

 األفااد.
: ه  الا تت وا تا اليتالبيةةة الع مةةا األزمة اجملتمعية (3

 تفااد اجملتما.   
  ا1999السنةةةا  تبةةةك ج( اخلصدددااص الرايسدددة ل زمدددة 

 (:366ص
 اجفاج و فالند ة. (1
  ق  اجعجك ات فعدا دألتحا. (2
 تناعد األ داا فت ابفحا فتوارعحا. (3
 فقدات الويطاو. (4

  الة  عا. (5
 خوا ا  فوية فاجتماعية تف  الية تف ب اية. (6
 غياب احلل اع ر  الوايا. (7
 

 (19-)كوفيدًثنًيا: فريوس كوروان  
توةةبب فرفسات انكرفي ه  فنةةيجة فاسةةعة اال ت ةةار  

 االت عدف  اعحاة التسفو  الا ترتاف   د ا   لجب ا
   ةةة   ةةةتالت الةةةود ال ةةةا عة إىل األ ةةةاا  األبةةةد فخا ةةةة

اجوةةةبب جت ة ةةةة االلتحةةةاب الا ةةةك   فةةةرفس انةةةكرفي:   ةةةل
ا تقةةل  ةة  ألطةة  الةةتدد إىل ال    احلاد الكخيم  الوارس(  
اجوةةبب   ا  ففةةرفس انةةكرفي2002الب ا يف الن  عةةاا  

 ةة  انيبةةل  ا تقةةلة الةة    جت ة ة ال ةةاا األفسةة  التسفوةةي
ا. 2012إىل الب ةةةةا يف اجمجفةةةةة العابيةةةةة الوةةةةعكدية عةةةةاا 

 ةة   األخةةر( 19-انكفيةةد كرفي انةة انةة ل  ا تقةةل فةةرفس  ف 
فنةةةةةةيجة فرفسةةةةةةات انةةةةةةكرفي  فانةةةةةةات لةةةةةةه ارتبةةةةةةال بوةةةةةةكا 

  فالةة   جبحةةا ت فاحليةةكايت يف  ديسةةة ففهةةات النةةيسيةل
فهسةةةةا  تد  ا ت ةةةةار  إىل  ةةةةدفمب تة ةةةةة  ةةةةحية عاجيةةةةة. 

انةةكرفي األخةةا  اجعاففةةة ات  العديةةد  ةة  سةة الت فرفسةة 
دفت تت تستقةةةل العةةةدف    ةةة  الةةةا توةةةا  بةةة  احليةةةكايت

 ا(.2020ت  فةارو النحة  إىل الب ا    اآل  سحا
 

 (:19-أ( أعراض اإلصابة بفريوس كوروان )كوفيد
 .احلما •
 .الوعاا  •
 . يق التسف  •
 عسد تطكر احلالة. التحاب ر ك   •

فألةةد يتوةةبب يف   ةةاعفات  ةةادو لةةد  األبةةساص 
فاألبةةةةساص   ف  اعحةةةةاة اجسةةةةاع  ال ةةةةعي   فاجوةةةةس 

  ةةةةل: الوةةةةاعات  فالوةةةةفا     اجنةةةةاب    ةةةةاا   ت سةةةةة
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  ا(.2020 فةارو النحة    فت اا  الا ة اجت  
 

-ب( طددرا انتقدداع العدددو  لفددريوس كددوروان )كوفيددد
19) 
اال تقةةةةةاا اجبابةةةةةا  ةةةةة  خةةةةة ا الةةةةةا ا  اجتطةةةةةايا  ةةةةة   (1

 اجاي  توسا  الفحة تف العط .
اال تقةةةةةاا غةةةةةر اجبابةةةةةا:  جةةةةة  األسةةةةةطع فاألدفات  (2

 ف األ   تف الع (.اججكوة  ف     ج  الفم ت
اجسالطةةةةةةةةةةةة اجبابةةةةةةةةةةةاو لجمنةةةةةةةةةةةاب   فةارو النةةةةةةةةةةةحة   (3

 ا(.2020
 

 (:19-فريوس كوروان )كوفيدعالج ج( 
لال يكجةةةد دفا  مةةةدد   ةةةاد لجفرفسةةةات لعةةة ن  ةةةا   

  ف ا  ل  يسبيت  لجمناب  به تجق  العساية 19-انكفيد
الطبيةةةة الداعمةةةة لتسفيةةة  األعةةةاا  اجا ةةةيةل  العجيةةةك   

 .(89ا  ص 2020
 : (19-لقاح فريوس كوروان )كوفيد (1
بعةةد إجةةاا  الت ةةارب الوةةاياية فاالختبةةارات العجميةةة   

يعمةةةل عجةةةةا اعتمةةةدت اجمجفةةةة العابيةةةة الوةةةعكدية لقا ةةةا 
 قاف ة العدف   فتقكية جحاة اجساعة  فحك يتعةةاف عجةةا 

عوةةةم  فيسةةةت  األجوةةةاا اج ةةةادو  االفةةرفس فةةةكر دخكلةةةه 
اني ابةةةة  ةةا لةةكا دفت   فيت انا اجةةا  فانيفيةةة  فافحتةةه

لقةةا  ر ةة    ةةااا الجتيةةاة   اا ةةل االختبةةار بفاعجيةةة   كفهةة 
 وةةتماو  ف دفمب است ابة  ساعية ألكية فتجواا   ادو 

في خةةة  عةةة  عايةةةةق احلقةةة  دلع ةةةة ت ذعةةةدا جةةةةاعت   
 .ا(2020 فةارو النحة   تسابيا 3فبفا ل 

 
اإلجراءات اليت مت اختاذها على مستو  وزارة الصحة 

 (:341ا   ص2020 احلقك  فرخافت  

االسةةةةةةةةةتعداد اجبفةةةةةةةةةا يف  اانةةةةةةةةةت القيةةةةةةةةةادو فالةةةةةةةةةتحفم  •
دلتح ةةةةةةةةر لجفةةةةةةةةاا اجيدا يةةةةةةةةة فالفةةةةةةةةكادر النةةةةةةةةحية  

ار األدلةةةةة انيربةةةةادية  فحت ةةةةر اجوت ةةةةفيات فإ ةةةةد
 فاجستوات اجاجعية فاال تياع     األدفية.

انيجةةاا ات الةةا افةة ت يف  سافةة  الةةدخكا ف تابعةةة  •
القةةاد    ةة  اخلةةارن  ف ةة   سةةاعق  كبةةك و يف فألةةت 
ا ت ةةةةةةةةار الةةةةةةةةكد  ف  ةةةةةةةةاهم جةةةةةةةةدو   ةةةةةةةةا ة اجةةةةةةةةا  

 يك اا(.14 
نيجةةةاا ات اسةةةتسفار ايةةةا اجاافةةةق النةةةحية بتطبيةةةق ا •

 الكألا ية فالع جية لألة ة.
 تو يل احلاالت دجوت فيات تف احملاجا. •
  تابعة اجسالط . •
 

( 19-ًثلثاً: األبعاد االجتماعية ألزمة كددوروان )كوفيددد
 يف اجملتمع السعودي

(  ةة  19-تعد األبعاد االجتماعية ألة ة انةةكرفي  انكفيةةد
الع ألةةةات األبعةةةاد اجحمةةةة  فقةةةد انةةةات لألة ةةةة أتوةةةر عجةةةا 

االجتماعيةةةة لألفةةةااد  فاألدفار األسةةةاية  فتسةةةاليب أل ةةةا  
فألةةت الفةةااغ ففسةةا ل الرتفيةةه فهةة  ب ةةفل تفنةةيج  انمةةا 

 أي :
 لعالقات االجتماعية( ا1

 ف ةةةةل الع ألةةةةات االجتماعيةةةةة  وةةةةي  احليةةةةاو  فتسةةةةاس 
عمجيةةةةةةةةة التفاعةةةةةةةةل فالتبةةةةةةةةادا االجتمةةةةةةةةاع  بةةةةةةةة  األفةةةةةةةةااد 

انمةةا تت الع ألةةات   فاعماعةةات فاج سوةةات فاجملتمعةةات 
االجتماعيةةةةةة تتةةةةة وا دلتيتةةةةةرات فاج ةةةةةف ت الةةةةةا تكاجةةةةةه 
ت وةةةةةاا البسةةةةةا  االجتمةةةةةاع  لجم تمةةةةةا  فس ةةةةةد تت تة ةةةةةة  

( توةةات عجةةا الع ألةةات االجتماعيةةة 19-انكرفي  انكفيد
لألفةةةةااد  ةةةة  خةةةة ا فا ةةةةحا االلتةةةةتاا دلعتلةةةةة االجتماعيةةةةة 
عجةةةةا  طةةةةاا األسةةةةاو فالعا جةةةةة يف اجسةةةةتا الكا ةةةةد  انةةةة ل  
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اعدت األة ةةةةةةة عجةةةةةةا ة دو التكا ةةةةةةل األسةةةةةةا  عجةةةةةةا سةةةةةة 
اجملتمعيةةةةة لج ميةةةةا  ةةةةك اجملتمةةةةا ف ةةةةك  ة وةةةةتك  اجوةةةة فلي

بع ةةةةةةةحم الةةةةةةةبع   انمةةةةةةةا تهرت األة ةةةةةةةة اجسةةةةةةةافف  ةةةةةةة  
 ا(. 2020اني ابة دلفرفس را سعد  

العالقدددات االجتماعيدددة ألفدددراد اجملتمدددع السدددعودي 
  (:19-أثناء أزمة كوروان )كوفيد

 التبادلية ب  األفااد فاجملتما الوعكد .الع ألة  •
 الع ألات األساية. •
 الع ألات االجتماعية االفرتا ية لألفااد. •
 لجعمالة الكافدو. عبيعة   او األفااد الوعكدي  •
 
 ( األدوار األسرية2

تتةةة وا األسةةةةاو دلتيتةةةةرات االجتماعيةةةةة فاألة ةةةةات الةةةةا 
ي وا فيت وا   واا البسا   سا  سوق األتكاجه اجملتما  فال

االجتماع  انما تت األساو تجعب دفرا جكها  يف حتقيق 
تةةةةكاةت البسةةةةا  االجتمةةةةاع  فاسةةةةتقاار   ةةةة  خةةةة ا أليا حةةةةا 
ذتطجبا ةةةةةا الكحيفيةةةةةة  فةةةةةاألدفار األساسةةةةةية الةةةةةا ي ةةةةةيتجحا 
تفاادهةةةةةا توةةةةةحم يف حتقيةةةةةق عمجيةةةةةة التفا ةةةةةل فالتةةةةةكاةت يف 

  فس ةةد تت تة ةةة انةةكرفي األسةةاو  فدلتةةاح اسةةتقاار اجملتمةةا
( الا تعا  هلا السوق النح  توات عجا 19- انكفيد

السوةةةةق األسةةةةا   فدلتةةةةاح توةةةةات عجةةةةا األدفار األسةةةةاية  
فةةانيجا ات اال رتاةيةةة لألة ةةة  ف ةةا تسةةفا عسحةةا انةةاحل ا 
النةةةةةةح  فحتةةةةةةكا التعجةةةةةةيم عةةةةةة  بفعةةةةةةد فإغةةةةةة ا اجوةةةةةةاجد 

فار فاحملةةة ت الت اريةةةة  توةةةات بطايقةةةة  بابةةةاو عجةةةا األد
األسةةةةةةةةةاية. فبةةةةةةةةة ل  تدت األة ةةةةةةةةةة إىل  ارسةةةةةةةةةة األسةةةةةةةةةاو 
ا  لوةةةجكانيات فتدفار جديةةةدو  ف  ةةةبع تفةةةااد األسةةةاو فجحةةةا

فاألدفار االجتماعيةةةةةةة  فسةةةةةةاد  تلكجةةةةةةه ت ةةةةةةاا اجوةةةةةة فليا
التعةةةةةةةةافت فتبةةةةةةةةادا األدفار دني ةةةةةةةةافة إىل   ةةةةةةةةارانتحم يف 

  انمةةا تسةةحمت األة ةةة يف متعماا اجسةةتا فالقيةةاا بكاجبةةا 

م فألةةدرا م ال هسيةةة هلةةم فألبسةةا حم  إ  يةةاتب  تسمية  حةةارا 
جنةةةةةا  األسةةةةةاو ف يتهةةةةةا إبدارو حةةةةةافف هةةةةة   األة ةةةةةة  تبةةةةةك 

ا(  فقةةةد تدت األة ةةةة إىل  ارسةةةة تفةةةااد 2020القاسةةةم  
األسةةاو ألدفار تقجيديةةةة ع يعتةةادفا القيةةةاا تةةا سةةةابقاا  فألةةةد 
سةةةةةاعتدت  ارسةةةةةة هةةةةة   األدفار األسةةةةةاو عجةةةةةا التفيةةةةة  

ة فحاففحةةةا  فدلتةةةاح تسةةةحم  لةةة  يف فالتعةةةايع  ةةةا األة ةةة 
 استقاار البسا  االجتماع  لجم تما الوعكد .

األدوار األسددرية ألفددراد اجملتمددع السددعودي أثندداء أزمدددة  
 (:19-كوروان )كوفيد

دفر اجعجةةةم يف  تابعةةةة التةةةتاا األبسةةةا  يف الدراسةةةة عةةة   •
 بفعد.

 دفر إ ا ة الن و. •
 دفر احل ا. •
 لرتفيه( ق اء وقت الفراغ ووساال ا3

لتدت األة ةةةةةةة يف  تجةةةةةة  اجملتمعةةةةةةات اني وةةةةةةا ية إىل 
بةةعكر تفةةااد األسةةاو دل ةة ا فاججةةل  ف فألةةات الفةةااغ غةةر 
اجوةةةةةةتيتجة ب ةةةةةةفل إاةةةةةةاع تةةةةةة وا سةةةةةةجبا عجةةةةةةا الع ألةةةةةةات 

ا  2020االجتماعيةةةةةةةة لألفةةةةةةةااد فاعماعةةةةةةةاتل  هةةةةةةة ح 
(. فياجةةةةا بةةةةعكر األفةةةةااد دججةةةةل خةةةة ا األة ةةةةة إىل 3ص

وسةةةةةا  فةةةةةرتات احل ةةةةةا النةةةةةح  ب ةةةةةفل البقةةةةةا  يف اجسةةةةةتا ت
خةةةةةةاص  فإىل مدفديةةةةةةة فسةةةةةةا ل الرتفيةةةةةةه يف حةةةةةةلم األة ةةةةةةة 
ب ةةةفل عةةةاا   ةةةا تاتةةةب عجيةةةه عةةةك  األفةةةااد إىل اسةةةت مار 

اجستجفةةةةةة يف  ةفألةةةةةت الفةةةةةااغ  ف ارسةةةةةة األ  ةةةةةطة الرتفيحيةةةةة 
اجتةةةةةه تفةةةةةااد اجملتمةةةةةا  ااجسةةةةةتا  لجتفيةةةةة   ةةةةةا األة ةةةةةة. انمةةةةة 

( افرتا ةةةي ا  فالةةةا   السفةةةت ْاف) الطةةةُّ الوةةةعكد  إىل تبةةةادا 
ا هلةةةم خةةة ا تة ةةةة انةةةكرفي لجتسفيةةة   ةةة   انا ةةةت  تسفوةةةا
فعةة و هةة   األة ةةة  فهةة ا  ةةا يعةةو عسةةه يف عجةةم االجتمةةا  
 سكسةةةةةيكلكجيا السفتةةةةةةة( فهةةةةةة  وقافةةةةةة إ وةةةةةةا ية ف تةةةةةةسف  
لج يتكل ف د تحا فحتقيق التكاةت الا ت  فتفاي  لسك     
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القحةةةةةةةةةةا اجنةةةةةةةةةةا ب لألة ةةةةةةةةةةات  اليتا ةةةةةةةةةةد  فرخةةةةةةةةةةافت  
 ا(. 2020

 
بعض مظاهر الت:ددريات املتعلقددة يسددالي  ق دداء وقددت 
الفراغ ووساال الرتفيه يف اجملتمددع السددعودي أثندداء أزمددة  

 (:19-كوروان )كوفيد
 األلعاب القدمية. •
 إألا ة األساو لجموابقات.  •
 الدفرات التدريبية ع  بفعد. •
  السفت( افرتا ي ا. ْاف) الطُّ تدافا   •
 دجستا. ارسة الا  ة  •
 ألاا و الفتب. •

 
 النظرايت املفسرة للدراسة

 أواًل: نظرية األنساا االجتماعية
ا  ةة  اجفةةاهيم  يعد  فحكا األ وةةاا االجتماعيةةة فا ةةدا
اجاانتية يف اجدخل الةةكحيف   فحةةك عبةةارو عةة  ةمكعةةة  ةة  
العسا ةةةةةةا اجةةةةةةرتاب  بع ةةةةةةحا  ةةةةةةا  بعةةةةةة   فت  خجةةةةةةل يف 
ت ةةةةةدها البةةةةةد  ةةةةة  تت يةةةةة وا يف بقيةةةةةة العسا ةةةةةا. فيقةةةةةكا 
الكحيفيةةكت لإت السوةةق االجتمةةاع  ميفةة  تت لةةاف  عجةةا 

عسنةةا يقةةكا بكحيفةةةل  اليتايةةب   االسةةتقاار عاجةةا تت انةةل
(. فيعةةةد درسةةةك ت يف  قد ةةةة عجمةةةا  113ا  ص2016

عجةةةةةم االجتمةةةةةا  الةةةةة ي  ألةةةةةد كا إسةةةةةحا اا  تميةةةةةتاا يف عجةةةةةم 
االجتما  الطيب    خ ا تكحي  اجعافة الوكسيكلكجية 
يف فحم عجم اجمارسة الطبيةةة فالنةةحة فاجةةا   اجفةةاف   

األ وةةةةةاا ا(.  فيةةةةا  درسةةةةةك ت تت اجملتمةةةةا ت ةةةةةد 2005
األساسةةةية لجفعةةةل الةةةا  ةةةددها يف تربعةةةة ت وةةةاا: السوةةةق 
الع ةةةةك   ف وةةةةق ال سنةةةةية  ف وةةةةق اجملتمةةةةا  فالسوةةةةق 
ال قةةةةايف. فاجملتمةةةةا بةةةةدفر  يسقوةةةةم  ةةةة  الةةةةداخل إىل تربعةةةةة 

ت وةةةةاا فاعيةةةةة  هةةةة :  االألتنةةةةاد  فالوياسةةةةة  فالةةةةافاب  
اجملتمعية فالقا ك يةةة  ف  ةةم التس ةة ة االجتماعيةةة(. انمةةا تت 

ما انسوق يعةةيع يف  الةةة تةةكاةت  ةة  الةةداخل   يةةث اجملت
لقق ت وةةاا ع ألةةات  ست مةةة ف تكاة ةةة  فعسةةد ا يتعةةا  
اجملتمةةةا حلالةةةة تيتةةةر  فد ةةةه ال يفقةةةد تكاة ةةةه  فحةةة ا التةةةكاةت 
ا تت  ديسةةةا   ف وةةةتما لةةة ل  فد ةةةه ميفةةة  لجم تمةةةا دا مةةةا
يتفيةةةة   ةةةةةا التيتةةةةةرات اعديةةةةدو  فيةةةةةدةحا داخةةةةةل بسا ةةةةةه 

 ا(.2016 اليتايب  
عتبةةةةةةار البسةةةةةةا  االجتمةةةةةةاع  لجم تمةةةةةةا الوةةةةةةعكد  فد

 فةةةكيا  ةةة  ت وةةةاا تساسةةةية؛ انالسوةةةق النةةةح  فالسوةةةق 
الوياسةةةةةة  فالسوةةةةةةق االألتنةةةةةةاد   فةةةةةةدت تعةةةةةةاُّ  السوةةةةةةق 

ا( 2020النةةةةح  يف اجملتمةةةةا الوةةةةعكد  خةةةة ا عةةةةاا  
-ألة ةةة  ةةحية   جةةت يف تف ةةمظ  فةةرفس انةةكرفي  انكفيةةد

ا تةةةةكفُّا الجقةةةةا  تد   إىل تيتةةةةرا19 ت يف األ وةةةةاا (فأتخةةةةُّ
تت األ وةةةةةةةةاا  راألخةةةةةةةةا  لجبسةةةةةةةةا  االجتمةةةةةةةةاع . فدعتبةةةةةةةةا

افا التكاةت فالتوا د فالتفا ةةل  ةةا بع ةةحا  االجتماعية حتف
يف  كاجحةةةةة ال ةةةةافف فاألة ةةةةات فمافلةةةةة التفيةةةة   عحةةةةا 
لتحقيةةق  وةةتكا  عةةااء  ةة  التةةكاةت  تطجةة ب  لةة  أليا حةةا 
بكحا فحةةةةا األربةةةةا انمةةةةا  ةةةةد ْد ا   ايةةةةة األ وةةةةاا  فس ةةةةد 

ت ةةةةةةةةةد األ وةةةةةةةةةاا الفاعيةةةةةةةةةة لجسوةةةةةةةةةق  ااألسةةةةةةةةةاو دعتبارهةةةةةةةةة 
( ألةةد تعةةد ْدت 19-االجتماع  توسا  تة ة انكرفي  انكفيةةد

فةادت  حا حةةا  ف سحةةا أليةةاا ت ةةد تفاادهةةا بةةدفر   تدفارهةةا
اني ةةاا لجنةة و  فاحلةة ا  ف  ةةارانة الةةتفن دلطح .انةةل 
 لةةة  دليةةةل عجةةةا ألةةةدرو األسةةةاو الوةةةعكدية عجةةةا احملاف ةةةة 

  فألةةةةةةدر ا عجةةةةةةا إدارو التةةةةةةكتا  قاارهاعجةةةةةةا تكاة ةةةةةةا فاسةةةةةةت
فدعةةةم التبةةةادا بيسحةةةا فبةةة  تفاادهةةةا    فإبةةةبا  ا تياجا ةةةا

فه ا  ا يفطجةةظق عجيةةه در وةةك ت  نةةطجع  انيبةةبا  األ  ةةل 
 تلجحاجات(.انمةةةةةةةةةةةا تت ايةةةةةةةةةةةا القةةةةةةةةةةةاارات فانيجةةةةةةةةةةةاا ا
-اال رتاةيةةةة لجحةةةدم  ةةة  ا ت ةةةار فةةةرفس انةةةكرفي  انكفيةةةةد
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ىل محايةةةةةةةة تفةةةةةةةااد ( انا ةةةةةةةت  ةةةةةةةدف يف اجقةةةةةةةاا األفا إ19
فألد  درت    السوةةق الوياسةة  تةةدف حتقيةةق    اجملتما

فتةةكفر  يةةاو  ةةحية ر سةةة  فقةةد   اجنةةجحة العا ةةة لألفةةااد
 ةةةةةةاف  البسةةةةةةا  االجتمةةةةةةاع  لجم تمةةةةةةا الوةةةةةةعكد  عجةةةةةةا 
 اسفه فتكاة ه عجا الاغم    بةةدو األة ةةة ف ةةا  ةةا بحا 
 ةةةة  تةةةةداعيات  فهةةةة ا يعةةةةكد إىل أليةةةةاا األ وةةةةاا الفاعيةةةةة 

ف تطجبا ةةةةا. ف ةةةةة    فةةةةةدتم  ا  االجتمةةةةةاع  بكحا فحةةةةة لجبسةةةةا
إال  ت األة ةةات فإت انا ةةةت بةةةديدو القةةةكو عجةةةا اجملتمعةةةا

تت األ وةةةةاا االجتماعيةةةةة لجبسةةةةا  االجتمةةةةاع  توةةةةعا إىل 
 حتقيق تانو ألدر    التكاةت فاالستقاار فالتفا ل.

 
 ًثنًيا: نظرية التبادع االجتماعي

تعةةةةةد   ايةةةةةة التبةةةةةادا االجتمةةةةةاع  إ ةةةةةد  الس ةةةةةا ت 
اجعا ةةةةاو  فيعةةةةةد بةةةةرت بةةةةة ف فجةةةةكرن هك ةةةةةا ت  ةةةةة  رفاد 
الس اية التبادلية تف   ايةةة  االختيةةار العقةة ّ( الةةا ت ةةر 
إىل  يةةل األفةةااد إىل احلنةةكا عجةةا تانةةو ألةةدر  ةة  حتقيةةق 
اجنةةةةةةاص ال سنةةةةةةية توسةةةةةةا  تفةةةةةةاع  م االجتماعيةةةةةةة  ةةةةةةا 

التفاعةةل عجةةا تسةةاس  فعةة   فيحوةةب    اآلخاي   إ  يقكا
انةةةل عةةةاف  قةةةدار الفا ةةةدو الةةةا لنةةةل عجيحةةةا  ةةة  هةةة ا 
التفاعةةل فلةةي  بةةاعاا تت يفةةكت اجعيةةار الةة   يقةةكا عجيةةه 
األخةة  فالعطةةةا   عيةةاراا  ةةةاد ا  بةةةل يةةدخل  ةةةمسه العديةةةد 

ا(  2016   اجتيترات االجتماعية فالسفوية  اليتايةةب   
 إىل  بةةةةةة ف الع ألةةةةةات االجتماعيةةةةةة  وةةةةةب رت فماجةةةةةا
 (:ا2015 احلو :  ها تساس  عا ج 

العامددددددددل اعددددددددوهري أو املبددددددددداي أو القيمددددددددي أو  •
: يعةةةةةة  بةةةةةة ل  اليتايةةةةةةة األخالقددددددي عنددددددد اإلنسددددددا 

األخ أليةةةة فالقيميةةةة لجوةةةجك  فالع ألةةةات اني وةةةا ية؛ 
ذعةةةةةة  رخةةةةةةا: تت اني وةةةةةةات يقةةةةةةكا بةةةةةةبع  األفعةةةةةةاا 
ا ا فاألعمةةاا بسةةا ا عجةةا أليمةةه ف باد ةةه اني وةةا ية  فبسةة 

عجةةا تعةةاليم فعةةادات فتقاليةةد اجملتمةةا الةةا ال ف ةةا 
  ةةل فاجبةةات   ل عتبةةارات اجاديةةة فاجنةةجحة السفعيةةة

 ر ي  الدفلة جتا  ال عب. 
العامددددل الثددددااب يتعلدددددي  لقدددديم اخلارجيددددة واملاديدددددة  •

: يع  ب ف ت   القيم اجناص  واملصلحية للتبادع
عجيحا الفاعةةل فاجفافآت اجادية فاجعسكية الا لنل  

االجتمةةاع   ةة  ألظبةةل ال ةةس  اآلخةةا الةة   يفةةكت 
 عه الع ألة االجتماعيةةة   لةة  تت الوةةجك  فالع ألةةة 
هسةةا يفةةكيت  عتمةةْدي)  عجةةا اجنةةاص فالسفقةةات الةةا 

 تففجم  انل عاف    تعااف الع ألة. 
إت   ايةةةةةةة التبةةةةةةادا االجتمةةةةةةاع   وةةةةةةب رت  بةةةةةة ف 

عجةةا اجنةةجحة اجتبادلةةة ليوت ألكا   مشكلية انك ية تعتمد 
فإلةةا   ب  األبساص ال ي  يفكم كت الع ألةةة االجتماعيةةة

هةة  تعةةاليم  بد يةةة فإ وةةا ية توةةتطيا تت تفوةةا ال ةةكاها 
اجعقةةةةةةدو لجع ألةةةةةةات االجتماعيةةةةةةة فالوةةةةةةجك  االجتمةةةةةةاع  
ال   يقكا به األفااد فاعماعات يف اجملتمعات اجعا او. 

تسةةةةاس األخةةةة     ايةةةةة التبةةةةادا االجتمةةةةاع  عجةةةةافتقةةةةكا 
فتت عمجية التبادا ليوةةت دل ةةافرو تت    فالعطا  اجتبادا

بةةل ألةةد تقةةكا عجةةا  بةةادل فألةةيم   تقةةكا عجةةا تسةة   اديةةة
ا تف  ا ألةةد  يفةةكت تعةةااف التبةةادا تبسا ةةا إ وةةا ية  تي ةةا
ااعةةات تف ةتمعةةات  فهةة ا التبةةادا سةةبب يف اسةةتماار 
البسيةةةةة االجتماعيةةةةة لجم تمعةةةةات فاسةةةةتقاارها. ف ةةةة  هسةةةةا 

تت اجملتمةةةا  رفةة  تكحيفحةةةا عجةةةا الدراسةةةة احلاليةةةة دعتبةةةامي
( 19-الوةةعكد   ةةا تفةةااد  خةة ا تة ةةة انةةكرفي  انكفيةةد

يف ع ألة تبادلية  فاحلفك ة ألد ْ ت العديد    اخلد ات 
فاال تياةات فاألرد  اجادية فاالعتبارية: انمسححم الاعاية 

تقةةد  ف   ف مات استماارية التعجةةيم عةة  بفعةةد   الطبية ةايا 
األ   النح     خ ا ف ةةا خطةةة إسةةرتاتي ية   جةةت 
يف إجةةةةةةاا ات ا رتاةيةةةةةةة لجحفةةةةةةان عجةةةةةةيحم  ةةةةةة  اني ةةةةةةابة 
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بفرفس انكرفي  دني افة إىل تقد  خةةد ات غةةر  اديةةة 
  جةةةةةةةت يف التنةةةةةةةالات الةةةةةةةا اتوةةةةةةةمت دل ةةةةةةةفافية  ةةةةةةة  
اعحات الامسية فاجستنة خب ف بع  الةةدفا األخةةا   

ألةةة التبادليةةة بةة  اجملتمةةا الوةةعكد   ةةا تسةةحم يف ألةةكو الع 
فتفةةااد  خةة ا تة ةةة انةةكرفي  انمةةا تت است ةةعار اجوةة فلية 
فاالتفاا العاا فالت ييد اعمع     ألبل األفةةااد فإدراانحةةم 
اجتةةةةةةةةا  األة ةةةةةةةةة ففعةةةةةةةةيحم تةةةةةةةةا   فالتةةةةةةةةتا حم دنيجةةةةةةةةاا ات 

فا ةةرتاا   دليةةل عجةةا ال قةةة يف الس ةةاا النةةح  ةاال رتاةيةة 
  ت  مةةةةة الدفلةةةةة   ةةةةا سةةةةاعد عجةةةةا  كاجحةةةةة هةةةة   األة ةةةةة

فتسةةةةةةحم يف جنةةةةةةا  العمجيةةةةةةة التبادليةةةةةةة  الةةةةةةا تسةةةةةةحمت يف 
اسةةةةةةةةةتقاار األبسيةةةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةةةةة لجم تمةةةةةةةةةا الوةةةةةةةةةةعكد  

 فاةدهارها.
 

 ًثلثًا: نظرية الفعل االجتماعي
يعةةةةةد  ةةةةةاان  فيةةةةةو  ةةةةةة  تهةةةةةم عجمةةةةةا    ايةةةةةة الفعةةةةةةل 

ا االجتمةةةةاع   فحةةةةك لةةةةدد عجةةةةم االجتمةةةة  ا  بك ةةةةفه عجمةةةةا
بةةا  ا لجفعةةل االجتمةةاع   فقةةد بةة ا جحةةداا يف تنةةسي  
األفعةةاا اني وةةا ية فتسميطحةةا. فتعتمةةد ففةةاو   ايتةةه عجةةا 
فحم اجع  ال   خيجعه اني وةةات عةة  سةةجكانه  فهةة ا اجعةة  
الةةةةة ا  دلطبةةةةةا هةةةةةك اجعيةةةةةار الةةةةة   عجةةةةةا تساسةةةةةه ميفةةةةة  

وةةجك  تنسي  األفعاا اني وا ية  ففحةةم بسةةا  الفعةةل تف ال
ا(.انمةةا ت انةةد   ايةةة 1998االجتمةةاع   عبةةد اجعطةة   

الفعةةةل عجةةةا احلاجةةةة الةةةا تاانةةةت عجةةةا اعةةةت  األ ةةةيتا  ةةة  
احلياو االجتماعيةةة خنك ةةا عجةةا تسةةجكب األفةةااد فالةة   
 ةةةة  خ لةةةةةه يوةةةةتطيعكت التفاعةةةةةل  ةةةةا بع ةةةةةحم الةةةةةبع   
ف لةة  تان ةةا  ةة  الرتانيةةت عجةةا األانةةو الةة   ي ةةمل البسةةا  

ما عجةةا تسةةجكب األفةةااد  فحةة  ت انةةد الفج  لت ورات اجملت
تت اجملتمعات  تي ة لجتفاعل اني وةةاّ  فهةة  تس ةةا فقةة  
 كا الفيفية الا يوتطيا الفا   اني واّ التفاعل تا  

 ةةة  ميفةةة  فحةةةم انيفيةةةة خجةةةق الس ةةةاا االجتمةةةاع   فةةةدت 
ردفد تفعةةاا اني وةةات تفةةكت إراديةةة تف  قنةةكدو  ت  ت ةةا 

فعةةةةة  لجتففةةةةةر العميةةةةةق  ياةةةةةة عةةةةة  ألةةةةةاار فا ء تف  تي ةةةةةة
 ا(.2010 جك ت  

فتسطجةةةةةةق   ايةةةةةةة الفعةةةةةةل االجتمةةةةةةاع   ةةةةةة  ففةةةةةةاو تت 
األفعاا االجتماعية تقةةكا عجةةا  عةة  يفتوةةبه األفةةااد  ةة  
خةةةةة ا عمجيةةةةةة التفاعةةةةةل  انمةةةةةا تت ردفد األفعةةةةةاا تفةةةةةكت 
بطايقةةة  قنةةكدو تف غةةر  قنةةكدو  وةةب تفوةةر األفةةااد 

لةةا حتفمحةةم. لجكاألا ال   لي  تم فاجكاأل  فال افف ا
تت  رف   هسةةا ميفةة  تطبيقحةةا عجةةا الدراسةةة احلاليةةة دعتبةةا

تفعةةةةةةاا تفةةةةةةااد اجملتمةةةةةةا الوةةةةةةعكد  خةةةةةة ا تة ةةةةةةة انةةةةةةكرفي 
( فحاففحةةةةةةةا انا ةةةةةةةت بسةةةةةةةا ا عجةةةةةةةا ألةةةةةةةاارا م 19- انكفيةةةةةةةد

فاختيارا م؛ لتحقيق تهداف ياغبةةكت فيحةةا؛   ةةل: االلتةةتاا 
دأل  مةةةة فانيجةةةاا ات اال رتاةيةةةة تةةةدف فألايةةةة ت فوةةةحم 

ساهم    اني ابة دلفرفس  فتي اا محاية ت فوحم    فت
اليتاا ةةةةات اجاديةةةةة  فهةةةةة  تسةةةةدرن حتةةةةةت الةةةةسم  العقةةةةة ّ 
الابةةيد  انمةةا تبةةار إليةةه  ةةاان  فيةةو؛ انك ةةا اجعقمةةات 
فالفما ةةةةةةةةةةةةةات يف االسةةةةةةةةةةةةةتقباا فاألفةةةةةةةةةةةةةاا  فاجساسةةةةةةةةةةةةةبات 

فاالستيتسا  عةة  الفةةاا اليتسا يةةة    االجتماعية خ ا األة ة
  فيحةةةةةا يف اجساسةةةةةبات نيححةةةةةار  فا ةةةةةة فالتفةةةةةالي  اجبةةةةةالْ 

األساو  يف    تت التيتر يف ع ألات األفااد الوعكدي  
هةةةة  تفعةةةةاا عاعفيةةةةة  ةةةةا العمالةةةةة الكافةةةةدو خةةةة ا األة ةةةةة 
  تي ة  عتقدات غر  حية عجمياا.

 
 رابًعا: نظرية األزمة

ححةةةةةات   ايةةةةةة األة ةةةةةة يف  ستنةةةةة  الوةةةةةتيسيات  ةةةةة  
ة هارفةةةةاد. ف  ةةةةل خةةةة ا الدراسةةةةات الةةةةا ألةةةةد تحا جا عةةةة 

  ايةةة األة ةةة إعةةار عمةةل يفيةةد يف فحةة  ففحةةم اجكاألةة  
اجفاج ةةةة فغةةةر اجتكألعةةةة فالةةةا تت ةةةم   ةةةيتكعا بةةةديدو  



 

 
44 

58 32 

32 58 

فهةة  تتفةةكت  ةة  ةمكعةةة  ةة  اجعةةارف الةةا تةةدفر  ةةكا 
ال ةةيتكل ال ةةديدو الةةا يعةةاّ  سحةةا الفةةاد تف اعماعةةة تف 

يف اجكاألةةةةةةةةة  تف  اانيدارو تف   ةةةةةةةةةاا تف  وةةةةةةةةةق تف اجملتمةةةةةةةةة 
أل ةةدامب الوةةايعة فاجفاج ةةة فغةةر اجتكألعةةة  تبةةك السنةةا  ا

ا(. فيعةةد إياانوةةكت  ةة  تهةةم العجمةةا  الةة ي  توةةافا  1999
ان راا يف ه   الس اية  فال   تاند عجا تت انل تة ةةة  ةة  
تة ات احلياو تكفا فا اا جديدو نيعادو الس ةةا يف احلجةةكا 
القدميةةةةة الوةةةةابقة  لةةةة ل  فةةةةدت األة ةةةةة الةةةةا ع حتةةةةل  ةةةة ا 

سباا يف  اا ل سابقة    السمك ألد يعاد  جحا ب فل  سا
ا  ةةةةة  األ ةةةةةل  جديةةةةةد  انمةةةةةا تانةةةةةد تت األة ةةةةةة تةةةةةكفا فا ةةةةةا
فالتحةةد  إىل جا ةةب انك ةةا   ةةل فةةرتات  ةة  اال ةةطااب 
فالقجةةةةةق يف انةةةةةل فةةةةةرتو يةةةةةتم اانت ةةةةةاف  جةةةةةكا فإ فةةةةةايت 

(.انةة ل  تعةةد   ايةةة األة ةةات 2009جديةةدو  اليتايةةب  
تت انةةل فةةاد يعمةةل   ةة  الس ةةا ت ألنةةرو اجةةد  الةةا تةةا  

آبليةةةةةات التعا ةةةةةل  ةةةةةا ت ةةةةةدمب احليةةةةةاو ال ةةةةةاغطة  فهةةةةة   
األ ةةةدامب تتعةةةد  ألةةةدرات التكافةةةق الطبيعيةةةة عسةةةد األفةةةااد 
فت د  إىل  الة    عدا التةةكاةت  عسةةد ا تف ةةل ألةةدرات 
األفةةةةةةااد عجةةةةةةا التكافةةةةةةق يف التعا ةةةةةةل  ةةةةةةا ت ةةةةةةدامب احليةةةةةةاو 
ال ةةةاغطة فعسةةةد ا ال تففةةة   ةةةكاردهم فألةةةدرا م لجتعا ةةةل 

   األ ةةةدامب فةةةدت الفةةةاد يفةةةكت يف تة ةةةة   بيةةةب  ةةةا هةةة 
 ا(.2016ف سا  

ف   هسا جند تت الس اية ت انةةد تت األفةةااد فاعماعةةات 
فاجملتمعات يف احلياو االجتماعية  فعا  ة لألة ات  فت م 
ا إىل البقةةةةةا  يف  الةةةةةة التةةةةةكاةت دسةةةةةتسداا  يوةةةةةعكت دا مةةةةةا
سجوةةجة  ةة  احليةةل.  لةة ا ميفةة  تطبيةةق هةة   الس ايةةة عجةةا 
الدراسةةةةةة احلاليةةةةةة دعتبةةةةةار تت اجملتمةةةةةا الوةةةةةعكد   فةةةةةااد  
فااعاته ف  سواته ف ف مةةه ميةةام ذا جةةة تة ةةة توسةةا  تف ةة  

فتدمت األة ةةة إىل تيتةةرُّ يف   (19-فةةرفس انةةكرفي  انكفيةةد
إجةةاا ات   ةةم البسةةا  االجتمةةاع  لجم تمةةا  ف ةة  خةة ا 

 كألةةةةة  األة ةةةةةة تدر  تفةةةةةااد اجملتمةةةةةا الوةةةةةعكد  تت هةةةةة   
 نةةةدر  ديةةةد ف ةةةيت  عجةةةا الةةةتحفم يف  ا ةةةةم  األة ةةةة 

فهةةةةةة ا التحديةةةةةةد تححةةةةةةا القجةةةةةةق فاالانت ةةةةةةاب فاني وةةةةةةاس 
دل ةةةةةيا  فالع ةةةةةت يف اجكاألةةةةة  اعاريةةةةةة حليةةةةةا م يف بدايةةةةةة 
األة ةةةةة  فلفةةةةة  هةةةة   األة ةةةةةة اسةةةةت ارت ال ةةةةةعكر دأل ةةةةةل 

ا حلةةةةل   لةةةةديحم ف ةةةةا ْرت عاألةةةةة جديةةةةدو ففةةةةات هلةةةةم فا ةةةةا
ا عجةةا   ال ةةاف احلا ةةا اجةة واات اخلارجيةةة فانا ةةت ا فتا ةةا

فالتيتيةةر  فةة فااد اجملتمةةا الوةةعكد  انةةا كا تان ةةا   ةة اا يف 
التعا ةةةةةل  ةةةةةا األة ةةةةةة فاسةةةةةةتعداداا لجتيتيةةةةةر فالتفيةةةةة   ةةةةةةا 
اجتطجبةةةةةات فالقكاعةةةةةد الوةةةةةجكانية لجكألا يةةةةةة  ةةةةة  الفةةةةةرفس؛  

فالتباعةةةةةةةد االجتمةةةةةةةاع     انةةةةةةةالتتا حم دحل ةةةةةةةا النةةةةةةةح 
ألسةةةةةةاية فةةةةةةددراانحم فاسةةةةةةت اد م فتعةةةةةةدُّد تلةةةةةةال األدفار ا

خةةةةة ا فةةةةةرتو احل ةةةةةا النةةةةةح  عجةةةةةا غةةةةةاار دفر اجعجمةةةةة  
لجكالةةةةةدي  جتابعةةةةةةة التةةةةةةتاا األبسةةةةةا  دلدراسةةةةةةة  فدفر إ ا ةةةةةةة 
النةةةةة و يف اجسةةةةةتا  فدفر احلةةةةة ا فيةةةةةاجستا تسةةةةةحمت يف 

ت   فطةةةة  األة ةةةةة لةةةةد  تفةةةةااد اجملتمةةةةا الوةةةةعكد   فحتق قةةةةْ
 الةةةة جيةةةدو  ةةة  التةةةكاةت لجم تمةةةا انفةةةل  قار ةةةةا  فةةةااد 

 ال عكب األخا .
 

 الدراسات السابقة
-تسافلت العديد    الدراسةةات تة ةةة انةةكرفي  انكفيةةد

(    جكا ب  تعددو   ا ي اند ألكو أتور األة ة عجا 19
انما تت تسةةةةةةةك  الدراسةةةةةةةات الةةةةةةةا اجملتمعةةةةةةةات اني وةةةةةةةا ية 

( دليةةل عجةةا 19-ي  انكفيةةدتسافلةةت  ك ةةك  تة ةةة انةةكرف 
تعةةةةةةةةدُّد تةةةةةةةةداعيا ا فا عفاسةةةةةةةةحا عجةةةةةةةةا  تجةةةةةةةة  ةةةةةةةةةاالت 
اجملتمعةةةةةةةةات اني وةةةةةةةةةا ية  فت وةةةةةةةةةاألحافقد درس را سةةةةةةةةةعد 

ا(  ةةةةد  أتوةةةةر انيجةةةةاا ات اال رتاةيةةةةة جكاجحةةةةة 2020 
تة ة انكرفي عجا األ   السفو  فاالجتمةةاع  لألفةةااد  ةة  
 فجحة   ا اجمارس  النحي . فألد هدفت إىل التعاف
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عجا توا تة ة انكرفي عجا الع ألات االجتماعيةةة لألفةةااد  
فالتعةةةةاف عجةةةةا أتوةةةةر احلمايةةةةة اجملتمعيةةةةة لجحةةةةد  ةةةة  تة ةةةةة 
فةةةةةرفس انةةةةةكرفي اجكجةةةةةه لألفةةةةةااد. فتك ةةةةةجت الدراسةةةةةة إىل 
 تةةةا    تباةهةةةا: فجةةةكد تكافةةةق بةةة  ررا  تفةةةااد العيسةةةة فيمةةةا 

( عجةةا الع ألةةات 19-يتعجةةق بتةة ور تة ةةة انةةكرفي  انكفيةةد
 ةجتماعيةةةةة لألفةةةةااد  فقةةةةد تهرت تة ةةةةة انةةةةكرفي  وةةةة فلياال

ةتمعيةةةةة لج ميةةةةا  ةةةةك اجملتمةةةةا فاألفةةةةااد بع ةةةةحم الةةةةبع  
(  فساعدت األة ةةة عجةةا ة دو التكا ةةل %53,1بسوبة  

(  انمةةا %53,1ب  تفااد األساو الكا دو ذعةةدا  كافقةةة  
فا ةةةت األة ةةةة االلتةةةتاا دلعتلةةةة االجتماعيةةةة عجةةةا  طةةةاا 

ة يف اجسةةةةةةةةةتا الكا ةةةةةةةةةد ذعةةةةةةةةةدا  كافقةةةةةةةةةة األسةةةةةةةةةاو فالعا جةةةةةةةةة 
ا( 2020(  بيسمةةةةةةا تف ةةةةةةحت دراسةةةةةةة خةةةةةةرو  51.4% 

إبفاا الااب  االجتماع  يف حةةل فد  انةةكرفي  فحةةدفت 
إىل التعةةاف عجةةا عبيعةةة الع ألةةة بةة  فد  انةةكرفي فالةةااب  
االجتمةةةةةةةةاع   ف ةةةةةةةةد  أتوةةةةةةةةر الةةةةةةةةكد  عجةةةةةةةةا الع ألةةةةةةةةات 

فتك ةةةةةجت االجتماعيةةةةةة الةةةةةا حتفةةةةةم األفةةةةةااد يف اعتا ةةةةةا. 
الدراسةةةةةة إىل  تةةةةةا    تهحةةةةةا: تت الةةةةةااب  االجتمةةةةةاع  يف 
 الةةةةةة تففةةةةة  فتااجةةةةةا جةةةةةاا  ا ت ةةةةةار الةةةةةكد  بةةةةة  تفةةةةةااد 
اجملتمةةةا  ةةةا  ت ةةةت عسةةةه ألطيعةةةة اجتماعيةةةة عجةةةا  وةةةتك  
الع ألةةةة بةةةة  األفةةةااد فدخةةةةكهلم يف عتلةةةة اجتماعيةةةةة ففةةةةااغ 
اجتمةةةةةاع   تي ةةةةةةة افتقةةةةةةادهم لجةةةةةافاب  االجتماعيةةةةةةة الةةةةةةا  

م انالقطيعةةةةةةة عجةةةةةةا  وةةةةةةتك  الع ألةةةةةةات انا ةةةةةةت حتفمحةةةةةة 
االجتماعيةةة بةةة  العةةا  ت الفبةةةرو بوةةبب الةةةكد  فإليتةةةا  
الةةةةت رات العا جيةةةةة تف تقجينةةةةحا  فانةةةة ل  تااجةةةةا الةةةةافاب  
الديسية اجتم جة يف اجملةةاا التفةةاعج  الةةدي  يف اجوةة د  يف 

ا( عةةةة  الففجفةةةةة 2020 ةةةة  ان ةةةةفت دراسةةةةة محةةةةاد   
 يف ماف ةةة داح  فالةةا االجتماعيةةة ألة ةةة فةةرفس انةةكرفي

هةةةةةةدفت إىل التعةةةةةةاف عجةةةةةةا الففجفةةةةةةة االجتماعيةةةةةةة ألة ةةةةةةة 
عجةةةا  وةةةةتك  ال قةةةةة اجملتمعيةةةةة  ففةةةرفس انةةةةكرفي  فالتعةةةةا 

دنيجةةةاا ات احلفك يةةةة يف الكألا يةةةة فالعةةة ن  ةةة  جا حةةةة 
فةةةةةرفس انةةةةةكرفي. فتك ةةةةةجت الدراسةةةةةة إىل  تةةةةةا   تهحةةةةةا: 
ت ةةةةفل  الةةةةةة رهةةةةةاب االجتمةةةةةاع  لةةةةةد   نةةةةة  العيسةةةةةة 

( عسةةةةةد مسةةةةةاعحم تخبةةةةةار تكسةةةةةا جا حةةةةةة %49.2ة  بسوةةةةةب
اجا . انما بجيتت  وبة ال ي  فاجحكا   ةةف ت تسةةاية 

( فانا ةةةةةةةةت تان اهةةةةةةةةةا %44,9 تي ةةةةةةةةة البقةةةةةةةةا  يف اجسةةةةةةةةةتا  
  ةةةةف ت يتعةةةةا  هلةةةةا األبسةةةةا   ةةةةا رد حةةةةم. انمةةةةا ت ةةةةر 
 تةةا   الدراسةةة إىل تت ايةةا اجبحةةكو  ألةةد تعا ةةكا  تي ةةة 

فس انةةكرفي إىل ت ةةاار بقةةا حم يف البيةةكت لجكألايةةة  ةة  فةةر 
فتفالي   الية فاجتماعيةةة  انةةالقجق  فاخلةةكف  فالبطالةةة  
فتةةةةةةةةا  العمةةةةةةةةل  فالفقاةةةةةةةةة بيسمةةةةةةةةا رانةةةةةةةةتت دراسةةةةةةةةة عبابسةةةةةةةةة 

دفر وقافةةةةة تفةةةةااد اجملتمةةةةا يف احلةةةةد  ةةةة   اا( عجةةةة 2020 
(  ةةة  خةةة ا التعةةةاف 19-ا ت ةةةار فد  انةةةكرفي  انكفيةةةد

عجةةةةا دفر اجمارسةةةةات ال قافيةةةةة لةةةةد  تفةةةةااد  ديسةةةةة إربةةةةد 
فع ألتحا دحلد    ا ت ار الكد . فتك جت الدراسةةة إىل 
 تةةا    سحةةا: تت وقافةةة تفةةااد اجملتمةةا فتقيةةدهم دلتعجيمةةات 
تةةةةةة د  دفراا فةةةةةةاع ا يف احلةةةةةةد  ةةةةةة   ةةةةةةاعا التعا ةةةةةةل  ةةةةةةا 
األة ةةةات  فتت هسةةةا  وقافةةةة راسةةةبة ف ارسةةةات اجتماعيةةةة 
ةادت  ةةة  عمةةةا  قاف ةةةة ا ت ةةةار هةةة ا الةةةكد  فاحلةةةد  سةةةه  

ارسةةةةةةات االجتماعيةةةةةةة الةةةةةةا فجةةةةةةب احلةةةةةةد  سحةةةةةةا  فتت اجم
ف ااسم التفان يف تة ة انكرفي  فاسةةتسداا   تاناال تفاال

الكاسةةةةةطة فاحملوةةةةةةكبية  فاسةةةةةةتسداا الك ةةةةةةا االجتمةةةةةةاع   
فعدا انيفنا  ع  اني ابة دلةةكد  انجحةةا تعةةكد إىل تبعةةاد 
وقافيةةةة لألفةةةااد  فهةةة   اجمارسةةةات ال قافيةةةة يف حةةةلم تة ةةةة 

ةادت  ةةةةةةةةة  التحةةةةةةةةةد  اجملتمعةةةةةةةةة  ا ت ةةةةةةةةةار فد  انةةةةةةةةةكرفي 
فتسةةةةةةحمت يف ا ت ةةةةةةار الةةةةةةكد  عجةةةةةةا الةةةةةةاغم  ةةةةةة  جحةةةةةةكد 
احلفك ةةةةةةة األرد يةةةةةةة يف   كاجحةةةةةةة هةةةةةة ا الةةةةةةكد   إال ت ةةةةةةا 
ا ةةةةةةةةةطد ت دألبعةةةةةةةةةاد ال قافيةةةةةةةةةة لألفةةةةةةةةةااد عجةةةةةةةةةا ايةةةةةةةةةا 

 اجوتك ت.
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 االجراءات املنهجية للدراسة

 أواًل: نوع الدراسة
تعةةد هةة   الدراسةةة  ةة  الدراسةةات الك ةةفية التحجيجيةةة 
-الا  دف إىل ر د األبعاد االجتماعية ألة ة  انكفيد

( يف اجملتمةةةا الوةةةعكد   فمت اختيةةةار هةةة ا السةةةك   ةةة  19
الدراسةةةةات أل ةةةةا تةةةةدرس ال ةةةةاهاو انمةةةةا هةةةة  عجةةةةا تر  

 الكاألا. 
 

  ًثنًيا: منهج الدراسة
الدراسةةةةةةةةةةة احلاليةةةةةةةةةةة عجةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةسح  اجوةةةةةةةةةةع  دتعتمةةةةةةةةةة 

االجتمةةةاع   فهةةةك عايقةةةة عمةةةا البيةةةايت  ةةة  اجبحةةةكو  
ا لكجةةةه  عةةة  عايةةةق االتنةةةاا دجبحةةةكو  إ ةةةا  بابةةةااا فجحةةةا
ا  ةة  خةة ا   ةةا اسةةتمارات ت ةةتمل عجةةا  فإ ةةا إلفرتف يةةا

 عبارات  قسسة.
 

 ًثلثًا: جمتمع الدراسة
 انكر ةتمةةةا الدراسةةةة احلاليةةةة يف عيسةةةة  ةةة   الةةة  ليتم ةةة 

ذديسةةةةةةةة الةةةةةةةا    الةةةةةةة ي  تةةةةةةةرتاف   فانييمب( الوةةةةةةةعكدي 
سةةةةةةسة  فبجةةةةةة  إاةةةةةةاح ةتمةةةةةةا  44ف 20تعمةةةةةةارهم بةةةةةة  

(  فةةادو  اهلي ةةة العا ةةة لإل نةةا   1934536الدراسة  
 ا(.2017

 
 : رابًعا: عينة الدراسة

 ةة   Purposive sampleمت اختيةةار عيسةةة ألنةةدية 
البا  ةةة إىل (. فألةةد عةة ت 384بجيتةةت  ةتمةةا الدراسةةة 

هةةةة ا السةةةةك   ةةةة  العيسةةةةة   ةةةةااا لنةةةةعكبة تةةةةكافا إعةةةةار عيسةةةةة 
ي ةةةةتمل عجةةةةا ألا مةةةةة  مسةةةةا  اجبحةةةةكو   تي ةةةةة ال ةةةةافف 

 (.19-احلالية ألة ة انكرفي  انكفيد

 
 شروط العينة واملربرات

 اعسوية الوعكدية. •
( سةةسة  فتال يتيةةد 20تال يقةةل عمةةا اجبحةةكمب عةة    •

هةةةة   تيةةةةار اخإىل عةةةة ت البا  ةةةةة (  فألةةةةد 44عةةةة   
ا  الف ة العماية لعيسة الدراسة   ااا لفك م تان ا إدراانةةا

 لألبعاد االجتماعية لألة ة.
مل انيألا ة يف  ديسة الا   انك ا العا مة فتتميةةت  •

دلتسك  الوفاّ يف الف ات العماية ف تج  اجسةةاعق 
 انيدارية.

 
 خامًسا: أداة مجع بياانت الدراسة

عمةةةةةا بيةةةةةايت الدراسةةةةةة مت اسةةةةةتسداا تداو االسةةةةةتبا ة 
انيلفرتف ية الا تعتمد عجا ةمكعة  ةة  األسةة جة اجيتجقةةة. 
فألةةةةةةةد عةةةةةةة ت البا  ةةةةةةةة إىل االسةةةةةةةتبا ة انيلفرتف يةةةةةةةة   ةةةةةةةااا 
ألف ا  األة ة النحية الا ي حدها اجملتمةةا الوةةعكد   
ا عجةةةةةةا االلتةةةةةةتاا دنيجةةةةةةاا ات الكألا يةةةةةةة فالتباعةةةةةةد  ف ا ةةةةةةا

   فألةةةةةد مت تنةةةةةميم االسةةةةةتبا ة إلفرتف يةةةةةا  ةةةةة  االجتمةةةةةاع
ف  ةةاها يف اجملمكعةةات  Google formesخ ا  سنةةة 

االفرتا ةةةةةةية فعةةةةةةو  كاألةةةةةةا التكا ةةةةةةل االجتمةةةةةةاع    ةةةةةة  
 اانتماا عدد العيسة اجطجكب.  

 
 ًثنيا: إجراءات الصدا والثبات ألداة الدراسة

: بعةةةةةةةد اال تحةةةةةةةا   ةةةةةةة  إعةةةةةةةداد الصدددددددا الظدددددداهري (1
 ةةةةةةةةكر ا األفليةةةةةةةةة مت عا ةةةةةةةةحا عجةةةةةةةةا االسةةةةةةةةتمارو يف 

اجتسننةةةة  يف ةةةةةاا عجةةةةم  ةمكعةةةةة  ةةةة  احملفمةةةة 
االجتمةةا  فاخلد ةةة االجتماعيةةة اا عةةة اني ةةاا ممةةد 
ب  سعكد انيس  ية  فجا عة اجةة  سةةعكد  فجا عةةة 
األ ةةةةةرو  ةةةةةكرو لجتحقةةةةةق  ةةةةة   ةةةةةدا تداو االسةةةةةتبا ة  
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فلجت انةةد  ةة   ةةد  ف ةةك  العبةةارات  ف ةةد    يجحةةا 
راسةةةةةةةةة فتوةةةةةةةةارال ا  فانةةةةةةةة ل   ةةةةةةةةد  ألهةةةةةةةةداف الد

    تحةةةا جك ةةةك  الدراسةةةة. فيف  ةةةك  التكجيحةةةات 
الةةةا تدىل تةةةا احملفمةةةةكت مت إجةةةاا  تعةةةدي ت بعةةةة  
الفقاات ففقاا لجم   ةةات اجتفةةق عجيحةةا  فإعةةدادها 
 يف  كر ا السحا ية لتطبيقحا عجا عيسة استط عية.

لقيةةاس  ةةد  وبةةات تداو الدراسةةة : ثبددات االسددتبانة (2
تم جةةةة يف االسةةةتبا ة  اسةةةتسد ت البا  ةةةة   عا ةةةل اج

تلفةةا اناف بةةال( لجت انةةد  ةة  وبةةات تداو الدراسةةة عجةةا 
(  فةةةادو. فات ةةةع تت 30عيسةةةة اسةةةتط عية بجيتةةةت  

 عا ل ال بات العاا حملةةافر الدراسةةة  اتفةةا  فقةةد بجةة  
( نياةةةةةةاح عبةةةةةةارات االسةةةةةةتبا ة انما تةةةةةةااف  0,88 

انحةةةةةد (  0,862وبةةةةةات مةةةةةافر الدراسةةةةةة  ةةةةةا بةةةةة   
( انحةةةةد تده  فهةةةةك  عةةةةدا 0,701تعجةةةةا  فبةةةة   

جيةةةةةةةد يةةةةةةةوه  عجةةةةةةةا تت عبةةةةةةةارات احملةةةةةةةافر فا ةةةةةةةحة 
لجمبحةةكو   فتت عةةدد احملةةةافر ب ةةفل عةةاا  ساسةةةب 

.  فانافء
 

  سادًسا: جماالت الدراسة
سةةةفات  ديسةةةة الةةةا   الةةة ي  ال تقةةةل اجملددداع البشدددري: 

 ( عا اا.44( عا اا فال تتيد ع   20تعمارهم ع   
الدراسةةةةةة احلاليةةةةةة عجةةةةةا  ديسةةةةةة  تعبقةةةةة  كدددددااب:اجملددددداع امل

 الا   يف اجمجفة العابية الوعكدية اميا ت يا حا.
الدراسةةةةةة احلاليةةةةةة  يةةةةةدا ياا  ايةةةةةة  تعبقةةةةة  اجملدددداع الدددد م :

ا  ةةة  12/12/2020الفنةةةل الدراسةةة  األفا اجكافةةةق 
 .ا31/12/2020
 

 نتااج الدراسة
 ة أواًل: خصااص عينة الدراس

 اعنس  نوععينة الدراسة حس   توزع(. 1) جدوع
 النسبة املئوية  التكرارات  نوع اعنس 

 % 25.0 96  انا
 % 75.0 288 ت  ا 
 % 100 384 اجملمك  

تت عيسة انييمب جا ت يف    (1   جدفاي        
بسوبة   األفىل  ال ا ية    75اجاتبة  اجاتبة  يف  تجيحا    %

 .  %25,0ال انكر بسوبة  
 العمر  حس  الدراسة عينة توزيع(. 2) جدوع
 النسبة املئوية  التكرارات  العمر

 % 20.6 79 سسة 24إىل  20   
 % 37.0 142 سسة 29إىل  25   
 % 16.9 65 سسة 34إىل  30   
 % 10.9 42 سسة 39إىل  35   
 % 14.6 56 سسة 44إىل  40   

 % 100 384 اجملمك  
)يك ع   الدراسة   (  2جدوع  لعيسة  العماية  الف ة 

ه    الدراسة  لعيسة  اليتالبة  العماية  الف ة  تت  في    
بسوبة  25-29  األفىل  اجاتبة  يف  جا ت  سسة  يث   )

العماية   37.0% الف ة  تجيحا  بسوبة  20-24   سسة   )
العماية  20,6% الف ة  جا ت  يف       30-34  )

الف ة    فبجيتت  وبة  %16.9سسة يف اجاتبة ال ال ة بسوبة  
 .  % 14.6( سسة 44-40العماية  

 االجتماعية  احلالة حس  الدراسة عينة (. توزيع3جدوع )
 النسبة املئوية  التكرارات  احلالة االجتماعية 
 % 45.8 176 تعتب/ عتد  
 % 49.0 188  تتفن/و 
 %4.9 19  طجق/و
 %0.3 1 تر ل/و 
 % 100 384 اجملمك  
)يك ع   الدراسة   (  3جدوع  لعيسة  االجتماعية  احلالة 
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   %49جا ت يف اجاتبة األفىل  الة اجتتفج  بسوبة    إ 
  فبجيتت  وبة  %45.8بيسما بجيتت  وبة غر اجتتفج   

  يف    جا ت  وبة  % 4,9اجطجق     عيسة الدراسة  
 . األرا ل    عيسة الدارسة األده

 عليمي الت املؤهل حس  الدراسة عينة (. توزيع4جدوع )
 النسبة املئوية  التكرارات  املؤهل التعليمي 
 % 14.1 54 التعجيم العاا 

 %6.3 24 دبجكا بعد ال ا كية 
 % 62,0 238 س البفالكريك 

 % 17.7 68 دراسات العجيا 
 % 100 384 اجملمك  
تكةيا عيسة الدراسة قوب اج هل  (  4جدوع )يك ع  

عمجية   خ ا  ت ه  إىل  البا  ة  ت ر  انما  التعجيم   
اآلتية:  اج ه ت  د    مت  اني نا    التحجيل 
العاا    التعجيم  بف ة  فال ا ك (  فاجتكس     االبتدا    
بف ة   فالدانتكرا (  د     هج   اجاجوتر   مت  فان ل  

الرتت العجيا. فدلتاح جا  يف  ال ي  الدراسات  يب األفا 
بسوبة   البفالكريكس  يف  %62  هجحم  جا   بيسما    

بسوبة   العجيا  الدراسات  ال اّ   هل  ا ج   الرتتيب 
  تجيه  وبة  ا ج  بحادو ال ا كية العاا بسوبة  17,7%
  ت ا بقية عيسة الدراسة فتكةعت عجا دبجكا بعد 14,1%

 .  % 6,3ال ا كية بسوبة 
 املهنة  حس  الدراسة عينة (. توزيع5جدوع )
 النسبة املئوية  التكرارات  املهنة 
 % 21.9 84 عالب

 % 42.4 163 غر  كح 
 % 24,5 94  كح /و يف القطا  احلفك   
 % 11,2 43  كح /و يف القطا  اخلاص 

 % 100 384 اجملمك  

تكةيا عيسة الدراسة  وب اجحسة   (  5جدوع )يك ع  
   %42,4جا ت يف اجاتبة األفىل غر اجكحف  بسوبة    إ 

بسوبة   احلفك    القطا   يف  اجكحف      % 24.5يجيحا 
بسوبة   الط ب  ال ال ة  اجاتبة  يف  جا      %21,9بيسما 

 %.   11.2يجيحا اجكحف  يف القطا  اخلاص بسوبة 
 (. توزيع عينة الدراسة حس  الدخل الشهري ل سرة 6جدوع )

 النسبة املئوية  التكرارات  الدخل الشهري ل سرة 
 % 18.0 69 ريةاا  5000تألل    

إىل تألل   ريةاا  5000   
 ريةاا  10000   

162 42.2 % 

إىل تألل   ريةاا 10000   
 ريةاا  15000   

87 22.7 % 

 % 17.2 66 ف ان ا  ريةاا 15000   
 % 100 384 اجملمك  

اعدفا   لألساو    الوابقيك ع  ال حا     إ  الدخل 
ال ي    لألساو  ال حا   لجدخل  تعجا  وبة  تت  تب  

  10000اا إىل تألل     ةري  5000يرتاف  دخجحم     
  فتجيحا  وبة ال ي  %42.2بجيتت السوبة اج كية  ف اا  ةري

اا إىل تألل  ةري  10000يرتاف  دخجحم ال حا   ا ب   
. فه ا ي ر إىل تت  %22.7اا بسوبة  ةري   15000    

تغجب  فادات عيسة الدراسة     ف  الدخل اجتكس   
بيسما يتكة  دخل بقية  فادات عيسة الدراسة  ا ب  تألل  

  15000  فتان ا     %18.0اا بسوبة  ةري  5000    
بسوبة  ةري ال حا    % 17.2اا  الدخل  تباي   يعف    ا 

 .جفادات عيسة الدراسة
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 حتليل األبعاد االجتماعية للدراسة ًثنيا:
 ( 19-(. استجا ت مفردات عينة الدراسة حياع العالقات االجتماعية خالع أزمة كوروان )كوفيد7) جدوع

املتوسط  تدرج اإلجابة  العبارات  م
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

 الرتتي  
 ال إىل حد ما  نعم 

تفااد تسحمت تة ة   1 الع ألات ب   تعتيت  انكرفي يف 
 األساو.

  220 133 31 2.49 0.642 3 
% 57.3 % 34.6 % 8,1 % 

االفرتا ية  2 الع ألات  تعتيت  إىل  تة ة انكرفي  تدت 
 ب  تفااد اجملتما. 

  189 162 33 2.41 0.644 4 
% 49,2 % 42.2 % 8.6% 

اال رتاةية تسحم يف تعتيت التتاا األفااد دنيجاا ات   3
 الع ألة التبادلية ب  األفااد فاجملتما.

  227 124 33 2.51 0.650 2 
% 59,1 % 32.3 % 8.6% 

االلتتا ات   4 التسفي      تة ة انكرفي يف  تسحمت 
 االجتماعية اجفاف ة عجا تفااد اجملتما. 

  275 95 14 2.68 0.540 1 
% 71,6 % 24.7 % 3.6% 

األة ة  5 توسا   األفااد  ب   االجتماعية  العتلة  سادت 
 بوبب اخلكف اجفال    اني ابة. 

  162 180 42 2.31 0.659 6 
% 42.2 % 46.9 % 10.9 % 

ب   6 الف كو دلع ألة  تة ة انكرفي يف ردا  تسحمت 
 اآلد  فاألبسا . 

  183 164 37 2.38 0.655 5 
% 47.7 % 42.7 % 9.6% 

األفااد  تدت   7 بع   تقبل  عدا  إىل  تة ة انكرفي 
 لجعمالة الكافدو. 

  122 157 105 2.04 0.769 7 
% 31.8 % 40.9 % 27.3 % 

لعدا   8 اجعا جة  نيسا و  الكافدو  العمالة  تعا ت 
 التتا حم دنيجاا ات اال رتاةية. 

  51 120 231 1.58 0.715 8 
% 13.3 % 31.3 % 55.5 % 
 2.32 احلساب العام املتوسط 

الوابق اعدفا  العاا    يك ع  احلواع  اجتكس   تت 
توسا    الدراسة  عيسة  جفادات  االجتماعية  الع ألات  حملكر 

(  فهك  3      2.33( ألد بج   19-تة ة انكرفي  انكفيد
انيجابة   تدرن  ف ات  ال ا ية     دلف ة  يقا   تكس  

االستبا ة   إىل  2.33-1.67جقياس  ت ر  ف ة  فه     )
إجاد م  لإىل  د  ال  يث انا ت   وب    انيجابة 

 الرتتيب     يث اجتكس  احلواع عجا السحك اآل :  
احلد     يف  تة ة انكرفي  لتسحمت  عبارو  جا ت 
االلتتا ات االجتماعيةل يف اجاتبة األفىل ذتكس   واع  

  فياجا  ل  (0.540( فد ااف  عيار    2.86بج   
ال     االجتماع   اال رتاةية انالتباعد  انيجاا ات  إىل 

دفر ان له  االجتماعية  انات  االلتت ات  ففي   يف  بر 
تسحم   اال رتاةية  دنيجاا ات  األفااد  لالتتاا  عبارو  تجيحا 

التبادلية ب  األفااد فاجملتمال الع ألة  اجاتبة   يف تعتيت  يف 
بج    ذتكس   واع  فد ااف  عيار   2.51) ال ا ية   )

دنيجاا ات (0.650  األفااد  التتاا  إىل  فياجا  ل     
األ سية  اال رتاةي فاعحات  النحة  فةارو  اف  ا  الا  ة 

فلب    احل ا  بواعات  فااللتتاا  االجتماع   انالتباعد 
لألفااد   احلفك ة  ألد تحا  الا  فاخلد ات  الفما ة  

. فجا ت عبارو لتدت تة ة انكرفي  انالاعاية النحية ةايا
اجاتبة  يف  الكافدول  لجعمالة  األفااد  بع   تقبل  عدا  إىل 

ذتكس    بج   الوابعة  فد ااف 2.04 واع    )
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؛ فياجا  ل  إىل اخلكف اجفال    (0.769 عيار   
عيسة   إجادت  فادات  ففت حت  دلفرفس.  اني ابة 

عبارو لتعا ت العمالة الكافدو نيسا و اجعا جة   الدراسة ل
اال رتاةيةل التتا حم دنيجاا ات  الكافدو  لعدا  العمالة  تت 

نيسا و  يث  تتعا  ان راا  األخرود   تجا  ع   جاتبة 
بج    فد ااف 1.58ذتكس   واع  سسف    )

 (.  0.715 عيار   

 (. 19-)كوفيد كوروان  أزمة خالع اعديدة  األسرية األدوار حياع الدراسة عينة مفردات استجا ت(. 8) جدوع

 العبارات  م
املتوسط  تدرج اإلجابة 

 احلساب 
االحنراف 
 املعياري

 الرتتي  
 ال إىل حد ما  نعم 

1 
تدت تة ة انكرفي إىل  ارسة بع  األفااد ألدفار  

 جديدو. 
  250 106 28 

2.58 0.625 5 
% 65.1 % 27.6 % 7.3% 

2 
األساو   تفااد  ت د  ألياا  إىل  تة ة انكرفي  تدت 

 بدفر اني ا ة لجن و اعماعية يف اجستا. 
  330 35 19 

2.81 0.504 2 
% 85.9 % 9.1% 4.9% 

3 
األساو   تفااد  ت د  ألياا  إىل  تة ة انكرفي  تدت 

 .بدفر احل ا يف اجستا
  328 35 21 

2.80 0.520 3 
% 85.4 % 9.1% 5.5% 

تدت تة ة انكرفي إىل ألياا الكالدي  بدفر اجعجم   4
 يف  تابعة التتاا األبسا  دلدراسة ع  بفعد. 

  331 47 6 
2.85 0.402 1 

% 86.2 % 12.2 % 1.6% 

5 
تة ة انكرفي  عكبة يف  توسا   األفااد  بع   فاجه 

  ارسة األدفار اعديدو. 
  158 172 54 

2.27 0.693 6 
% 41.1 % 44.8 % 14.1 % 

6 
اجملتم ألفااد  ال ا   االعتماد  إدارو   اةاد  يف 

 فتناي  ب ف م اخلا ة توسا  تة ة انكرفي.

  299 71 14 
2.74 0.515 4 

% 77,9 % 18.5 % 3.6% 

 2.58 املتوسط احلساب العام 

تت اجتكس  احلواع العاا  الوابق  يت ع    اعدفا  
تة ة   توسا   الدراسة  عيسة  جفادات  األساية  األدفار  حملكر 

بج   19-انكرفي  انكفيد ألد  فهك  3      2,58(    )
يقا   انيجابة يف   تكس   تدرن  ف ات  ال ال ة     الف ة 

االستبا ة    إىل  3-2.34جقياس  ت ر  ف ة  فه     )
ل عمل   الرتتيب    إ انيجابة  إجاد م  وب      انا ت 

  يث اجتكس  احلواع عجا السحك اآل :   
الكالدي    ألياا  إىل  تة ة انكرفي  لتدت  عبارو  جا ت 
بدفر اجعجم  يف  تابعة التتاا األبسا  دلدراسة ع  بفعدل 

بج    فد ااف  عيار  2.85ذتكس   واع   )
بوبب      (0.402  تفور  ل   التعجيم   اعتمادفميف  

ف  الط ب  فالتتاا  بفعد    دراستحم  ع   ذتابعة  الطالبات 
عميا   تفتيحت  الا  التعجيمية  عو  سنات  بفعد  ع  

تجتحا عبارو لتدت تة ة انكرفي إىل ألياا ت د تفااد . الطجبة
دجستال اعماعة  إ اا   و  بدفر  الرتتيب    األساو  يف 

بج    ( فد ااف  عيار   2.81ال اّ فذتكس   واع 
إىل  اص  0.504  ياجا  فه ا  عيسة  فاد(   ات 

بوبب  عجا تدا  ال عا ا انيس  ية يف  ساةهلم  الدراسة  
اجو يف  الن و  إألا ة  احل ا ا إيقاف  فرتو  خ ا  جد 

النح . فجا ت يف الرتتيب اخلا   عبارو لتدت تة ة  
انكرفي إىل  ارسة بع  األفااد ألدفار جديدول ذتكس   

بج     فد ااف  عيار    2.58 واع   )0.625  .)
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ا ه    يعد  فتفوا  األفىل  يث  ال  مب  العبارات  لعبارو 
تان ا األدفار الا  دفر  اجعجم  فإ ا ة الن و  فاحل ا(  

األة ة.   خ ا  الدراسة  عيسة  تفااد  الرتتيب   ارسحا  فيف 
لعبارو   الدراسة  عيسة  إجادت  فادات  جا ت  األخر 

لفاجه بع  األفااد توسا  تة ة انكرفي  عكبة يف  ارسة  
(  2.27ول ذتكس   واع  سسف  بج   األدفار اعديد

تت  (0.693فا ااف  عيار    إىل  ياجا  ل   فألد    
 تج  األدفار ع يعتاد األفااد  ارستحا ان راا ألبل األة ة. 

 (. 19-)كوفيد كوروان  أزمة  خالع الرتفيه ووساال الفراغ وقت ق اء حياع الدراسة عينة مفردات استجا ت(. 9) جدوع
املتوسط  تدرج اإلجابة  العبارات  م

 احلساب 
االحنراف 
 املعياري

 الرتتي  
 ال إىل حد ما  نعم 

القدمية   ل  1 األلعاب  بع   ت يا   إىل  اجملتما  تفااد  عا  
 الفرا توسا  تة ة انكرفي. 

  334 45 5 2.86 0.386 1 
% 87.0 % 11.7 % 1.3% 

تدريبية   2 دفرات  ق كر  الفااغ  بكألت  األفااد  بع   استفاد 
 ع  بفعد. 

  258 89 37 2.58 0.662 5 
% 67.2 % 23.2 % 9.6% 

ساعدت تة ة انكرفي األفااد عجا ألاا و الفتب توسا  فألت  3
 الفااغ.

  177 162 45 2.34 0.679 8 
% 46.1 % 42.2 % 11.7 % 

هدر 4 إىل  األة ة  اجكاألا   تدت  تنفع  يف  لجكألت  البع  
 انيلفرتف ية. 

  266 101 17 2.65 0.563 2 
% 69.3 % 26.3 % 4.4% 

تدافا   5 األفااد       ْاف) الطُّ ت بع  ب   افرتا ياا   السفت( 
 فسا ل الرتفيه توسا  األة ة. 

  253 104 27 2.59 0.620 4 
% 65.9 % 27.1 % 7,0 % 

 9 0.727 2.29 62 150 172   لعدا إ فا ية الوفا.بعكر األفااد ب  ا  6
% 44.8 % 39.1 % 16.1 % 

األف ا  7 يف   اهدو  الفااغ  فألت  األفااد  أل ا  
 فاجوجو ت. 

  268 95 21 2.64 0.583 3 
% 69,8 % 24.7 % 5.5% 

 6 0.593 2.56 20 129 235    ارسة بع  األفااد الا  ة دجستا.  8
% 61.2 % 33.6 % 5.2% 

9 
 

 7 0.674 2.50 39 113 232   إألا ة األساو اجوابقات توسا  فألت الفااغ.
% 60.4 % 29.4 % 10.2 % 

 2.35 املتوسط احلساب العام 

اعدفا   العاا  الوابق  يك ع  احلواع  اجتكس   تت 
عيسة   جفادات  الرتفيه  ففسا ل  الفااغ  فألت  أل ا   حملكر 

  2.35( ألد بج   19-الدراسة توسا  تة ة انكرفي  انكفيد 
(  فهك  تكس  يقا دلف ة ال ال ة    ف ات تدرن 3    

االستبا ة   جقياس  ت ر  3-2.34انيجابة  ف ة  فه     )
م  وب الرتتيب  إىل انيجابة ل عمل  يث انا ت إجاد 

     يث اجتكس  احلواع عجا السحك اآل :  

بع   ت يا   إىل  اجملتما  تفااد  لع   عبارو  جا ت 
يف   انكرفيل  تة ة  توسا   الفرا  القدمية   ل  األلعاب 

بج    ذتكس   واع  األفا  فد ااف  2.86الرتتيب   )
فسا ل  ( 0.386 عيار    مدفدية  إىل  فياجا  ل     

األ توسا   احل ا  الرتفية  فرتو  خ ا  فخنك ا  ة ة  
فيما جا ت عبارو لتدت تة ة انكرفي إىل هدر  النح    

الرتتيب   انيلفرتف يةل يف  اجكاألا  تنفع  الكألت يف  بع  
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(  فد ااف  عيار  2.65ال اّ ذتكس   واع بج   
اجساةا  (0.563  لتفا  التوجية  تي ة  إىل  ياجا  فه ا    

اج االجتماعية  الع ألات  األألارب  فمدفدية  باباو  ا 
األفااد فت دألا .   تة ة انكرفي  لساعدت  عبارو  فجا ت 

عجا ألاا و الفتب توسا  فألت الفااغل يف الرتتيب ال ا    
بج    فا ااف  عيار   2.34فذتكس   واع    )

الدراسة  (0.679  عيسة  حلاص  فادات  فيعكد  ل     
عجا استيت ا فألت الفااغ ال   ت اع  خ ا األة ة  

خ  النح .  خنك ا  احل ا  فرتو  الرتتيب  ا  فيف 
دل  ا   األفااد  لبعكر  عبارو  جا ت  عدا  لاألخر 

بج   إ فا ية   ( فا ااف 2.29الوفال ذتكس   واع 
احلدفد (0.727 عيار    إغ ا  إىل  فياجا  ل     

لجحد      ا رتاةية  فالبحايةاناجاا ات  فاعكية  الوية 
 (. 19-ا ت ار فرفس انكرفي  انكفيد

 
 نتااج الدراسةمناقشة  

طرأ   الذي  للت:ري  حتليلها  يف  الدراسة  أواًل: كشفت 
الدراسة   عينة  ملفردات  االجتماعية  العالقات  على 

 : خالع األزمة ما أييت
( انات هلا دفر يف احلد  19-تت تة ة انكرفي  انكفيد •

األفااد.   عجا  اجفاف ة  االجتماعية  االلتتا ات     
انيجاا ات  إىل  يعكد  تت  ل   البا  ة  فتا  
اال رتاةية الا انا ت  كجحة لجوجكانيات االجتماعية 
لجحد      االجتماع   التباعد  بفا حا  لألفااد  

دج اال تفاا  ف  ا  الفرفس   ساسبات ا ت ار 
االجتماعية  ان حا ر  ات  فاألعياد( توسا  احل ا 
النح . فبعد احل ا النح  اال تفاا دجساسبات  
انيجاا ات  ففق  فالعتا (  االجتماعية  اناألفاا   
تد     النحة   ا  فةارو  تا  الا  ا ت  اال رتاةية 

االجتماعية انتسفي    الديسا يفيات  يف  تيترُّ  إىل 
ع اجفاف ة  ه   االلتتا ات  فتتفق  األفااد.  جا 

خرو   دراسة  تاندت  2020الستي ة  ا  الا  ا( 
الا انا ت   االجتماعية  الافاب   افتقاد  مت  ت ه  عجا 
الع ألات   عجا  وتك   انالقطيعة  حتفمحم؛ 
الكد  بوبب  الفبرو  العا  ت  ب       االجتماعية 

تتفق ه     تقجينحا. فال  تف  العا جية  الت رات  إبليتا  
ا( الا تاندت تت  2020عبابسة     الستي ة  ا دراسة 

عما  قاف ة   ةادت     اجتماعية  هسا   ارسات 
فاحلدم  سه؛ اناال تفاالت فرفس انكرفي      ا ت ار 

التفان فاحملوكبية   ف ااسم  الكاسطة      فاستسداا 
اجملتما  يف  لألسا  االجتماع   الك ا  فاستسداا 

 األردّ.
انكرفي  انكفيد • تة ة  فا ته     19-تت  ف ا   )

ساعات    إجاا ات تا؛   ل:  األفااد  فالتتاا  ا رتاةية 
فالتباعد   ل افرو   إال  اخلافن  فعدا  احل ا  
بفافية   فتي اا  الفما ة   فلب   فاالجتماع   
النحية   الاعاية  خد ات  ألد ْ ت     ف ا  احلفك ة 
  لةايا  ان ل  ل مات استماارية التعجيم ع  بعفد  ان

ا ب   التبادلية  الع ألة  تعتيت  يف  تسحم  ألفااد  ل  
سعد   را  دراسة  الستي ة  ا  ه    فتتفق  فاجملتما. 

توات  2020  تة ة انكرفي  تت  تاندت عجا  الا  ا( 
اجو فلي اجملتما   ةيف  وتك   لج ميا  ك  اجملتمعية 

ف ك بع حم البع   بيسما ال تتفق ه   الستي ة  ا  
عبابسة   عجا  2020دراسة  ت ه  إىل  ت ر  الا  ا( 

رد ية يف  كاجحة األة ة  الاغم    جحكد احلفك ة األ
عجا   لألفااد  ال قافية  دألبعاد  ا طد ت  ت ا  إال 
ايا اجوتك ت  فالا ةادت    التحد  اجملتمع   

 فتسحمت يف ا ت ار الفرفس. 
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انكرفي  انكفيد • تة ة  تعتيت  19-تسحمت  يف   )
الع ألات األساية انادا الف كو يف الع ألة ب  اآلد   

الستي  ه    فتتفق  سعد فاألبسا    را  دراسة  ة  ا 
انكرفي  2020  تة ة  تت  عجا  تاندت  الا  ا( 

التكا ل  19- انكفيد ة دو  عجا  ساعدت   )
فه  محاد      األسا .  دراسة  تتفق  ا  ال  الستي ة 

سبةمْبت  2020  تة ة انكرفي  تت  إىل  ت ر  الا  ا( 
بسوبة   اجستا  يف  البقا   تساية  تي ة    ف ت 

يتعام       (44,9%  تان اها   ف ت  هلا  فانا ت 
 .األبسا   ا رد حم

( إىل تعتيةةت الع ألةةات 19-تدت تة ة انكرفي  انكفيةةد •
االجتماعيةةةةةة االفرتا ةةةةةية بةةةةة  تفةةةةةااد اجملتمةةةةةا؛ فميفةةةةة  

  لةةة   ةة  خةةة ا   ايةةة األ وةةةاا دعتبةةةار تت رتفوةة 
ت واا البسا  االجتماع  لجم تمةةا الوةةعكد  خةة ا 
األة ةةة  ققةةت فحيفةةة التفا ةةل  ةة  خةة ا أليةةاا انةةل 

 ةةا احلفةةان عجةةا االلتةةتاا دنيجةةاا ات   وةةق بكحا فةةه
اال رتاةيةةة الةةا انةةات يف  قةةد تحا التباعةةد االجتمةةاع  
 اعود (   ةةا تطجةة ب  ةة    سوةةات ف  ةةم اجملتمةةا 
تكحيةةةةة  التقسيةةةةةة لتعةةةةةكي  التكا ةةةةةل اجبابةةةةةا فأتديةةةةةة 
اجحةةةةةاا فتبةةةةةادا التعةةةةةا  ت فالتفةةةةةاع ت عةةةةة  بفعةةةةةد  

 تفبةة ل  دعةةم انةةل  وةةق األ وةةاا األخةةا   فحتققةة 
فحيفةةة التفا ةةل   ةةا تسةةحم يف تةةكاةت فاسةةتقاار البسةةا  

 االجتماع  لجم تما.
سةةةةةةةادت العتلةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةة خةةةةةةة ا تة ةةةةةةةة انةةةةةةةكرفي  •

( بوةةةبب اخلةةةكف اجفةةةال  ةةة  اني ةةةابة 19- انكفيةةةد
دلفرفس   ا ي اند تت الع ألات االجتماعيةةة لألفةةااد 
تت وا دأل اا  الكد يةةة اجست ةةاو  فتتفةةق هةة   الستي ةةة 

ا( الةةا ت انةةد تت 2020سةةة خةةرو فرا سةةعد   ةةا درا
تة ة انكرفي  ت  عسحا عتلة اجتماعية ففااغ اجتماع  

 تي ةةة افتقةةاد الةةةافاب  االجتماعيةةة الةةةا انا ةةت حتفةةةم 
الع ألات االجتماعية  ف ل  إبليتةةا  الةةت رات العا جةةة 

فتااجةةا الةةافاب  الديسيةةة اجتم جةةة   الفبةةرو تف تقجينةةحا
 دي  دجو د.يف اجملاا التفاعج  ال

( إىل عةةدا تقبةةُّل تفةةااد 19-تدت تة ة انكرفي  انكفيد •
اجملتمةةةةا لجعمالةةةةة الكافةةةةدو  فميفةةةة  تفوةةةةر  لةةةة   ةةةة  

دعتبةةةار ت ةةةه فعةةةل   خةةة ا   ايةةةة الفعةةةل االجتمةةةاع 
عةةاعف   تي ةةةة اخلةةكف اجفةةةال  ةة  اني ةةةابة بفةةةرفس  

فدلتةةةاح ألةةةد تد   لةةة  إىل   (19-انةةةكرفي  انكفيةةةد
تعةةا  بعةة  العمالةةة الكافةةدو إىل انيسةةا و يف اجعا جةةة 

  تي ة عدا التتا حم دنيجاا ات اال رتاةية.
 

ًثنًيا: كشفت الدراسة يف حتليلها للت:ريات اليت طرأت 
األدوار األسددددرية يف اجملتمددددع السددددعودي خددددالع علددددى 

 األزمة عما  أييت:
إىل  ارسةةةة بعةةة  ( 19- انكفيةةةدتدت تة ةةةة انةةةكرفي  •

؛ انقياا الكالةةدي  بةةدفر اجعجمةة  األفااد ألدفار جديدو
  فألياا ت ةةد بفعديف  تابعة التتاا األبسا  دلدراسة ع  

تفااد األساو بدفر إ ةةاا  ةة و اعماعةةة دجسةةتا  فأليةةاا 
 ةةةةد تفةةةةااد األسةةةةاو بةةةةدفر احلةةةة ا يف اجسةةةةتا. فميفةةةة  ت

تفوةةةةةر هةةةةة   الستي ةةةةةة  ةةةةة  خةةةةة ا   ايةةةةةة األ وةةةةةاا 
دعتبةةةار األسةةةاو ت ةةةد األ وةةةاا الفاعيةةةة   االجتماعيةةةة

(  19-لجسوق االجتماع  توسا  تة ةةة انةةكرفي  انكفيةةد
فقةةةةةد تعةةةةةددت األدفار فةادت اجحةةةةةاا لةةةةةد  تفاادهةةةةةا؛  

و  فاحلةة ا. انقيةةاا ت ةةد تفاادهةةا بةةدفر اني ةةاا لجنةة 
فانا ةةةةةت دلةةةةةي ا عجةةةةةا ألةةةةةدرو األسةةةةةاو الوةةةةةعكدية عجةةةةةا 

فألةةدر ا عجةةا إدارو   احملاف ةةة عجةةا تكاة ةةا فاسةةتقاارها
فدعةةم التبةةادا بيسحةةا فبةة    فإببا  ا تياجا ا   التكتا

فهةةةةةك  ةةةةةا يطجةةةةةق عجيةةةةةه در وةةةةةك ت  نةةةةةطجع   تفاادهةةةةةا
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فهةة ا  ةةا تفوةةا    ايةةة    انيببا  األ  ل لجحاجةةات(.
تةةا  تت الفةةاد انةة  يوةةتعيد تكاة ةةه خةة ا األة ةةة الةةا 

األة ةةةات فد ةةةه ميةةةا بوجوةةةجة  ةةة  األعةةةكار الةةةا ميفةةة  
فهةةةةة  ت ةةةةةه لةةةةةافا تت يوةةةةةتسدا  خرتةةةةةه   التسبةةةةة  تةةةةةا

اج لكفة لديه حلل اج فجة يف التعا ل  ا األة ة  فد ا 
فيوةةتسدا الطةةاا فالكسةةا ل   ع يةةس ع فةةدت ألجقةةه يتيةةد

ألبةةةل لجتيتجةةةب  الطار ةةةة الةةةا ع لةةةافا اسةةةتسدا حا  ةةة 
 عجا األة ة.

يف إدارو فتنةةاي   اةاد االعتمةةاد الةة ا  ألفةةااد اجملتمةة  •
بةةةة ف م اخلا ةةةةة توسةةةةا  األة ةةةةة  فميفةةةة  تفوةةةةر هةةةة   

دعتبةةار تت  فةةادات   الستي ة    خ ا   اية األة ة
عيسةةةةةة الدراسةةةةةة انةةةةةا كا تان ةةةةةا   ةةةةة اا يف التعا ةةةةةل  ةةةةةا 
ا  ةةةا  تطجبةةةات األة ةةةة فالقكاعةةةد  األة ةةةة فتان ةةةا تفيفةةةا
الوةةةةةةجكانية لجكألايةةةةةةة  ةةةةةة  فةةةةةةرفس انةةةةةةكرفي  فةةةةةةددراانحم 
فاسةةةةةةةت اد م فتعةةةةةةةدُّد األدفار سةةةةةةةاعد عجةةةةةةةا إعةةةةةةةادو 

ت   التةةةةةكاةت فتححةةةةةا تسةةةةةاليب تكافقيةةةةةة جديةةةةةدو  ف سةةةةةْ
مةةةاد الةةةة ا  بفاعجيةةةة تانةةةو لتسطةةةة  األفةةةااد  ةةة  االعت

 األة ة.
فاجةةةةةه بعةةةةة  األفةةةةةااد توسةةةةةا  تة ةةةةةة انةةةةةكرفي  ةةةةةعكبة يف  •

 ارسةةةةة األدفار اعديةةةةدو  فميفةةةة  تفوةةةةر  لةةةة   ةةةة  
خةةةةة ا   ايةةةةةة األة ةةةةةة الةةةةةا تفةةةةةرت  تت األة ةةةةةة الةةةةةا 
يتعةةةةا  الفةةةةاد هلةةةةا تفقةةةةد   الةةةةة التةةةةكاةت الةةةةا يعةةةةيع 

ه حلةةل فيحا  فيحافا تت يوتسدا  خرته اج لكفةةة لديةة 
فدعتبةةار تت  ارسةةة   اج ةةفجة يف التعا ةةل  ةةا األة ةةة

األفةةةةةةااد لةةةةةةألدفار خةةةةةة ا تة ةةةةةةة انةةةةةةكرفي هةةةةةة  مافلةةةةةةة 
 الستعادو التكاةت فالويطاو فالتفي   ا األة ة. 

 
ًثلثًا: كشفت الدراسة يف حتليلها للت:ريات اليت طرأت 
علددددى أسددددالي  ق دددداء وقددددت الفددددراغ ووسدددداال الرتفيدددده 

 يت:خالع األزمة عما  أي
عةةةةةة ت  فةةةةةةادات عيسةةةةةةة الدراسةةةةةةة إىل إ يةةةةةةا  بعةةةةةة   •

األلعاب القدمية   ل لعبة لالفةةرال توسةةا  تة ةةة انةةكرفي 
(؛ فياجةةةةا  لةةةة  إىل مدفديةةةةة فسةةةةا ل 19- انكفيةةةةد

فتوسةةةةا  فةةةةرتو احل ةةةةا   الرتفيةةةةه توسةةةةا  األة ةةةةة بكجةةةةه عةةةةاا
النةةةةةح  بكجةةةةةه خةةةةةاص. فميفةةةةة  تفوةةةةةر  لةةةةة   ةةةةة  

ك  األفةةااد خةة ا   ايةةة الفعةةل االجتمةةاع  دعتبةةار عةة 
ا  ةةةة  خةةةة ا  . تي ةةةةا إىل هةةةة   األلعةةةةاب فعةةةة ا تقجيةةةةد  

إ  افةةةةةةرت  درسةةةةةةك ت     ايةةةةةةة األ وةةةةةةاا االجتماعيةةةةةةة
انا ةةةت فسةةةا ل الرتفيةةةه   انيبةةةبا  األ  ةةةل لجحاجات(

 مدفدو.
ات ع    حتجيل  تا   الدراسةةة تت فألةةت الفةةااغ توسةةا   •

( انةةةةةات عةةةةةا  ا  وةةةةةاعداا 19-تة ةةةةةة انةةةةةكرفي  انكفيةةةةةد
يف تنفع اجكاألةةا انيلفرتف يةةة  فياجةةا   لتم ية الكألت

 لةةةة  إىل تت فألةةةةت الفةةةةااغ خةةةة ا األة ةةةةة ت ةةةةاع  
 تي ةةةة لةةةتفا اجسةةةةتا فمدفديةةةة الع ألةةةات االجتماعيةةةةة 
اجباباو  ا األألارب فالت     فالعاع االفرتا ةة  انةةات 
خيةةةةةةاراا تساسةةةةةةي ا لةةةةةةد  األفةةةةةةااد لجحنةةةةةةكا عجةةةةةةا ت م 

مةةةةاع     عجك ةةةةة اةةةةدف ا عةةةةو  كاألةةةةا التكا ةةةةل االجت
انك ةةةةةا سةةةةةايعة يف   ةةةةةا األخبةةةةةار فاأل ةةةةةدامب  ةةةةةكا 

 األة ة.
ت  تةةةةةةةا   الدراسةةةةةةةة تت   ةةةةةةةاهدو اجوجوةةةةةةة ت  • بية سةةةةةةةْ

فاألفةةةةة ا  ةةةةة  تسةةةةةاليب أل ةةةةةا  فألةةةةةت الفةةةةةااغ خةةةةة ا 
  األة ةةةةة  فياجةةةةا  لةةةة  إىل مدفديةةةةة فسةةةةا ل الرتفيةةةةه

 ففا  احل ا النح  اجستح توسا  األة ة.
 السفةةت( افرتا ةةي ا بةة  األفةةااد  ْاف) الطةةُّ ت ةةبع تةةدافا  •

 ةةةةة  فسةةةةةا ل الرتفيةةةةةه توسةةةةةا  األة ةةةةةة  فهةةةةة ا ياجةةةةةا إىل 
-مدفديةةة فسةةةا ل الرتفيةةةه توسةةةا  تة ةةةة انةةةكرفي  انكفيةةةد

(. فميفةة  تفوةةر  لةة   ةة  خةة ا   ايةةة التبةةادا 19
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ادات عيسةةة الدراسةةة االجتمةةاع  دعتبةةار تت تبةةادا  فةة 
 السفةةت( افرتا ةةي ا خةة ا األة ةةة هةةك تبةةةادا  ْاف) الطةةُّ 

 عسةةك  فلةةي   ةةاد    فتسةةحم  لةة  التبةةادا يف تعتيةةت 
ع ألةةةةةةةةةةةةة اجتماعيةةةةةةةةةةةةة افرتا ةةةةةةةةةةةةية  فإ ةةةةةةةةةةةةافة عةةةةةةةةةةةةابا 

ا فا ت ةةاراا  ْاف) الطُّ إ  الألت   اجتماع   السفت( رفاجةةا
افرتا ةةةي ا  فبةةة ل  انا ةةةت تداو تفيةةةُّ  لألفةةةااد خةةة ا 

 ة.األة 
استفاد بع  األفااد    فألةةت الفةةااغ ق ةةكر دفرات  •

تدريبيةةةة عةةة  بفعةةةد. فتةةةا  البا  ةةةة تت األة ةةةة فا ةةةت 
تكحيةةةةة  العةةةةةاع االفرتا ةةةةة  الةةةةة   تسةةةةةحم يف احلةةةةةاا  

( إ  19-العجم  الناعد خ ا تة ة انكرفي  انكفيد
تعةةةةد ْدت الةةةةدفرات التدريبيةةةةةة يف ةةةةةاالت  تجفةةةةةة فيف 

 هةة   الستي ةةة  ةة  انما ميفةة  تفوةةرتفألةةات  تفافتةةة.
دعتبةةةةار تت السوةةةةق ال قةةةةايف   خةةةة ا   ايةةةةة األ وةةةةاا

لجم تما الوةةعكد  انةةات لةةه دفر انبةةر يف دعةةم تةةكاةت 
فقةةةةةد سةةةةةاعد عجةةةةةا  ةةةةةب  تفةةةةةااد   األ وةةةةةاا الوةةةةةابقة

فدعةةةم  جقةةةة التفا ةةةل  اجملتمةةةا فاحلفةةةان عجةةةا اجعةةةاير
 . ا األ واا األخا  ف تطجبا ا

-  انكفيةةةةدان ةةةةفت  تةةةةا   الدراسةةةةة تت تة ةةةةة انةةةةكرفي •
( سةةاعدت األفةةااد عجةةا  ارسةةة الا  ةةة اجستليةةة  19

فإألا ةةةةةة األسةةةةةاو لجموةةةةةابقات توسةةةةةا    فألةةةةةاا و الفتةةةةةب
فألةةةت الفةةةااغ  فميفةةة  تفوةةةا  لةةة   ةةة  خةةة ا   ايةةةة 
الفعةةةل االجتمةةةاع  دعتبةةةار تت ايةةةا تسةةةاليب أل ةةةا  
فألةةةةت الفةةةةةااغ الوةةةةةابقة لألفةةةةةااد هةةةةة  تفعةةةةةاا عق  يةةةةةة 

ار فا ء  تي ةةة لجتففةةر فإرادية  قنةةكدو فياةةة عةة  ألةةا 
 .العميق

تدمت تة ةةةة انةةةكرفي إىل بةةةعكر األفةةةااد ب ةةة ا بوةةةةب  •
عةةدا الوةةفا  فياجةةا  لةة  إىل انيجةةاا ات اال رتاةيةةة 
ت إغةةةة ا احلةةةةدفد الويةةةةة فاعكيةةةةة  لألة ةةةةة الةةةةا تطج بةةةةْ

فالبحايةةةة فالوةةةما  دلتسقةةةل ففةةةق  ةةةدفد  ةةةيقة  ةةة  
 فألت إعداد الدراسة احلالية  فميف  تفور  لةة   ةة 
خةةةةة ا   ايةةةةةة األة ةةةةةة الةةةةةا ت انةةةةةد تت األفةةةةةااد خةةةةة ا 
األة ةةةةات ميةةةةافت ذا جةةةةة  ةةةة  التةةةةكتا فالقجةةةةق فال ةةةةعكر 
دلتحديةةةةةد جةةةةةا حتتكيةةةةةه األة ةةةةةة  ةةةةة   ةةةةةيتكل األتنةةةةةادية 
فاجتماعية ف ةةحية ف فوةةية. انمةةا تتفةةق هةة   الستي ةةة 

الا تاندت تت األفااد   ا(2020 ا دراسة محاد   
لجكألايةةةةةة  ةةةةة   ألةةةةةد تعا ةةةةةكا  تي ةةةةةة بقةةةةةا حم يف البيةةةةةكت

 فرفس انكرفي إىل القجق فاخلكف.
 

   الدراسةتوصيات  
حتجيل فاستعاا   تا   الدراسة  تك   الدراسةةة   دبع

 أي : ستا   ذااليف  ك   ا تك جت إليه 
تف ةةحت  تةةا   الدراسةةة احلاليةةة تت األة ةةة تسةةحمت  •

يف تعتيةةةةةةةت الع ألةةةةةةةات االجتماعيةةةةةةةة االفرتا ةةةةةةةية بةةةةةةة  
الدراسةةة اج سوةةات االجتماعيةةة األفةةااد؛ لةة ا تك ةة  

بتف يةةةةةةةة  احلمةةةةةةةةة ت التكعكيةةةةةةةةة االفرتا ةةةةةةةةةية  يةةةةةةةةةاا 
 األة ات النحية فتهية الرتاب  األسا .

تححةةةةةةات  تةةةةةةا   الدراسةةةةةةة تت تان ةةةةةةا األدفار األسةةةةةةاية  •
( دفر اجعجةةم 19- ارسةةةا خةة ا تة ةةة انةةكرفي  انكفيةةد

دراسةةةةي ا  لةةةة ا تك ةةةة    لجكالةةةةدي  جتابعةةةةة التةةةةتاا األبسةةةةا
فةارو التعجةةيم إبألا ةةة لقةةا ات تكعكيةةة فدفرات الدراسةةة 

تدريبيةةة  عةة  بفعةةد( لجكالةةدي   فةةت   كا ةةيعحا عةةة  
تف ةةةل الطةةةاا فاألسةةةاليب جتابعةةةة الدراسةةةة  لت سةةةب 
  النةةةةةةةةةعكدت فتةةةةةةةةةدّ اجوةةةةةةةةةتك  التعجيمةةةةةةةةة  لألبسةةةةةةةةةا 

 ف االت اليتع. 
تححات  تا   الدراسة تت فألت الفااغ لألفةةااد خةة ا  •

ت ةةةةاع   لةةةة ا تك ةةةة  ( 19-تة ةةةةة انةةةةكرفي  انكفيةةةةد
الدراسةةةةة فةارو ال قافةةةةة فاهلي ةةةةة العا ةةةةة لجرتفيةةةةه ب ةةةةافرو 
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إعةةةداد خطةةةة لألعمةةةاا ال قافيةةةة فالرتفيحيةةةة االفرتا ةةةية 
 خ ا األة ات النحية.

تححةةةات  تةةةةا   الدراسةةةة تت تبةةةةادا السفةةةت فالطةةةةاف  •
ت ةةبع  ةة  فسةةا ل الرتفيةةة خةة ا األة ةةة  لةة ا تك ةة  
الدراسةةةةةةةةةةة فةارو انيعةةةةةةةةةة ا ب ةةةةةةةةةةافرو تكعيةةةةةةةةةةة األفةةةةةةةةةةااد 
دلعقةةةكدت النةةةادرو  ةةةكا   ةةةا اجعجك ةةةات اجيتجكعةةةة 
فالوةةةةةةةساية  ةةةةةةةكا عةةةةةةةاا الكألايةةةةةةةة  ةةةةةةة  الفرفسةةةةةةةات 
ا فاأل ةةاا  اجعديةةة عةة  عايةةق فسةةا ل انيعةة ا ف كاألةة 

 التكا ل االجتماع .                                     
بسةةةا ا عجةةةا  تةةةا   الدراسةةةة الةةةا تانةةةدت عجةةةا بةةةعكر  •

األفةةةةااد ب ةةةةة ا لعةةةةةدا إ فا يةةةةة الوةةةةةفا خةةةةة ا تة ةةةةةة  
(  لةةةةة ا تك ةةةةة  الدراسةةةةةة فةارو 19-انةةةةةكرفي  انكفيةةةةةد

الوةةةةةيا ة دجمجفةةةةةة برتانيةةةةةت عجةةةةةا اسةةةةةتحدامب بةةةةةدا ل 
األفةةةةةةةااد   تاسةةةةةةةيا ية مجيةةةةةةةة تةةةةةةةت  ا  ةةةةةةةا ا تياجةةةةةةة 

 فتتكاانب  ا العاع اخلارج .
 

  مقرتحات الدراسة
تقةةةرت  البا  ةةةة إجةةةاا  دراسةةةات اجتماعيةةةة لجمكا ةةةيا  

 اآلتية:
اجتاهةةات تفةةااد اجملتمةةا الوةةعكد   ةةك لقةةا  فةةرفس   •

 ( يف اجملتما الوعكد .19-انكرفي  انكفيد
اج ةةةةةةةف ت االجتماعيةةةةةةةة الةةةةةةةا فاجحةةةةةةةت اجنةةةةةةةاب   •

 ( يف اجملتما الوعكد .19-بفرفس انكرفي  انكفيد
-تلةةال العسةة  األسةةا  يف حةةلم تة ةةة انةةكرفي  انكفيةةد •

 ( يف اجملتما الوعكد .19
النةةةعكدت الةةةا فاجحةةةت اجمارسةةة  النةةةحي  توسةةةا   •

( يف اجملتمةةةةةةةةا 19-تة ةةةةةةةةة فةةةةةةةةرفس انةةةةةةةةكرفي  انكفيةةةةةةةةد
 الوعكد .
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https://www.kfshrc.edu.sa/ar/home/covid . 

 . https://www.who.int/ar  س مة النحة العاجية

   /https://www.stats.gov.sa هي ة اال نا  فالتقك 

  فةارو النحة الوعكدية 
https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx . 

 

  

https://www.kfshrc.edu.sa/ar/home/covid
https://www.who.int/ar
https://www.stats.gov.sa/
https://www.stats.gov.sa/
https://www.stats.gov.sa/
https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx

