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األبعاد االجتماعية والثقافية وتأثيرىا عمى انتشار وباء كورونا
دراسة ميدانية في مدينة الزاوية
مقدمة

د .إليام عبد السالم إبسيم

استنتجت لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بالمحددات االجتماعية لمصحة أن الظروف
االجتماعية التي يولد الناس ويعيشون ويعممون فييا ىي أىم العوامل المحددة لمصحة الجيدة أو
الصحة العميمة ،والحياة الطويمة والمثمرة أو الحياة القصيرة والتعيسة.
"وارتبطت مراحل التطور الثقافي واالجتماعي باألمراض الوبائية المعدية ،حيث كانت معدالتيا
منخفضة نسبيا في مجتمعات البحث عن الطعام؛ بسبب حجميا السكاني الصغير ،وقابميتيا
لمحركة ،ثم زاد انتشارىا في المدن قبل الصناعية ،وفي العصر الحالي وعمى الرغم من التقدم
العممي والطبي فإن المجتمعات الحديثة تتصل بنماذج وبائية جديدة ظيرت مع التطور الثقافي،
مثل أمراض السمنة ،وارتفاع ضغط الدم ،وأمراض القمب"( ،)1باإلضافة إلى األمراض الفيروسية،
وغيرىا من األمراض المعدية.
وتعد األمراض المعدية ذات طابع اجتماعي؛ وذلك ألنيا تنتشر في وسط جماعات بشرية،

بحيث تصبح ظاىرة مرتبطة بجماعة ما ،ولو لفترة زمنية معينة ،ويؤثر البناء االجتماعي والثقافي
لممجتمع في خطر تعرض األفراد لإلصابة باألمراض المعدية ،فالمستوى االقتصادي والمستوى
التعميمي ،كميا ترتبط بشدة بعمميات التعرض لإلصابة باألمراض المعدية ،وفي فاعمية عممية
العالج أو المقاومة من أجل الوقاية من احتمالية اإلصابة ،وتعد العادات االجتماعية من أىم

األبعاد المؤثرة في خطر اإلصابة باألمراض المعدية ،ولكي نمنع اإلصابة بيذه األمراض نحتاج

إلى تغيير في العادات.

إن ثقافة الفرد تحدد تفكيره وشعوره وكافة سموكياتو العامة و الخاصة وفي العادة نجد أن

الثقافات تتعدد داخل إطار المجتمع الواحد وكل منيا ليا درجة معينة في قدرتيا عمى قبول أو
رفض بعض القيم .ولعل من أكثر العادات االجتماعية المنتشرة في المجتمع الميبي والمؤثرة في

اإلصابة باألمراض المعدية ،عادات النظافة ،والطعام ،والعالقات االجتماعية ،كذلك عادات التحية
كالسالم باأليدي والتقبيل وكثرة الترحيب ،وىو ما يؤثر في انتشار األمراض المعدية.
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ويتضح أن الجوانب االجتماعية والثقافية ليا تأثير كبير عمى معدالت اإلصابة ،وانتشار

األمراض المعدية والوبائية ،وربما اتضح ذلك في تنبييات منظمة الصحة العالمية بضرورة التباعد

االجتماعي لتقميل انتشار المرض المستجد "كوفيد ،"19-الذي بصدد دراستو من الناحية

االجتماعية.

أوالً :مشكمة الدراسة:

أدى انتشار متحورات كورونا إلى انتشار طائفة من األمراض لإلنسان ،تتراوح بين نزالت البرد

الشائعة ومتالزمة االلتياب الرئوي الحاد الوخيم (السارس) ،يكون الفيروس أكثر حدة بالنسبة لبعض

األشخاص ويمكن أن يؤدي إلى التياب رئوي أو صعوبة في التنفس ،و يبدو أن كبار السن
واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية موجودة مسبقًا (مثل مرض السكري وأمراض القمب)
أكثر تأثي اًر وأكثر عرضة لإلصابة بالفيروس بشدة.
مقومات الحياة بالنسبة لجميع البشر في مختمف
طالت تداعيات أزمة فيروس كورونا كافة ّ
أنحاء العالم؛ حيث خمقت تيديدات واسعة النطاق بتأثيرات تتفاوت حدتيا بين الدول؛ وفقًا لمستوى
قدرتيا عمى احتواء األزمة ،ومدى صالبة النظام الصحي العام بيا ،وكفاية مخزونيا االستراتيجي
من الغذاء واألدوية ،إلى جانب اآلثار االقتصادية من حيث توقف عدد كبير من القطاعات عن

العمل ،وما ترتب عميو من ترك بعض الناس لوظائفيم.

يختمف انتشار األمراض والتعامل معيا باختالف الثقافة والوعي ،والعوامل االجتماعية حيث

تؤثر ىذه العوامل عمى مدى التعامل مع الفيروسات .وقد تكون الثقافة أحد العوائق التي تحول دون

النيوض بالحالة الصحية والعمل عمى تحسينيا ،وذلك في حال تعارض العادات والتقاليد ومعتقدات
المجتمع مع اإلجراءات االحت ارزية ،والثقافة الوقائية.

فالحالة الصحية والمرضية ألي مجتمع انساني من حيث طبيعة المرض وكثافتو وقوة الكائنات

المسببة لو ونمط توزيعو السكاني ليست مسألة وليدة الصدفة ،ولكنيا نتاج لمتفاعل الديناميكي
المستمر بين عناصر البيئة الطبيعية والبيولوجية والثقافية واالجتماعية)2( .

ىناك ضرورة ممحة لموقوف عند ىذه المشكمة ومناقشتيا ومعرفة مدي تأثير العوامل

االجتماعية و الثقافية المتأصمة في المجتمع الميبي عمي أنتشار ىذا الفيروس ،فأصبح ىذا الوباء
محور اىتمام جميع الدول العربية و األجنبية ومنظمة الصحة العالمية التي تنادي بمعرفة المزيد

عن انتشار المرض ،فاالعتقاد الخاطئ من جانب فئة معينة من البشر بأن انتشار المرض قضاء

وقدر يؤثر في سموكيم نحو المرض.
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وتتحدد مشكمة الدراسة في تساؤل رئيس فحواه :ما ىي العوامل االجتماعية والثقافية التي تؤثر عمى

انتشار فيروس كورونا المستجد؟
ثانياً :أىداف الدراسة:

تيدف الدراسة إلى التعرف عمى األبعاد االجتماعية والثقافية النتشار وباء كورونا وينبثق من ىذا

اليدف عدة أىداف فرعية:

 )1التعرف عمى تأثير العادات والتقاليد المتأصمة في المجتمع الميبي عمى انتشار فيروس كورونا
المستجد.

 )2التعرف عمى العوامل االجتماعية المؤثرة عمى انتشار وباء كورونا المستجد.
 )3التعرف عمى العوامل الثقافية المؤثرة عمى انتشار وباء كورونا المستجد في المجتمع الميبي.

ثالثاً :تساؤالت الدراسة:

تحاول الدراسة اإلجابة عمى تساؤل رئيس وىو :ما األبعاد االجتماعية والثقافية النتشار وباء
كورونا؟ وينبثق من ىذا التساؤل عدة أسئمة فرعية:
 )1ما تصورات الجميور نحو محددات انتشار وباء كورونا؟
 )2ما مدى االلتزام باإلجراءات االحت ارزية؟
 )3ما أسباب عدم االلتزام باإلجراءات االحت ارزية؟
 )4ما العوامل الثقافية المؤثرة عمى انتشار وباء كورونا؟
 )5ما العوامل االجتماعية المؤثرة عمى انتشار وباء كورونا؟
رابعاً :أىمية الدراسة :تمثمت أىمية الدراسة في:
 )1أىمية عممية  :تمثمت في إثراء الدراسات المتعمقة بعمم االجتماع الطبي ،خاصة ما يتعمق
باألبعاد االجتماعية والثقافية لوباء كورونا.
 )2اىمية تطبيقية :وتتمثل في :
 الكشف عن العالقة بين الحالة الصحية و المرضية لمفرد وبين العوامل االجتماعيةوالثقافية.
 التعرف عمي سموكيات شرائح مختمفة من المجتمع الميبي في التعامل مع األمراض المعدية(فيروس كورونا المستجد).
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خامساً :الدراسات السابقة:

لما كان عرض الدراسات السابقة يمثل أىمية في معرفة الموضوعات التي تم دراستيا ،وكيفية

دراستيا ،واألبعاد التي تحتاج مزيد من البحث ،وموقع الدراسة الحالية عمى خريطة الدراسات
السابقة.

 )1دراسة العنقري ،يعقوب بن يوسف( )2021البعد الثقافي في زمن األوبئة :وباء فيروس كورونا
المستجد

 COVID-أنموذجا (.)3

ييدف البحث إلى بيان البعد الثقافي لوباء فيروس كورونا المستجد

 (COVID-عمى

الروابط اإلنسانية والسموكيات ،والقيم الثقافية واألخالقيات اإلسالمية المصاحبة ليذا الوباء .ولتحقيق

ىذه األىداف استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتوصل إلى النتائج التالية:

 -1لوباء فيروس كورونا المستجد أبعاد عمى الروابط اإلنسانية ،والمتمثمة في الروابط األسرية
واالجتماعية والوطنية؛ فقد عزز في العديد من أفراد المجتمع أىمية ىذه الروابط

 -2لوباء فيروس كورونا المستجد أبعاد عمى سموكيات المجتمع ،فقد ظيرت مراعاة المصمحة

العامة عمى حساب المصمحة الخاصة ،وتكاتف الجماعة وحمايتيم لمفرد ،والعناية بثقافة
النظافة الشخصية.

 -3ىناك جممة من القيم الثقافية المصاحبة لوباء فيروس كورونا المستجد؛ وىي االلتزام الطوعي،
والمناعة الثقافية ،والمبادرات التطوعية.

 -4ثمة جممة من األخالقيات اإلسالمية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد بشكل خاص،
واألوبئة بشكل عام؛ وتتمثل في الصبر ،والتعاون ،واألمانة ،والتثبت ،وحسن الظن ،والصدق .

 )2سموى محمد عمي عيد ،إليام عبد الرؤف السواح ( )2021تداعيات التعايش مع جائحة
()4

كورونا 0كوفيد )19-وعالقتو بتعديل ممارسات الحياة األسرية كما تدركو الزوجات

تمثمت أىداف الدراسة في التعرف عمى طبيعة العالقة بين تداعيات التعايش مع جائحة کورونا
(کوفيد )19-بمحاوره الثالث (تداعيات اجتماعية ،تداعيات اقتصاديو ،تداعيات نفسية) ،وتعديل
ممارسات الحياة األسرية کما تدرکو الزوجات بمحاوره الثالث (ممارسات داخل المنزل ،ممارسات
خارج المنزل ،ممارسات التباعد االجتماعي) ،وبعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة
(بيئة السكن ،عمر الزوجة ،عدد أفراد األسرة ،عدد سنوات الزواج ،المستوى التعميمي لمزوجة ،فئات

الدخل الشيري) ،وتحديد طبيعة الفروق بين کل من (الحالة المينية ،بيئة السكن ،مدي تأثير

الحجر المنزلي عمى تقوية العالقات األسرية) في تداعيات التعايش مع جائحو کورونا بمحاوره
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الثالث ،وتعديل ممارسات الحياة األسرية بمحاوره الثالث .واتبعت الدراسة المنيج الوصفي
التحميمي ،حيت تم إعداد وتقنين استبيان تداعيات التعايش مع جائحو کورونا ،استبيان ممارسات

الحياة األسرية تم تطبيقيا عمى عينة من الزوجات تم اختيارىا بطريقة صدفية غرضية مكونة من

 319من الزوجات العامالت وغير العامالت ،الريفيات والحضريات في محافظة الدقيمية ،وتم
اختيارىن بطريقة صدفية غرضية من مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة.

وأوضحت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة عند مستوى داللة  0001بين مجموع تداعيات

التعايش مع جائحة کورونا وبين مجموع تعديل ممارسات الحياة األسرية ،توجد عالقة ارتباطيو
موجبة عند مستوى داللة  0001بين مجموع تداعيات التعايش مع جائحة کورونا وبين کل من

مستوى تعميم الزوجة ومستوى فئات الدخل الشيري.

 )3دراسة "خديجة حسن محمد" )2021( ،العوامل االجتماعية واالقتصادية وعالقتيا بالمرض في
()5

والية الخرطوم.

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الخصائص الديموغرافية لممرضى ،والكشف عن العوامل
االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي قد تؤدي إلى اإلصابة ببعض األمراض ،معرفة أسموب
المرضى والعادات والتقاليد الصحية والتغذية والعالج والكشف عن العوامل االقتصادية التي تؤدي
إلى اإلصابة ببعض األمراض ،استخدمت الدراسة المنيج الوصفي وكانت أدوات جمع البيانات ىي

المالحظة بدون مشاركة والمقابمة واالستبيان ،وتوصمت الدراسة إلى أن لمعادات والتقاليد غير

الصحية دو اًر في اإلصابة ببعض األمراض العضوية (أنيميا –السرطان) ،لبيئة السكن دور في

اإلصابة ببعض األمراض العضوية.

 )4دينا جمال زكي ( )2020العوامل االجتماعية والثقافية المرتبطة بانتشار فيروس کورونا
المستجد (دراسة ميدانية عمى شرائح مختمفة في المجتمع المصري(.)6

ىدف البحث إلى التعرف عمى العوامل االجتماعية والثقافية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا

المستجد ،تكونت عينة البحث من()130مفردة من الذكور واإلناث ،تم جمع البيانات من حي مصر

الجديدة( راقي )وحي جزيرة محمد بالوراق( شعبي ،تم استخدام منيج المسح االجتماعي بتطبيق استمارة
استبيان لمكشف عن العوامل االجتماعية والثقافية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد ،تضمنت

االستمارة عدة محاور ىي بيانات أولية عن أفراد العينة ،البعد االجتماعي ،البعد الثقافي ،اإلجراءات

الصحية والوقائية ،اإلجراءات االحت ارزية ،وسائل الترفيو في ظل أزمة كورونا ،واستعانت الباحثة

بالنظريات اآلتية (النظرية البنائية الوظيفية ،المدخل الوظيفي المحدث ،المدخل االيكولوجي ،نظرية

االنضباط الذاتي ،المنظور االجتماعي النفسي)
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ولقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أىميا وجود فروق بين إجابات العينة لتساؤالت

البعد االجتماعي ،البعد الثقافي ،بعد اإلجراءات الصحية واالحت ارزية ،بعد وسائل الترفيو ،بعد اآلثار
النفسية ،وجود فروق بين عينة الدراسة ألبعاد االستبيان من حيث ) المؤىل – مكان اإلقامة -

العمل( ،عمى الرغم من وجود فروق بين أفراد العينة عمى حسب المؤىل والعمل والنوع ومكان

االقامة اال أنو تم مالحظة عدم وعي شرائح متباينة من المجتمع المصري لخطورة فيروس كورونا

المستجد وتأثير العوامل االجتماعية والثقافية متمثمة في العادات والتقاليد والترابط بين أفراد المجتمع
وخاصة الحي الشعبي عمى انتشار الفيروس.

 )5دراسة ")7(2020,"Yun Qiu, Xi Chen, Wei Shi

تناولت الدراسة آثار العوامل االجتماعية واالقتصادية عمى انتقال مرض فيروس كورونا

(

 )COVID-في الصين وتبحث في دور العوامل االجتماعية واالقتصادية المختمفة في التوسط

في عمميات االنتشار المحمية وعبر المدن لفيروس كورونا الجديد

 )0109 (COVID-في

العامة المفروضة في أواخر يناير قممت بشكل كبير من معدل انتقال

 ،COVID-وبحمول أوائل

الصين ،وتظير النتائج أن الحجر الصحي الصارم ،واإلغالق اليائل وغير ذلك من تدابير الصحة

فبراير ،تم احتواء انتشار الفيروس ،بينما تتوسط العديد من العوامل االجتماعية واالقتصادية
النتشار الفيروس ،لعبت استجابة الحكومة منذ أواخر يناير دو ار حاسماً في احتواء الفيروس ،كما
أن تدفق السكان الفعمي من مصدر التفشي يشكل خط ار أكبر عمى عوامل أخرى مثل الظروف

االقتصادية ،النتائج ليا آثار كبيرة عمى الجيود العالمية الجارية في احتواء

COVID-

 )6دراسة "محمد جالل حسين" )2018( ،المعتقدات والممارسات الثقافية وأثرىا عمى الحالة
الصحية لألوغنديين.

()8

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أىم المعتقدات الثقافية السائدة في المجتمع ومدى تأثيرىا

عمى الحالة الصحية ،ورصد أىم الممارسات الثقافية المنتشرة في المجتمع والتعرف عمى التأثير

الصحي المنعكس عمى القائمين بيا ،استخدمت الدراسة المنيج األنثروبولوجي ،أجريت الدراسة
عمى فئات مختمفة من سكان كامباال عاصمة أوغندا ،وبمغ قوام العينة  95مفردة ممن يتراوح

أعمارىم بين50-15عام ،وتوصمت إلى عدة نتائج ىي :لقد تركت المعتقدات السائدة في أوغندا

اث ار واضحا عمى الحالة الصحية وخاصة بالنسبة لممرأة ،تعاطي الكحوليات يعد عنص ار أساسيا في
المناسبات واالحتفاالت ال يمكن االستغناء عنو.
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 )7دراسة " تامر جاد ومحمد جالل ( )2015االنعكاسات الصحية لمممارسات الثقافية والعوامل
االيكولوجية ،دراسة أنثروبولوجية لجميورية الكنغو الديمقراطية.

()9

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العوامل الثقافية التي تؤثر عمى الصحة في جميورية الكنغو،

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي باستخدام استمارة استبيان عمى عينة قواميا  21مفردة،
وتوصمت الدراسة إلى أن النظرة لممرض تختمف من ثقافة إلى أخري وأن الكنغو تعاني من تدىور
في النظام الصحي ،وأن الثقافة الزراعية المتبعة لدي السكان تتسبب في زيادة معدالت اإلصابة
بالبميارسيا والمالريا ،والمناخ في الكنغو لو دور بارز في توطن بعض األمراض االستوائية

والصراع حول الموارد أثر عمى فعالية النظام الصحي في الكنغو

 )8عبد الرازق عبد اهلل آدم ( )2015العوامل االجتماعية والثقافية وأثرىا عمى المرض (دراسة
حالة :مرضى السرطان بمستشفى الذرة(.

()10

ىدفت الدراسة لمتعرف عمى دور العوامل االجتماعية والثقافية في اإلصابة بالمرض

السرطان وايجابيات ىذه العوامل االجتماعية والثقافية في الوقاية من األمراض ،والكشف عن دور
الثقافة الصحية في اإلصابة باألمراض المزمنة ،والتعرف عمى أبعاد االجتماعية المرتبطة باكتساب
ثقافة السموك الصحي والذي قد يقود إلى اإلصابة أو الوقاية من مرض السرطان .اعتمد الباحث

في منيجية عمى المنيج الوصفي التحميمي بيدف الوصف والتحميل الدقيق لمبيانات والمعمومات

التي توصل إلييا الباحث ليتم تقسيميا وتحميميا بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع الواقع المدروس،

استخدم الباحث مجموعة من األدوات لجمع البيانات منيا المالحظة والمقابمة غير المقننة وأخي اًر

االستبانة لالستفادة منيا في تحميل العمل الميداني عن طري استخدام المناسب االحصائية لموصول
إلى تحميل عممي لمبيانات والمعمومات التي تحصل عمييا من خالل االستبانة والمالحظة والمقابمة
غير المقننة وبذلك بإدخاليا في جداول بيانية بواسطة التحميل  "SPSS".خمصت البحث إلى عدة

نتائج منيا أن العوامل االجتماعية والثقافية تمعب دو اًر في المرض فالعوامل االجتماعية متمثمة في
األسرة والعوامل الديموغرافية والبيئة االجتماعية ،أما العوامل الثقافية الصحية باإلضافة التقاليد
والدين والسموك الصحي والثقافة الصحية ،باإلضافة إلى ان العوالم االقتصادية دور في المرض،

باإلضافة إلى التوازن الغذائي وثقافة الغذاء دور في اإلصابة بمرض السرطان أو الوقاية منو .

تعقيب:

تناولت الدراسات السابقة البعد الثقافي واالجتماعي في زمن األوبئة :وباء فيروس كورونا المستجد
 ،COVIDتداعيات التعايش مع جائحة كورونا 0كوفيد )19-وعالقتو بتعديل ممارسات الحياةحق٘ق اىطجغ ٍحف٘ظخ ىيَجيخ
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األسرية ،العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية المرتبطة بانتشار فيروس کورونا المستجد،
االنعكاسات الصحية لمممارسات الثقافية والعوامل االيكولوجية.
وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عدة جوانب:
 فيما يتعمق بمجتمع الدراسة :تم إجراء الدراسة عمى المجتمع الميبي ،ويتميز ىذا المجتمعبالترابط االجتماعي ،والعادات والتقاليد والقيم االجتماعية والثقافية التي تساعد عمى التالحم
االجتماعي وانتشار الوباء.
 فيما يتعمق باإلجراءات المنيجية :فقد جمعت الدراسة بين المنيجين الكمي والكيفي ،وأداةكمية( االستبيان) ،وأداة كيفية( دراسة الحالة).
سادسا :المفاىيم االجرائية:
ً

( )1فيروس كورونا المستجد "كوفيد ":19-فيروسات الكورونا  Coronaviruseأو الفيروسات
التاجية  CoVsىي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب أمراضا تتراوح ما بين نزالت البرد
والرشح العادي ()11
ائيا فيروس كورونا المستجد "كوفيد :":19-ىو مرض فيروسي يصيب اإلنسان تتمثل
واجر ً

أعراضو ما بين ارتفاع درجة الح اررة بشكل مستمر ،وتكسير الجسم ،وصعوبة التنفس ،وفقدان
حاسة الشم ،وأحيانا نزلة معوية وغير ذلك من األعراض التي تختمف في حدتيا ،وقد تؤدي إلى

الوفاة .وتتحدد من خالل التحاليل عن طريق إدخال مسحة (المسحة األنفية البمعومية) في فتحة
األنف ألخد العينة وتحميميا ليتبن اإلصابة بالفيروس أم ال.
( )2األبعاد االجتماعية( إجرائياً) :وتتمثل في العالقات االجتماعية مع األسرة أو مع األقارب
واألصدقاء ،عالقات العمل ،المناسبات االجتماعية ،استقبال أقاربي او أصدقائي بالمنزل ،ترك
مسافة كافية بيني وبين االخرين ،االلتزام بالحجر المنزلي.
()3األبعاد الثقافية( إجرائياً) :وتتمثل في؛ زيارة الوالدين ،عمل عزومات ،زيارة األقارب ،الجموس
مع األصدقاء ،عادات السالم والتقبيل ،حضور حفالت الزواج والسبوع والميالد ،والعزاء ،وزيارة
المرضى ،المعتقدات في المرض.
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سابعاً :اإلجراءات المنيجية:

 )1نوع الدراسة  :تعد ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية  Descriptive Studyالتي تعتمد عمى
وصف وتحميل األبعاد االجتماعية والثقافية بالمجتمع الميبي وتأثيرىا عمى انتشار وباء كورونا.
 )2المنيج المستخدم في الدراسة :تم اعتماد الدراسة عمى منيجين أساسين ىما:
(أ)

منيج كمي :يعتبر المنيج الكمي أحد المناىج المستخدمة في تنفيذ األبحاث العممية،
ويحتوي في طياتو عمى أدوات دراسية يمكن عن طريقيا الوصول إلى واقع رقمي لو مدلولو
ويتمثل في المسح االجتماعي بالعينة.

(ب) منيج كيفي :يعتبر المنيج الكيفي أحد أنواع البحوث التي يتم المجوء إلييا في سبيل
الحصول عمى فيم متعمق ووصف شمولي لمظاىرة االجتماعية .ويتمثل في منيج دراسة
الحالة :بغرض الحصول عمى معمومات متعمقة من جميور معين.
 )3أداة جمع البيانات :تتمثل في:
أ) استمارة االستبيان :لدراسة عينة كبيرة من مجتمع الدراسة دراسة كمية.
ب) دراسة حالة :وذلك لدراسة بعض الحاالت دراسة متعمقة.
 )4عينة الدراسة  :تم اختيار عينة من األسر في مدينة الزاوية بطريقة عمدية .لتصل عينة الدراسة
إلى (250مفردة).
 )5مجاالت الدراسة :تمثمت مجاالت الدراسة في اآلتي:
أ) المجال الجغرافي :تم دراسة منطقة الزاوية بالمجتمع الميبي.
ب) المجال البشري :ويقصد بو تحديد األفراد الذين يمثِمون مجتمع الدراسة .وقد حددتو الباحثة
بعينة من أفراد المجتمع باختالف خصائصيم ( النوعين – الفئات العمرية المختمفة -الفئات
التعميمية المختمفة).
ج)المجال الزمني :وتمت الدراسة في الفترة الزمنية الممتدة من بداية شير يناير2021م وحتى
نياية شير مايو من العام نفسو.
 )6اختبارات الصدق والثبات :تم اختيار صدق صحيفة االستبانة باستخدام الطرق التالية:
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(أ)صدق المحكمين :
تدل كممة الصدق عمى أن األداة قادرة بالفعل عمى قياس ما وضعت لقياسو من متغيرات،
والمقصود ىنا بالصدق الصدق الظاىر.
وعممت الباحثة عمى تحقيق ىذا النوع من الصدق من خالل عرض استمارة االستبيان عمى
عدد من المحكمين المتخصصين في عمم االجتماع ومناىج البحث وذلك لمحكم عمى مدى صالحية
االستمارة إلجراء الدراسة وتحقيق أىدافيا وتساؤالتيا.
وقد روعيت جميع المالحظات عند وضع الصورة النيائية لصحيفة االستبيان حتى
أصبحت صالحة لمتطبيق ،وبعد إجراء التعديالت وحساب نسب االتفاق لألسئمة .وأبرزت عممية
التحكيم وجود اتفاق عمي األسئمة بنسبة (  ) %80فأكثر ،وىو ما يؤكد عمى صالحية صحيفة
االستبيان لمتطبيق.
(ب)الثبات  :تم اختبار الثبات باستخدام طريقة إعادة التطبيق من خالل تطبيق صحيفة االستبانة
مرتين عمى عشرين من مجتمع الدراسة بفاصل زمنى أسبوعين بين المرتين وتم حساب معامل
الثبات لمتعرف عمى مدى ثبات االستبيان.
جدول ( )1معامالت الثبات لالستبيان
اىَحبٗر
اىَح٘ر األٗه 9اىجٞبّبد األطبطٞخ
اىَح٘ر اىضبّ 9ٜرص٘راد اىجَٖ٘ر ّح٘ اّزشبر ٗثبء م٘رّٗب
اىَح٘ر اىضبىش 9االىزشاً ثبإلجزاءاد اىصحٞخ
اىَح٘ر اىزاثغ 9اىؼ٘اٍو اىضقبفٞخ اىَؤصزح ػي ٚاّزشبر ٗثبء م٘رّٗب
اىَح٘ر اىخبٍض 9اىؼ٘اٍو االجزَبػٞخ اىَؤصزح ػي ٚاّزشبر ٗثبء م٘رّٗب

ٍؼبٍو
ثٞزطُ٘
**28772
**28778
**28721
**28725
**28734

اررجبغ

** دال عند مستوى داللة  0.01بدرجة الثقة %99

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات مرتفعة ويمكن الوثوق بيا ،لذا سوف يتم
االعتماد عمى أداة الدراسة.
جدول( )2يوضح اتجاه الرأي لمعبارات وألبعاد وفقا لمقياس ليكرت الثالثي
ارجبٓ اىزأ ٛىَقٞبص ىٞنزد اىضالصٜ
ارجبٓ اىزاٛ
قَٞخ اىَز٘طػ
ال (غير موافق)
 1إلى 1611
إلى حذ ما(محايذ)
 1611إلى 3622
نعم( موافق)
 3622إلى 2
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(ج)أساليب المعالجة اإلحصائية:
استدعت طبيعة الدراسة الراىنة واألداة المستخدمة إتباع مجموعة من األساليب اإلحصائية

لمتعامل مع بيانات الدراسة الميدانية الستخالص النتائج معتمدة عمى ما يأتي:
.1

التك اررات والنسب المئوية لتوضيح مواصفات عينة الدراسة .

.3

معامل ارتباط بيرسون لمعرفة معامالت الثبات لالستبيان.

.2

اختبار (ت  )T.testلحساب المتوسطات واالنحراف المعياري.

ثامناً :نتائج الدراسة الميدانية:

إحصائيا توصمت الباحثة إلى مجموعة من النتائج الميمة التي
في ضوء معالجة بيانات الدراسة
ً
أجابت عمى تساؤالت الدراسة ،حيث يمكن عرضيا في المحاور اآلتية:

تشير البيانات الميدانية إلى أن عينة الدراسة تشمل النوعين( ذكور بنسبة  %48واإلناث بنسبة

 )% 52وىو ما يؤكد عمى أن العينة تمثل الجنسين ،وىو ما يؤدي إلى تنوع االستجابات واآلراء
المتعمقة بقضية الدراسة.
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يشير جدول ( )2إلى توزيع العينة وفقا لمسن إلى ارتفاع نسبة الفئة العمرية من  35-25سنة
لتصل غمى  ،%44.4يمييا الفئة من  45 -35سنة بنسبة  ،%35.2والفئة من  60-45سنة
بنسبة  ،%20.4وىو ما يوضح توزيع العينة عمى الفئات العمرية المختمفة.

تشير البيانات الميدانية فيما يتعمق بالحالة التعميمية الى ارتفاع نسبة الحاصمين عمى مؤىل
متوسط /فوق متوسط بنسبة ،%42يق أر ويكتب بنسبة ،%20أمي بنسبة ،%17.6مؤىل جامعي
بنسبة ،%15.6مؤىل فوق جامعي بنسبة .%4.8وىو ما يوضح توزيع العينة عمى المستويات
التعميمية المختمفة.
جدول( )3مدى إصابة المبحوث أو أحد أفراد األسرة بوباء كورونا
العذد

ٕو أصجذ اٗ أحذ أفزاد أطزرل ث٘ثبء م٘رّٗب؟
نعم
ال
اإلجمالي

17
113
352

%
2163
1767
122

فيما يتعمق بمدى إصابة المبحوث أو أحد أفراد األسرة بوباء كورونا أكدت البيانات عمى ارتفاع

نسبة غير المصابين لتصل إلى  ،%68.8في حين انخفضت نسبة المصابين لتصل إلى
.%68.8
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جدول( )4تصورات الجميور نحو محددات انتشار وباء كورونا
ً
82
81
82
83
84
85
86
87
88
822
822
821
822
823
824

رص٘راد اىجَٖ٘ر ّح٘ اّزشبر ٗثبء
م٘رّٗب
ٝؤد ٛاىفقز إى ٚاىخزٗط ىيؼَو ٗاالخزالغ
أُ اىفقزاء ال ٝنززصُ٘ مضٞزا ثصحزٌٖ
اىزغذٝخ غٞز اىصحٞخ رعؼف اىَْبػخ ىذٙ
اإلّظبُ ٍِٗ صٌ ٍقبٍٗزٔ ىيَزض
األفزاد اىذٝ ِٝؼٞشُ٘ ف ٜظزٗف ٍؼٞشٞخ
طٞئخ أمضز ػزض ىإلصبثخ ثبىَزض
ٝؤد ٛػذً رغٞز اىؼبداد االجزَبػٞخ
اىزقيٞذٝخ اىز ٜرؤد ٛإى ٚاىزالحٌ االجزَبػٜ
إى ٚاّزشبر اىَزض 8
اىحفبظ ػي ٚػالقبد صيخ اىزحٌ داخو
اىَجزَغ اىيٞج ٜرظبػذ ػي ٚاّزشبر ٗثبء
م٘رّٗب
ٝؤد ٛاىزي٘س إى ٚاإلصبثخ ثفٞزٗص م٘رّٗب
ٝؤد ٛاسدحبً اىَظبمِ ٗمضبفخ اىظنِ إىٚ
سٝبدح احزَبىٞخ اإلصبثخ ثفٞزٗص م٘رّٗب
اىزجبه أمضز رؼزض ىي٘ثبء ٍِ اىَزأح
مجبر اىظِ أمضز إصبثخ ٍِ اىشجبة
اىفئبد ٍزرفؼخ اىزؼي ٌٞأقو إصبثخ ٍِ اىفئبد
األقو رؼيَٞب
ٝؤصز اى٘ػ ٜثأطبىٞت اّزشبر اى٘ثبء ػيٚ
اى٘قبٝخ ٍِ اىفٞزٗص
ٝصؼت رجْت االخزالغ ف ٜاىؼٞبد
ٗاىَْبطجبد اىذْٞٝخ ٗاالجزَبػٞخ
ٝؤد ٛػذً االٕزَبً ثبىْظبفخ ٗاىزؼق ٌٞإىٚ
سٝبدح احزَبىٞخ اإلصبثخ ثفٞزٗص م٘رّٗب
اإلصبثخ ثئرادح رثْب

االّحزاف
اىَؼٞبرٛ
8632
8583

ق٘ح
اىؼجبرح
ق٘ٝخ
ق٘ٝخ

اى٘سُ
اىْظجٜ
2872
2872

22
7

1822

8651

ٍز٘ططخ

2866

23

1832

8615

ق٘ٝخ

2872

21

اىَز٘طػ
1832
1838

اىززرٞت

1843

8527

ق٘ٝخ

2874

4

1852

8472

ق٘ٝخ

2877

1

1848

8526

ق٘ٝخ

2875

2

1841

8557

ق٘ٝخ

2873

6

1854
1844

8472
8556

ق٘ٝخ
ق٘ٝخ

2877
2874

2
3

1841

8524

ق٘ٝخ

2873

6

1837

8562

ق٘ٝخ

2872

8

1842

8542

ق٘ٝخ

2873

5

1832

8623

ق٘ٝخ

2872

22

1837

8532

ق٘ٝخ

2872

8

1832

8567

ق٘ٝخ

2872

22

8672

ق٘ٝخ

2867

22

ٝ 825صؼت رجْت ػبداد اىظالً ثبألٝذٛ
ٗاىزقجٞو
ٝ 826ظبػذ اىزذخ ِٞػي ٚاّزشبر فٞزٗص
1824
م٘رّٗب

تعددت تصورات الجميور نحو محددات انتشار وباء كورونا وتمثمت في؛ الرجال أكثر
تعرض لموباء من المرأة بمتوسط  ،2.65وىذا التصور بناء عمى عدد المرضى الرجال أكثر من
النساء ،ثم الحفاظ عمى عالقات صمة الرحم داخل المجتمع الميبي تساعد عمى انتشار وباء كورونا
بمتوسط ، 2.63وذلك أن ىذه العادات والقيم االجتماعية تؤدي إلى التواصل والتالحم االجتماعي
وىو ما يمكن ان يساعد عمى انتقال المرض .وذكر حالة (م-ع) " البد نزور أقاربنا ألننا اتعودنا
نشوف بعض ونجمس مع بعض عشان صمة الرحم" يؤدي التموث إلى اإلصابة بفيروس كورونا
بمتوسط ،2.59حيث إن المكان المموث يجمع الميكروبات والفيروسات وىو ما يؤدي إلى انتشار
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الوباء ،كبار السن أكثر إصابة من الشباب بمتوسط 2.55و ذكرت حالة ( و -ع)" كبار السن
غالبا ما يعانوا من أمراض مختمفة ،ولدييم مناعة أقل ،وىو ما يجعل تأثير اإلصابة عمييم
كبير" ،يؤدي عدم تغير العادات االجتماعية التقميدية التي تؤدي إلى التالحم االجتماعي إلى انتشار
المرض بمتوسط  ،2.54يصعب تجنب االختالط في العياد والمناسبات الدينية واالجتماعية
بمتوسط ، 2.53وىذا االختالط والتالحم االجتماعي الناتج عن العادات والتقاليد يؤدي إلى اإلصابة
بوباء كورونا ،ثم الفئات مرتفعة التعميم أقل إصابة من الفئات األقل تعميما بمتوسط 2.52حيث
ارتفاع مستوى الوعي بكيفية انتشار الفيروس ،وخطورتو ومن ثم تجنب اإلصابة ،يؤدي ازدحام
المساكن وكثافة السكن إلى زيادة احتمالية اإلصابة بفيروس كورونا بمتوسط 2.52ذكرت حالة(
ف-إ) " المنزل المي فيو عدد كبير من األبناء يصعب التباعد بينيم ،وغذا أصيب أحدىم من
خارج المنزل فبالتأكيد سوف ينقل الفيروس لباقي أفراد األسرة" ،أن الفقراء ال يكترثون كثي ار
بصحتيم بمتوسط ،2.49وذلك نتيجة اضطرارىم لمخروج والتفاعل االجتماعي لسعييم عمى
المعيشة ،كما أن المعاناة من الفقر يجعميم أقل حرصا عمى التمسك بالحياة واتضحت في العبارة
"يؤدي الفقر إلى الخروج لمعمل واالختالط بمتوسط ،2.43والعبارة "األفراد الذين يعيشون في ظروف
معيشية سيئة أكثر عرض لإلصابة بالمرض" بمتوسط ،2.40اإلصابة بإرادة ربنا بمتوسط،2.48
يؤثر الوعي بأساليب انتشار الوباء عمى الوقاية من الفيروس بمتوسط 2.48حيث تجنب مصادر
ومسببات العدوى ،يصعب تجنب عادات السالم باأليدي والتقبيل بمتوسط 2.43وذكر حالة( ر-
ج) " لو حد قابمك ومد ايو عمشان يسمم ما ينفعش تحرجة ،فالزم تسمم عميو ،وأحيانا حد يقبمك
فيحرجك" ،يؤدي عدم االىتمام بالنظافة والتعقيم إلى زيادة احتمالية اإلصابة بفيروس كورونا
بمتوسط 2.41حيث يعيش الفيروس عمى األسطح وفي الجو لفترات زمنية وىو ما يؤدي إلى
اإلصابة عن طريق التنفس أو الممس ،يساعد التدخين عمى انتشار فيروس كورونا بمتوسط،2.35
التغذية غير الصحية تضعف المناعة لدى اإلنسان ومن ثم مقاومتو لممرض بمتوسط ،2.30لذلك
ينصح األطباء بالتغذية الجيدة وتناول فيتنامين cوزنك وغيرىا من الفيتامينات التي تعزز الجياز
المناعي لإلنسان.

حق٘ق اىطجغ ٍحف٘ظخ ىيَجيخ

113

© Copyright for the journal

مجلة الريادة للبحوث واألنشطة العلمية
Al-Riyadah Journal For Researches
And Scientific Activities

اىؼذد اىضبىش
ْٝبٝز

January

جدول( )5مدى االلتزام باإلجراءات االحترازية
ٕو ريزشً ثبإلجزاءاد
االحززاسٝخ

أٍٜ

ّؼٌ

اىؼذد
21

%
1682

إى ٚحذ ٍب
ال
اإلجَبىٜ

25
25
33

2583
2583
222

ٝقزأ ٗٝنزت
اىؼذد
26

%
2382

21
12
42

1382
3182
222

/

ف٘ق

ف٘ق جبٍؼٜ

جبٍؼٜ

اإلجَبىٜ

ٍز٘طػ
ٍز٘طػ
اىؼذد
25

%
2382

اىؼذد
12

%
4287

اىؼذد
22

%
7282

اىؼذد
85

%
2783

22
27
224

1884
2581
222

6
22
28

2688
1781
222

1
21

2585
222

55
77
142

1583
2481
222

فيما يتعمق بمدى االلتزام باإلجراءات االحت ارزية أشارت التحميالت االحصائية وجود فروق ذات

داللة إحصائية بين ذوي المستويات التعميمية فيما يتعمق بمدى االلتزام باإلجراءات االحت ارزية عند

مستوى .0.05

وتوضح النتائج ارتفاع نسبة من أجابوا نعم حيث كانت نسبتيم  %38.4حيث ارتفع نسبة المؤىل

فوق الجامعي لتصل الى  %83.3يمييم الجامعي بنسبة  %53.8ثم يمييم المؤىل المتوسط /فوق

المتوسط بنسبة  %34.3ثم من يق أر ويكتب بنسبة  %34.0وأخي ار األمي بنسبة  .%27.3ثم يأتي من
أجابوا ال بنسبة  %35.2حيث ارتفعت نسبة من يق أر ويكتب بنسبة  %42.0يمييم األميون بنسبة

 %36.4ثم يمييم المؤىل المتوسط /فوق المتوسط بنسبة  .%36.2ثم يأتي من التزموا باإلجراءات
االحت ارزية الى حد ما بنسبة  . %26.4وتعكس ىذه االستجابات ارتفاع نسبة الوعي لدى الفئات ذات

التعميم المرتفع فيما يتعمق بمدى االلتزام باإلجراءات االحت ارزية ،ويمكن أن يرجع ذلك إلى الوعي

بمخاطر الوباء وكيفية انتقالو .وذكرت حالة ( ز -س) " ماجستير" معرفتي بطرق انتقال الوباء،
ومخاطره أدت إلى حرصي عمى االلتزام باإلجراءات االحترازية" وأكدت نتائج دراسة سموى،

السواح( )2221عمى وجود عالقة ارتباطيو موجبة عند مستوى داللة  0001بين مجموع تداعيات
التعايش مع جائحة کورونا وبين مستوي التعميم.

جدول( )6أسباب عدم االلتزام باإلجراءات االحترازية
ً

أطجبة ػذً االىزشاً ثبإلجزاءاد االحززاسٝخ

2

اىجؼط ٝعطز ىيخزٗط ىيؼَو الحزٞبجٔ ىألٍ٘اه
ىزيجٞخ احزٞبجبد األطزح
صؼ٘ثخ إىغبء اىشٝبراد اىَْشىٞخ
ٝعطز اىجؼط ىيزظي ٌٞثبألٝذٗ ٛأحٞبّب ً ثبألحعبُ
اىَشبرمخ ف ٜاىَْبطجبد االجزَبػٞخ ٗاىضقبفٞخ
ٗاجت اجزَبػٜ
ٝعطز اىجؼط ىيَشبرمخ ف ٜاالجزَبػبد ف ٜاىؼَو
ال َٝنِ ٍقبغؼخ اىزجَؼبد اىؼبئيٞخ8
ٝشؼز اىجؼط ثبىحزط ف ٜاىزجبػذ االجزَبػٜ
اإلصبثخ غٞز ٍزرجطخ ثبإلجزاءاد االحززاسٝخ
ى٘ رثْب مبرت إُ اى٘احذ ٝزصبة ٕٞزصبة

1
2
3
4
5
6
7
8
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اىَز٘طػ
اىحظبثٜ

االّحزاف
اىَؼٞبرٛ

ق٘ح اىؼجبرح

اى٘سُ
اىْظجٜ

اىززرٞت

1832

8626

ق٘ٝخ

2872

2

1812
1817

8661
8664

ٍز٘ططخ
ٍز٘ططخ

2863
2865

4
1

1811

8721

ٍز٘ططخ

2863

3

1823
1813
1817
1821
1828

8656
8721
8711
8716
8722

ٍز٘ططخ
ٍز٘ططخ
ٍز٘ططخ
ٍز٘ططخ
ٍز٘ططخ

2857
2864
2865
2863
2862

7
2
1
6
5
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تتعدد أسباب عدم االلتزام باإلجراءات االحت ارزية وتتمثل في؛ البعض يضطر لمخروج لمعمل

الحتياجو لألموال لتمبية احتياجات األسرة بمتوسط 2.40وذكر حالة (أ -ي) "البد أخرج ألني

محتاج اشتغل عشان عائد الشغل ميم جدا لكثرة االحتياجات والمتطمبات التي تحتاج لألموال"،

يشعر البعض بالحرج في التباعد االجتماعي بمتوسط  2.28وذلك نتيجة الترابط االجتماعي ،ال
يمكن مقاطعة التجمعات العائمية بمتوسط 2.24حيث تمثل التجمعات العائمية أحد صور التماسك

األسري .وذكر حالة (س -ي) " نحن نمتقي كل أسبوع وأحيانا أكثر من مرة في األسبوع حسب
الضرورة ،وال يمكن تجاىل او مقاطعة ىذه التجمعات" ،ثم المشاركة في المناسبات االجتماعية
والثقافية واجب اجتماعي بمتوسط 2.22وىو ما يؤدي إلى ضرورة المشاركة ويساعد بالتالي عمى

اتشار فيروس كورونا ،صعوبة إلغاء الزيارات المنزلية بمتوسط 2.21حيث تمثل ىذه الزيارات أىمية
اجتماعية ،لو ربنا كاتب إن الواحد يتصاب ىيتصاب بمتوسط 2.19وذكرت حالة( ف-إ)" المرض

والموت مكتوب عند ربنا ،لو مكتوب مفيش ىروب من المكتوب ،صحيح الزم نسمع نصائح

األطباء بس في اآلخر النتيجة عمى ربنا" ،ثم اإلصابة غير مرتبطة باإلجراءات االحت ارزية
بمتوسط 2.12حيث يعتقد البعض أن اإلصابة قدر ،وأن بعض من يمتزمون باإلجراءات االحت ارزية
قد يصابون ،يضطر البعض لممشاركة في االجتماعات في العمل بمتوسط ،2.04عمى الرغم من
تطبيق اإلجراءات االحت ارزية إال أن حسن سير العمل يتطمب تنظيم اجتماعات.

جدول رقم ()7المتوسط والوزن النسبي لفقرات مقياس العوامل الثقافية المؤثرة عمى انتشار وباء كورونا (اختبار
ت )t.test
ً

اىؼجبرح

2

أقً٘ ثشٝبرح ٗاىذ ٛف ٜظو ٗج٘د فٞزٗص م٘رّٗب

1
2
3
4
5
6
7
8

أقً٘ ثؼَو ػشٍٗبد ألقبرثٗ ٜأصذقبئ ٜدُٗ خ٘ف ٍِ م٘رّٗب
ىٌ رزأصز اىشٝبراد ىألقبرة ّزٞجخ ٗثبء م٘رّٗب
ف ٜحبىخ ػذً سٝبرح اى٘اىذٝ ِٝزعبٝقُ٘ ىؼذً سٝبررٌٖ
رشٗر أقبرثل ف ٜظو ٗج٘د فٞزٗص م٘رّٗب
أجيض ٍغ أصذقبئ ٜدُٗ إجزاءاد احززاسٝخ
أٍبرص حٞبر ٜثص٘رح غجٞؼٞخ إلَٝبّ ٜأُ اىَزض قعبء ٗقذر
أرحت ثشٝبرح أصذقبئ ٜأٗ أقبرث ٜف ٜاىَْشه
أحعز احزفبالد (أػٞبد ٍٞالد –طج٘ع( ف ٜظو ٗج٘د فٞزٗص
م٘رّٗب
ػْذ ٍقبثيزل ٍغ أ ٛشخص أقً٘ ثبىظالً ٗاىزقجٞو
أحعز حفالد اىشٗاط ىألصذقبء ٗاألقبرة
أحعز ٍْبطجبد اىؼشاء
أقً٘ ثشٝبرح اىَزظٚ
أخزط ٍغ اصذقبئ /ٜثؼط أفزاد أطزر ٜىيززفٔٞ

22
22
21
22
23
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اى٘سُ
اىْظجٜ
2861
2845
2846
2854
2858
2852
2855
2866

اىَز٘طػ
اىحظبثٜ
1826
2858
2862
2884
1825
2868
2888
1821

االّحزاف ق٘ح
اىَؼٞبر ٛاىؼجبرح
ٍز٘ططخ
8725
ٍز٘ططخ
8674
ٍز٘ططخ
8723
ٍز٘ططخ
8714
ٍز٘ططخ
8687
ٍز٘ططخ
8734
ٍز٘ططخ
8723
ٍز٘ططخ
8683

2
22
21
8
5
22
7
2

2882

8728

ٍز٘ططخ

2853

22

2854
1824
1822
1824
1812

8678
8714
8723
8724
8654

ظؼٞفخ
ٍز٘ططخ
ٍز٘ططخ
ٍز٘ططخ
ٍز٘ططخ

2844
2857
2862
2861
2863

23
6
4
3
1
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تتعدد العوامل الثقافية المؤثرة عمى انتشار وباء كورونا وتتراوح متوسطاتيا ما بين؛ 2.32

و 1.65وكانت بين ضعيفة ومتوسطة .وجاءت العبارة أرحب بزيارة أصدقائي أو أقاربي
في المنزل في المستوى األول بمتوسط  ،2.32اخرج مع اصدقائي /بعض أفراد أسرتي لمترفيو

بمتوسط ،2.23وذكرت حالة (س -ي) " عالقتي بأصدقائي قوية جدا ،صعب ان الواحد يعيش
بعيد عن أصدقائو ،الزم نزور بعض ونتقابل ونخرج مع بعض عمشان نخرج من الجو الكئيب دا"

أقوم بزيارة والدي في ظل وجود فيروس كورونا بمتوسط ،2.17وتعكس ىذه البيانات تأثير العادات
والتقاليد عمى قوة ومتانة العالقات مع األصدقاء واألقارب ،حيث عادات التزاور بين األقارب

وبعضيم ،وبينيم وبين األصدقاء.

وفيما يتعمق بالعادات المتعمقة بالزيارات جاءت العبارة أقوم بزيارة المرضى بمتوسط 2.15خاصة

إذا كان المرضى من أفراد األسرة أو األصدقاء ،حيث إن زيارة المرضى واجب ديني ،وقيمة

اجتماعية ،ثم أحضر مناسبات العزاء بمتوسط 2.10حيث إن المجتمع الميبي ييتم بالعزاء كسموك

ثقافي وديني .وذكر حالة (ف -ع) ط العزاء ضروري ،ممكن نعتذر عن المناسبات السعيدة ،لكن
العزاء واجب صعب االعتذار عنو ،ممكن نذىب لمعزاء مع لبس الكمامة ،وعدم السالم باأليدي او

التقبيل ،لكن الزم نروح" ،أزور أقاربي في ظل وجود فيروس بمتوسط 2.06حيث إن ىذه الزيارات
تمثل أحد صور الثقافة االجتماعية ،أحضر حفالت الزواج لألصدقاء واألقارب بمتوسط 2.05وذلك

أن ىذه الحفالت تساعد عمى االختالط وزيادة احتمالية انتقال الفيروس ،حيث تعكس أىمية العوامل

الثقافية لدى الميبيين .وذكرت حالة( ف-إ)" أحضر حفالت الزواج ولكن بمراعاة اإلجراءات

االحترازية قدر اإلمكان" ،أمارس حياتي بصورة طبيعية إليماني أن المرض قضاء وقدر

بمتوسط 1.99وىو ما يعكس الثقافة الدينية لممواطنين الميبيين وذكر حالة (م -ع)" المي ربنا كاتبو
ىيكون ميما نعمل ،المرض والموت مكتوبين عمى اإلنسان ،صحيح الزم نعمل المي عمينا بس دا

مش ىيغير من قدر اهلل شيء" ،في حالة عدم زيارة الوالدين يتضايقون لعدم زيارتيم بمتوسط1.95

حيث يستشعر الوالدين بخوف أبنائيم منيم ،أو الحتياجيم لرعاية وزيارة أبنائيم .وذكر حالة( م-إ)

" البد من مراعاة الوالدين ،والقيام عمى خدمتيم ،وزيارتيم ،حتى ال يتضايقوا ،ولك لدعميم نفسيا

ورعايتيم" ،.أحضر احتفاالت (أعياد ميالد –سبوع( في ظل وجود فيروس كورونا بمتوسط1.91
وىو ما يعكس سيطرة العادات والتقاليد عمى السموكيات االجتماعية ،أجمس مع أصدقائي دون

إجراءات احت ارزية بمتوسط .1.79وذكر حالة (ر -ج)" أنا وأصدقائي نقضي وقتا معا ،وطبيعي
نكون قريبين من بعض ومتقاربين ،وناد ار ما فيو حد يتبع اإلجراءات االحترازية أثناء تجمعاتنا"
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وىو ما يؤكد عمى تأثير عالقات الصداقة عمى ممارسات األفراد وسموكيم الصحي ،تتأثر

الزيارات لألقارب نتيجة وباء كورونا بمتوسط1.71وىذا التأثير متوسط وىو ما يمكن أن يشير إلى
أن زيارة بعض األقارب تأثرت لدى بعض المبحوثين دون البعض اآلخر ،أو بعض األقارب دون

غيرىم .وذكر حالة( و -ع) " الزم نزور بعض األقارب ،ال يصح نبعد عنيم عشان ربنا قمنا

نصميم ،وكمان نعمميم دعم نفسي واجتماعي" ،أقوم بعمل عزومات ألقاربي وأصدقائي دون خوف

من كورونا بمتوسط 1.69وىى استجابة متوسطة تعكس تراجع البعض عن ىذه العزومات في حين
يقوم بيا اآلخرون ،عند مقابمتك مع أي شخص أقوم بالسالم والتقبيل بمتوسط 1.65وتعكس ىذه
االستجابة عدم قيام ما يقرب من نصف العينة بيذا السموك وىو ما يؤكد عمى تأثير الوعي الصحي

عمى السموكيات الصحية لدى البعض وذكر حالة (أ -م) " ممكن نقابل حد فيسمم فصعب انك

تحرجو فالزم تسمم أو تقبل ،وكمان حسب قرب الشخص اآلخر ،وممكن نسمم واحنا البسين

الماسك".

جدول رقم ( )8المتوسط والوزن النسبي لفقرات مقياس العوامل االجتماعية المؤثرة عمى انتشار وباء كورونا
(اختبار ت )t.test
ً
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 3ارجبػذ أصْبء اىؼَو ػِ اٟخز ِٝخ٘فب ٍِ اإلصبثخ
 4ال أحعز مضٞز ٍِ اىَْبطجبد االجزَبػٞخ خ٘فب ٍِ اإلصبثخ 1833
 5ال أطزطٞغ أُ أرفط اطزقجبه أقبرث ٜاٗ أصذقبئ ٜثبىَْشه
1835
ف ٜحبه سٝبررٌٖ
1832
 6أقً٘ ثززك ٍظبفخ مبفٞخ ثْٞل ٗث ِٞاٟخز ِٝف ٜػَيٜ
 7أقً٘ ثززك ٍظبفخ مبفٞخ ػْذ ّشٗى ٜىشزاء ٍزطيجبد اىَْشه 1842
 8أقً٘ ثززك ٍظبفخ مبفٞخ ثٗ ْٜٞث ِٞاالخز ِٝػْذ اىز٘اجذ
1843
ف ٜأحذ ٛاىَصبىح اىحنٍ٘ٞخ
ٝ 22صؼت رزك ٍظبفخ مبفٞخ ػْذ جي٘طٍ ٜغ أثْبئ ٜأٗ أقبرثٜ
2845
ف ٜاىَْشه
 22أقً٘ ثزنزار رطٖٞز ٝذ ٜٝثبىَبء ٗاىصبثُ٘ أٗ اىنح٘ه
1816
داخو ٗخبرط اىَْشه
1811
 21أىزشً ثبىحجز اىَْشىٗ ٜأّؼشه ػِ االخزِٝ

8564
8432
8577

اى٘سُ
اىْظجٜ

اىززرٞت
22

تتعدد العوامل االجتماعية المؤثرة عمى انتشار وباء كورونا وتتراوح متوسطاتيا مابين؛
 2.17-2.68وكانت أكثر العبارات قوية ،وبعضيا متوسط.
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فيما يتعمق بالعوامل االجتماعية المؤثرة عمى انتشار وباء كورونا فقد جاءت العبارة اتباعد

أثناء العمل عن اآلخرين خوفا من اإلصابة في المرتبة األولى بمتوسط ،2.68وأقوم بترك مسافة
كافية بينك وبين اآلخرين في عممي بمتوسط ،2.40وىو ما يعكس تطبيق اإلجراءات االحت ارزية في
العمل ،بعض األعمال تؤدي إلى زيادة التعرض لإلصابة بكورونا بمتوسط ،2.54وذكرت

حالة(أ.ي) " األعمال المرتبطة بالتعامل المباشر مع الناس تساعد عمى اإلصابة بكورونا" ،أقوم
بترك مسافة كافية بيني وبين اآلخرين عند التواجد في أحدي المصالح الحكومية بمتوسط،2.54

أقوم بترك مسافة كافية عند نزولي لشراء متطمبات المنزل بمتوسط . 2.53وذكرت حالة ( و -ع)"

عندما أذىب لشراء احتياجات المنزل أحرص عمى عدم التالحم مع اآلخرين ،والبس الكمامة

حفاظاً عمى حياتي من العدوى" وىو ما يعكس الوعي بمسببات اإلصابة والعدوي.

وفيما يتعمق بالعالقات القرابية توضح العبارات تأثير ىذه العالقات عمى التعامل مع وباء

كورونا وتتضح في العبارات؛ نتعامل في األسرة دون مراعاة اإلجراءات االحت ارزية بمتوسط،2.52

وذكرت بعض الحاالت ومنيا حالة (س -ي)" البد أن نجمس داخل األسرة بطبيعتنا بدون

إجراءات احترازية ،ألن مصيرنا واحد ،ىل يصح أجمس مع أبي وامي عمى بعد متر ونص" ،ال

أستطيع أن أرفض استقبال أقاربي او أصدقائي بالمنزل في حال زيارتيم بمتوسط 2.46وذكرت

حالة (ف -ع) " مش معقول حد جاي يسأل عمينا ونرفض استقبالين يعني ىو مش خايف عمى

نفسو؟! طبعا خايف بس بيقدرنا ويعمل لنا خاطر ويسأل عننا" .يصعب التباعد في العالقات

االجتماعية مع األقارب خوفا من الحرج بمتوسط ،2.17يصعب ترك مسافة كافية عند جموسي مع

أبنائي أو أقاربي في المنزل بمتوسط 1.56وىو متوسط منخفض .وتعكس ىذه العبارات مدى تأثير
الروابط االجتماعية القوية بالمجتمع الميبي عمى عدم مراعاة اإلجراءات االحت ارزية ،حيث ارتفاع

مستوى التماسك االجتماعي.

ثم ال أحضر كثير من المناسبات االجتماعية خوفا من اإلصابة بمتوسط ،2.44وذكرت

حالة ( خ -م)" أقدم التينئة عن طريق االتصال التميفوني او وسائل التواصل االجتماعين ناد ارً
ما أحضر مناسبة خوفا من اإلصابة" ،و أقوم بتكرار تطيير يديي بالماء والصابون أو الكحول

داخل وخارج المنزل بمتوسط ،2.27ألتزم بالحجر المنزلي وأنعزل عن االخرين بمتوسط.2.22
وأكدت حالة ( ز -س) عمى االلتزام بالحجر المنزلي "التزم بالحجر واالنعزال في المنزل وال أخرج

إال لمضرورة خوفا من اإلصابة"
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تاسعاً :النتائج العامة(استخالصات):
توصمت الدراسة لعدة نتائج أىميا:

 )1تعددت تصورات الجميور نحو محددات انتشار وباء كورونا وتمثمت في؛ الرجال أكثر

تعرض لموباء من المرأة ،ثم الحفاظ عمى عالقات صمة الرحم داخل المجتمع الميبي تساعد عمى

انتشار وباء كورونا ،يؤدي التموث إلى اإلصابة بفيروس كورونا ،كبار السن أكثر إصابة من
الشباب ،يؤدي عدم تغير العادات االجتماعية إلى انتشار المرض ،يصعب تجنب االختالط في
العياد والمناسبات الدينية واالجتماعية ،ثم الفئات مرتفعة التعميم أقل إصابة من الفئات األقل

تعميما ،يؤدي ازدحام المساكن وكثافة السكن إلى زيادة احتمالية اإلصابة بفيروس كورونا ،أن
الفقراء ال يكترثون كثي ار بصحتيم ،يؤدي الفقر إلى الخروج لمعمل واالختالط ،صعوبة تجنب
عادات السالم باأليدي والتقبيل .وتوصمت دراسة تامر جاد ومحمد جالل ( )2215إلى أن النظرة

لممرض تختمف من ثقافة إلى أخري.
 )2فيما يتعمق بمدى االلتزام باإلجراءات االحت ارزية ارتفاع نسبة من أجابوا نعم حيث كانت

نسبتيم  %38.4ثم يأتي من أجابوا ال بنسبة  ،%35.2ثم يأتي من التزموا باإلجراءات

االحت ارزية الى حد ما بنسبة .%26.4

 )3تعددت أسباب عدم االلتزام باإلجراءات االحت ارزية وتتمثل في؛ البعض يضطر لمخروج
لمعمل الحتياجو لألموال لتمبية احتياجات األسرة ،يشعر البعض بالحرج في التباعد االجتماعي ،ال
يمكن مقاطعة التجمعات العائمية ،ثم المشاركة في المناسبات االجتماعية والثقافية واجب
اجتماعي ،صعوبة إلغاء الزيارات المنزلية ،لو ربنا كاتب إن الواحد يتصاب ىيتصاب ،ثم اإلصابة
غير مرتبطة باإلجراءات االحت ارزية ،يضطر البعض لممشاركة في االجتماعات في العمل
 )4تعددت العوامل الثقافية المؤثرة عمى انتشار وباء كورونا وتراوحت متوسطاتيا ما بين؛
 2.32و 1.65وجاءت العبارة أرحب بزيارة أصدقائي أو أقاربي في المنزل في المستوى األول،
اخرج مع اصدقائي /بعض أفراد أسرتي لمترفيو ،أقوم بزيارة والدي في ظل وجود فيروس كورونا،
أقوم بزيارة المرضى ،حضور مناسبات العزاء والزواج ،أزور أقاربي في ظل وجود فيروس
وتوصمت دراسة "خديجة حسن محمد" )2221( ،إلى أن لمعادات والتقاليد غير الصحية دور في
اإلصابة ببعض األمراض ،ثم أمارس حياتي بصورة طبيعية إليماني أن المرض قضاء وقدر .وقد
توصمت دراسة "محمد جالل حسين" )2218( ،إلى تأثير المعتقدات السائدة أث ار واضحا عمى
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الحالة ا لصحية ،ثم في حالة عدم زيارة الوالدين يتضايقون لعدم زيارتيم ،أحضر أعياد ميالد –
سبوع ،أجمس مع أصدقائي دون إجراءات احت ارزية ،تتأثر الزيارات لألقارب نتيجة وباء كورونا،
أقوم بعمل عزومات ألقاربي وأصدقائي دون خوف من كورونا .وتوصمت دراسة دينا جمال
زكي( )2222إلى تأثير العوامل االجتماعية والثقافية متمثمة في العادات والتقاليد والترابط بين
أفراد المجتمع وخاصة الحي الشعبي عمى انتشار الفيروس.
 )5فيما يتعمق بالعوامل االجتماعية المؤثرة عمى انتشار وباء كورونا فقد جاءت العبارة اتباعد أثناء
العمل عن اآلخرين خوفا من اإلصابة في المرتبة األولى ،وأقوم بترك مسافة كافية بينك وبين
اآلخرين في عممي ،ثم بعض األعمال تؤدي إلى زيادة التعرض لإلصابة بكورونا ،وأقوم بترك
مسافة كافية بيني وبين اآلخرين عند التواجد في أحدي المصالح الحكومية ،أو عند النزول
لشراء متطمبات المنزل ،نتعامل في األسرة دون مراعاة اإلجراءات االحت ارزية ،ال أستطيع أن
أرفض استقبال أقاربي او أصدقائي بالمنزل في حال زيارتيم ،يصعب التباعد في العالقات
االجتماعية مع األقارب خوفا من الحرج ،يصعب ترك مسافة كافية عند جموسي مع أبنائي أو
أقاربي في المنزل ثم ال أحضر كثير من المناسبات االجتماعية خوفا من اإلصابة .وتوصمت
دراسة عبد الرازق عبد اهلل آدم( )2215أن العوامل االجتماعية والثقافية تؤدي دو اًر في
اإلصابة بالمرض أو الوقاية منو.
عاشرا :التوصيات:
ً
 التوصية بعقد المؤتمرات والندوات ودعم األبحاث العممية الجادة المتعمقة بالوباء سواء ما يتعمق
بأبعاده الثقافية واالجتماعية ،أو طرق انتقالو وعالجو.
 تعزيز القيم الثقافية واألخالقيات اإلسالمية لدى أفراد المجتمع بما يضمن الوقاية من الوباء،
وتخفيف تأثيراتو السمبية عمى المجتمع.

 السعي في نشر التوعية والتثقيف الصحي وتكثيف البرامج االرشادية في وسائل االعالم
بطريقة يستوعبيا جميع الفئات المجتمعية العمرية والثقافية

 توفير المراكز العالجية الخاصة بعالج كورونا والدواء مجاناً ،مع االىتمام بدراسة الثقافة
المحمية بكل مكوناتيا لمتعرف عمى إيجابياتيا وسمبياتيا وعالقة ذلك بانتشار األوبئة .

 التعاون مع المؤسسات اإلعالمية في التوعية بالمخاطر االجتماعية والثقافية لوباء كورونا.
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