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 :الملخص

لقد هدف هذا البحث الى معرفة وتحديد اإلستراتيجيات الالزمة للتوافق المعيشي في ظل وجود فيروس كورونا داخل المجتمع        
الفلسطيني وعالقتها ببعض المتغيرات، وقد تم ذلك من خالل القيام بدراسة ميدانية على عينة من مدراء المدارس الحكومية في 

م، وقد تشكل مجتمع البحث من مدراء المدارس في المجتمع الفلسطيني، 2020طين خالل العام محافظة الخليل في جنوب فلس
من فئة مدراء المدارس المذكورة في هذا المجتمع، وقد استخدم المنهج الكيفي والكمي معًا، وأداتي  30وتكونت العينة المأخوذة من 

عالية من االستراتيجيات )طرق التوافق( المأخوذة من قبل المجتمع الفلسطيني المقابلة المقننة واالستبانة أيضًا، وقد ظهر وجود درجات 
بدرجة عالية، تمثلت بكل من اإلستعدادات المأخوذة" من قبل جميع افراد االسر داخل المجتمع الفلسطيني، و"التغيرات الطارئة" على 

الزمة" ألسر المصابين بفيروس كورونا، و"التحديات المواجهة" حياة أفراد أسرة المصاب أو المصابين بفيروس كورونا، و"اإلحتياجات ال
ألفراد أسر المصاب بفيروس كورونا، و"مصادر الدعم"، إلى جانب ذلك فقد ظهر وجود عالقة ذات داللة إحصائة بين كافة متغيرات 

ث، وقد ود وتأثير فيروس كورونا الحديالخلفية االجتماعية وبين درجة الوجود لهذه االستراتيجيات الالزمة كطرق للتوافق في ظل وج
تبين أن غالبية هذه الطرق تميل وبشكل أكبر نحو الجانب الفردي تفضيال عن الجانب القومي في داخل المجتمع الفلسطيني، ربما 

د تكون ق يرجع ذلك إلى إنخفاض درجة التضامن العضوي بين افراد وفئات هذا المجتمع، ربما يرجع ذلك لظروف خاصة بهذا المجتمع
ناتجة عن سياسات اإلحتالل اإلسرائيلي وإزدواجية التعامل في هذا المجتمع، وقد تبين أن اإلناث وذوي التخصصات التطبيقية وذوي 

العمر االكبر وسنوات الخبرة المرتفعة والمستوى التعليمي المتزايد يرون بوجود طرق للتوافق بشكل أكبر من غيرهم، وقد يرجع ذلك إلى 
هذه الفئات كلما إمتازت بهذه األمور بشكل أكبر من غيرها، وذلك تبعًا لتزايد العمر مع الحياة المعيشية، وفي ختام هذا البحث معرفة 

تم وضع عدد من التوصيات العامة والخاصة كان من أهمها: اإليمان بالقضاء والقدر للفرد وللمجتمع وااللتزام بالدعاء، واتباع طرق 
زيادة الدعوة اإلعالمية، وااللتزام بجميع القوانين الصادرة عن اصحاب اإلهتمام والقرار في الوزارات مثل وزارتي الوقاية الالزمة، و 

وضرورة االلتزام الفردي بالتباعد االجتماعي وتأجيل المناسبات، واإلقتناع بوجود وتأثير هذا المرض من قبل الجميع، الصحة واالعالم، 
 الوقت الحاضر غير مقتنعين بذلك، وضرورة التعاون وبأشكال مختلفة بين الجميع. خاصًة وأن بعض األفراد حتى 

 اإلستراتيجيات، التوافق المعيشي، فيروس كورونا، المجتمع الفلسطيني، بعض المتغيرات، مدراء المدارس.الكلمات المفتاحية: 

 مقدمة:  -1

م وهي الفاتحة للعقد 2020يعتبر موضوع هذا البحث من المواضيع المهمة في الوقت الحاضر وتحديدًا في هذة السنة وهي العام    
الثالث من القرن الحادي والعشرون، وذلك لكونه قد تناول في صفحاته دراسة أبرز المواضيع المنتشرة في هذا الوقت وهي ما بات 

وهي المتمثلة بالوباء العالمي الذي أخذ باإلنتشار وبسرعة في هذا الوقت وما كان له من تأثير كبير  ُيطلق عليه بجائحة كورونا
تأثيراته خسائر عالمية فادحة على  ومتسارع على مختلف األصعدة الطبية واإلقتصادية والعملية والتنموية وغيرها، بحيث شكلت

 اإلقتصاد المحلي والعالمي. 

تأثير فيروس كورونا المستجد عالميًا منحنى خطيًا غير قابل للعودة إلى الوراء في ظل الفترة الحالية والمستقبلية لقد بات يأخذ إنتشار و 
قد فالقريبة وربما البعيدة، وذلك لما كان من وجودة وتأثيرة رسوخًا كبيرًا بحيث لم يعد بإستطاعة أحد أن يقوم بإستئصاله نهائيًا، ولذلك 

متمثاًل بكيفية المعرفة عن طرق التوافق للتعايش في ظل وجود هذا الفيروس والذي ربما قد يصيب الجميع إن جاء موضوع هذا البحث 
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لطرق للم يكن اليوم فغدًا أو بعد ذلك، ولهذا فال مفر من اإلبتعاد عن هذا الوباء إال بإتباع الطرق الخاصة بالوقاية منه أواًل أو اإلتباع 
تأقلم معه في حالة اإلصابة به من قبل أحد أو بعض أو حتى جميع افراد األسرة في هذا المجتمع أو الخاصة بكيفية القدرة على ال

المؤسسات التعليمية نظرًا للتواجد الكثيف ألعداد الطالب بها بشكل يومي وعلى إعتبار أن المدرسة شكل من اشكال الحياة وذلك نظرًا 
 (327، ص 2020الهميتها كمؤسسة تعليمية اجتماعية. )كريم، 

كما أن الدافع االقوى من إجراء هذا البحث قد جاء نظرًا إلقتراب العام الدراسي الجديد من اإلفتتاح في شهر سبتمبر الُمقبل في مختلف 
 مؤسسات التعليم البدائية والعليا في معظم المجتمعات، ولذلك فلما كان للعدوى بين الناس أسهل الطرق في إنتشار هذا الفيروس، وبما

ك اأن إفتتاح العام الدراسية التعليمي قريبًا ولذلك فسوف يتيح هذا للعدوى الفرصة الكبيرة في الوجود واإلنتشار السريع له نظرًا لإلحتك
القريب بين افراد المجتمعات من فئة الطالب سواء كانوا في المدارس او الجامعات، عالوة على كون المجتمعات العربية وتحديدًا 

فلسطيني من المجتمعات الفتية والتي يتشكل أغلب افرادها من الطلبة، لذلك فشكلت هذه النقطة دافعًا ثانيًا وراء إجراء هذا مجتمعنا ال
البحث خاصة في تناولة لوجهات نظر مدراء هذه المؤسسات في داخل المجتمع الفلسطيني بحكم إطالعهم على أوضاع هذه الفئات 

ية فيه ومعرفتهم بذلك أكثر من غيرهم خاصة من ناحية التقارب بين فئات الطلبة بهدف تنبيههم منها بحكم مراكزهم التعليمية واإلدار 
 للوقاية والحد من إنتشار هذا المرض بينهم والتخفيف منه أو تالشي االصابة به.

            مشكلة البحث: -2

عمورة، وذلك لما شكلت من صعوبات كبيرة على النواحي ُتعتبر تأثيرات جائحة كورونا من أكبر األمراض التي مرت على وجه الم
المختلفة، فمن االناحية الصحية المتمثلة بزيادة اعداد المصابين ومضاعفات هذه االصابات بين عدد كبير منهم إلى عدد آخر من 

ائر شارة بداخلة، إلى جانب الخسحاالت الوفاة التي جاءت جراء اإلصابة بهذا الفيروس الفتاك والذي لم يخلو مجتمع من وجودة واإلنت
المادية الناتجة عن حاالت االغالق للمجتمعات تبعًا لسياسات الحجر الصحي للوقاية من اإلصابة بهذا المرض عن طريق العدوى، 

العديد  لناهيك عن الخسائر األخرى التي تمثلت في إغالق الكثير من المشاريع التي كان من الممكن أن يتم إفتتاحها الى جانب أعما
من االفراد في هذه المؤسسات الحديثة، وذلك نتيجة لما جاء من الصعوبات الناتجة عن  جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية بشكل كبير، 

( ولذلك فإن تأثيرات هذا الفيروس تبعًا لما تم 125، ص 2020حيث وصفت هذه الجائحة بكونها جائحة ال يمكن ردها، )جاموس، 
وية جدًا على حياة االسر والمجتمعات كافة وبما فيها حياة االسر في داخل المجتمعات العربية ومنها المجتمع العربي ذكرة تعتبرة ق

م والثانية 2020الفلسطيني الذي شهد موجتين من إجتياح فيروس كورونا له، الموجة األولى تمثلت في االشهر األولى من هذا العام 
المصابة بهذا المرض مع بداية شهرمايو من نفس العام المذكور وما زالت تأثيراتها قائمة حتى لحظة  والتي تمثلت بزيادة هذه األعداد

 إعداد هذا البحث، لذلك فتتمثل مشكلة هذا البحث في اإلجابة على األسئلة التالية: 

 ما هي طبيعة حياة أسر المصابين بفيروس كورونا؟  السؤال األول: 

 يد من التساؤالت الفرعية األخرى وهي: ويتفرع عن هذا السؤال العد

 من قبل جميع افراد االسر داخل المجتمع الفلسطيني؟"اإلستعدادات المأخوذة" ماهي  -1
 على حياة أفراد أسرة المصاب أو المصابين بفيروس كورونا؟ التغيرات الطارئة" ا هي "م -2
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 ما هي "اإلحتياجات الالزمة" ألسر المصابين بفيروس كورونا؟  -3
 ألفراد أسر المصاب بفيروس كورونا؟  التحديات المواجهة""ا هي م -4
 الالزمة للمصابين بفيروس كورونا وأفراد أسرهم؟  "مصادر الدعم"ما هي  -5

ما هي طبيعة العالقة بين متغيرات البيئة االجتماعية لمدراء المدارس الحكومية داخل المجتمع الفلسطيني وبين رؤيتهم  السؤال الثاني:
  ت الالزمة للتوافق المعيشي في ظل وجود فيروس كورونا؟لإلستراتيجيا

   أهداف البحث:  -3

 تتمثل أهداف هذا البحث في كل ممايلي: 

 من قبل جميع افراد االسر داخل المجتمع الفلسطيني.  "اإلستعدادات المأخوذة"التعرف على  -1
 على حياة أفراد أسرة المصاب أو المصابين بفيروس كورونا.  التغيرات الطارئة"معرفة " -2
 ألسر المصابين بفيروس كورونا." اإلحتياجات الالزمة"تحديد  -3
 ألفراد أسر المصاب بفيروس كورونا. " التحديات المواجهة"توضيح  -4
 الالزمة للمصابين بفيروس كورونا وأفراد أسرهم. " مصادر الدعم"معرفة والدعوة إلى تعزيز  -5
والرؤية لإلستراتيجيات الالزمة للتوافق المعيشي في ظل وجود فيروس كورونا  تأثير متغيرات البيئة االجتماعية التعرف على مدى -6

 داخل المجتمع الفلسطيني. 

 أهمية البحث:  -4

 تقسم اهمية هذا البحث إلى قسمين وهما:

 أواًل: األهمية العلمية "النظرية" وتتمثل بكل من: 

 معرفة المدى الذي وصل إلية تأثير فيروس كورونا الُمستجد من حيث حجم اإلصابات والوفيات.  -1

معرفة المدى الذي وصلت إليه الدراسات السابقة من الناحية االجتماعية عن مدى إنتشار فيروس كورونا داخل المجتمع  -2
 الفلسطيني. 

 ل وجود فيروس كورونا الُمنتشر بتسارع في مختلف دول العالم. توضيح مدى التأقلم من قبل الجمهور الفلسطيني في ظ -1

 مقارنة نتائج هذا البحث من نتائج الدراسات السابقة بناًء على تحليل نتائج هذا البحث ووفقًا لإلطار المفاهيمي المستخدم فيه.  -2
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 ثانيًا: األهمية العملية "التطبيقية"

ات الالزمة للحماية من اإلصابة بفيروس كورونا داخل المجتمع الفلسطيني، باإلضافة إلى معرفة المدى التي توجد به اإلستعداد -1
 مدى االلتزام لدى المواطنين في هذا المجتمع.

 توضيح بيئة المجتمع الفلسطيني من الناحية االجتماعية في تأثيرها على إنتشار فيروس كورونا. -2

 تحديد مدى اإلحتياجات الالزمة للناس في داخل المجتمع الفلسطيني من أجل مواجهة فيروس كورونا.   -3

 تحديد مدى الوجود لمصادر الدعم الموجودة من مختلف الجهات.  -4

 ومجاالت البحث:  حدود -5

 الحدود المكانية: مدينة الخليل الفلسطينية. -1

 م . 2020الحدود الزمانية: العام  -2

 الحدود البشرية: مدراء المدارس الحكومية داخل مدينة الخليل جنوب فلسطين.  -3

 الدراسات السابقة:  -1

  :الدراسات المحلية 

( بعنوان: آراء وتوجهات عينة من الفلسطينيين حول بعض العوامل 2020دراسة رشيد عرار وتيسير عبد هللا ) الدراسة األولى:   
(، حيث هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على آراء وتوجهات عينة 19 –والقضايا النفسية ذات العالقة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 

د فسية المتعلقة بتأثير فيروس كورونا المنتشر مؤخرًا في العالم بما فيه هذا المجتمع، وقمن سكان المجتمع الفلسطيني حول القضايا الن
تم إعداد هذا البحث من خالل منهج المسح االجتماعي وأداة اإلستبانة، وتكون مجتمع البحث من جميع سكان المجتمع الفلسطيني، وتم 

تعبئة المعلومات إلكترونيًا من هذه العينة بسبب ظروف االغالق التي  فردًا من افراد هذا المجتمع، وتم 205أخذ عينة تكونت من 
كانت موجودة، وتوصلت تلك الدراسة إلى أن أفراد المجتمع الفلسطيني يشعرون بالتوتر والقلق بشكل واضح مع إظهار درجة من 

امهم ات الحجر الصحي بأمور مفيدة وأن التز االستهتار بهذا الوباء وعدم إدراك خطورته بشكل كبير. كما تبين أنهم ال يستغلون أوق
بقوانين السلطة الفلسطينية جاءت كبيرة وبثقة عالية في قدرتها على مكافحة الوباء وتحقيق إجراءات الحجر الصحي مع إظهار قلة 

ار هذا زيز وإنتشمنهم من غير الملتزمين بإجراءات الحجر الصحي، وهذا ما يشكل خطورة قائمة بذاتها النها تعمل على فرصة لتع
 المرض المعدي بشكل كبير.      

حالة دراسية قطاع غزة، حيث  –سبل المواجهة واإلستعداد  -( بعنوان: أزمة كورونا 2020دراسة سعيد السعودي ) الدراسة الثانية:
ة في صابة به خاصهدفت تلك الدراسة إلى التعرف على طبيعة وجود فيروس كورونا وطرق انتشاره وسبل مواجهته للحد من اإل

المجتمع الفلسطيني، وتحديدًا منطقة قطاع غزة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، وذلك كون هذا البحث هو 
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نظري فقط، أما عن األداة المستخدمة فيه فقد إعتمدت على طريقة التحليل للتقارير االخبارية من داخل قطاع غزة، باالضافة الى الدول 
مجاورة بما فيها دولة اإلحتالل اإلسرائيلي وذلك كون فيروس كورونا قد إنتشر فيها بشكل كبير مقارنة بغيرها، ناهيك عن قربها من ال

حدود المجتمع الفلسطيني، وبذلك يشكل هذا األمر خوفًا كبيرًا من سرعة االصابة بهذا الفيروس، وقد توصل هذا البحث إلى عدد من 
من اهمها عجز كثير من دول العالم عن مواجهة فيروس كورونا، باالضافة الى إخفائها لبعض من المعلومات عنه  النتائج المهمة كان

ألسباب اقتصادية، وظهر وجود تهاون في إجراءات الوقاية الصحية في بعض من المجتمعات، كما أظهر في النهاية بأن التعاون بين 
ح في السيطرة على احتواء انتشار الفيروس وتقليل االصابات به، كما أوصى ذلك البحث المؤسسات الفلسطينية واالهالي قد ساعد ونج

ببعض من التوصيات المهمة منها احترام حق المواطنين في معرفة كافة المعلومات والحفاظ على فئة كبار السن بشكل أكبر ألنها 
فاظ على العاملين في المجال الصحي مع ضرورة استمرار معرضة ألخطار التأثيرات لهذا المرض بشكل أكبر من غيرها وضرورة الح

المساعدات للمجتمع الفلسطيني وتحديدًا قطاع غزة نظرًا لحاالت االغالق والطوارىء الموجودة والتي ارتفعت في ظل أزمة فيروس 
 كورونا مؤخرًا.

   :الدراسات العالمية 

بعنوان: اآلثار اإلقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث  (2020دراسة شيرين تايه وآخرون... )الدراسة الثالثة:     
هدف ذلك البحث إلى قياس العالقة بين الرعاية الصحية والنمو االقتصادي، كما استخدم ذلك البحث المنهج االحصائي الوصفي 

ع البيانات االحصائية المنشورة عن دول والمنهج القياسي، وتم جمع البيانات بواسطة ادوات الدراسة النظرية فقط ضمن عملية جم
العالم والعمل على قياسها والربط لوصف العالقة فيما بينهما إلظهار طبيعة العالقات بين الفيروس والنمو االقتصادي ودرجة تأثره به 

و ح والوقاية والنمفي مختلف دول العالم، وقد توصل ذلك البحث إلى أنه يوجد عالقة طردية بين كل من الرعاية الصحية واللقا
االقتصادي، كما توصلت تلك الدراسة الى أنه وجد لفيروس كورونا تأثير كبير على األسواق المالية العالمية، وأوصت تلك الدراسة 
بدراسة هذا الموضوع بشكل أوسع والعمل بشكل أكبر لمواجهة انتشار هذا الفيروس نظرًا لخطورته وتأثيراته المختلفة على غيره من 

احي الحياة ومنها االقتصاد ونموه، ألن زيادة انتشارة ُينظر بأزمة اقتصادية عالمية وضرورة التزام جميع االشخاص بالتعاليم للوقاية نو 
 من هذا الفيروس ألن ذلك يعتبر من ضمن اإلجراءات العالمية ايضًا.  

( على 19 –انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد ( بعنوان: تأثير 2020دراسة محمد الحرازين وآخرون... ) الدراسة الرابعة:
األسواق المالية العالمية، حيث هدف ذلك البحث إلى قياس تأثير فيروس كورونا على االسواق المالية في العالم للتعرف على طبيعة 

لبيانات ة المستخدمة بجمع اهذا التأثير، وأعتمد ذلك البحث على المنهج القياسي والمنهج الوصفي التحليلي وتمثلت أدوات الدراس
اإلحصائية النظرية المنشورة مسبقًا في العالم وخاصة فيما يتعلق بسوق المال العالمي لمعرفة مدى تأثرة من انتشار هذا الفيروس وقد 

وصل ذلك ت عمل الباحثين على المقارنة االحصائية بين هذه اإلحصاءات وربط العالقات فيما بينهما تحقيقًا لهدف ذلك البحث، وقد
البحث إلى أنه يوجد تأثير سلبي كبير وواضح إلنتشار فيروس كورونا على االقتصاد العالمي وعلى االسواق المالية، كما توقعت تلك 

الدراسة أن يبقى تأثير إنتشار هذا الفيروس لفترات زمنية مختلفة وقد تكون طويلة نسبيًا، لذلك فقد أوصت بضرورة دراسة هذا الموضوع 
عميق ودقيق، كما حثت مختلف دول العالم للتعاون من اجل القضاء على تأثير هذا الفيروس الذي قد يفتك باالقتصاد العالمي  بشكل

 بشكل كلي.                  
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م تحالة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقد  -( بعنوان: تنفيذ األعمال عن بعد 2020دراسة عبد الرحمن بوبشيت )الدراسة الخامسة: 
إجراء هذا البحث في لبنان، حيث هدف هذا البحث إلى إظهار الدور الذي تقوم به التكنولوجيا بوسائلها المختلفة في مساهمتها في 

القدرة على تنفيذ األعمال عن بعد خاصة خالل فترة االغالق الشامل التي تم فرضها على المجتمعات بعد انتشار فيروس كورونا للحد 
ة اكبر قدر ممكن من الناس من االصابة به، حيث إعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي اإلستقرائي من حيث من انتشارة وحماي

اعتمادة على  الدرسات السابقة التي لها عالقة بهذا االمر، وقد توصل هذا البحث إلى أن موضوع العمل عن بعد والقدرة على إنجازة 
المجتمعات خاصة في أسلوب إدارة المؤسسات من أجل التسهيل على اصحاب الشأن في ليس سهاًل ألنه يتطلب نقلة نوعية في حياة 

هذه االعمال، وال بد من وجود حاجة لتطوير هذا النوع من العمل عن بعد، وقد أوصى ذلك البحث إلى التوجه نحو الالمركزية في 
المعلومات على مستوى الجميع وتفعيل اعمال النشاطات العمل من خالل تعديل بعض من اللوائح والقوانين وتطوير عملية تكنولوجيا 

 االلكترونية بشكل أكبر مما هو موجود حاليًا.      

( بعنوان: واقع توظيف التعليم عن بعد بسبب مرض الكورونا في مدارس قصبة 2020دراسة منيرة الشديفات )الدراسة السادسة: 
المفرق من وجهة نظر مديري المدارس فيها، وقد تم إجراء هذا البحث في األردن، حيث هدف ذلك البحث إلى التعرف على واقع 

لق وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وأداة االستبانة، أما فيما يتع توظيف التعليم عن بعد بسبب انتشار مرض كورونا الحديث،
( مديرًا ومديرة في مدارس قصبة المفرق 145بمجتمع البحث فهم المدراء في مدارس االردن، وتم اخذ عينة عنهم بقيمة وصلت الى )

ة وتطبيقة والرضا عنه بدرجة متوسطة، كما تبين وجود في االردن، وقد توصل ذلك البحث الى أن هذا النوع من التعليم قد جاء وجود
فروق ذات داللة إحصائية ولصالح المديرات مقابل المدراء وعدم وجود تأثير تبعًا لمتغير المرحلة الدراسية، وقد أوصى ذلك البحث 

تطوير مجال التعليم عن بعد و  بضرورة عمل التربية والتعليم بعقد العديد من ورش العمل الخاصة بالعمل التكنولوجي تحديدًا في
 مهارات الطالب في استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر مما هو ظاهر حاليًا.         

 التعليق على الدراسات السابقة: - 7

ثلما م لقد أظهرت معظم الدراسات السابقة حداثة الوجود لفيروس كورونا واثبتت أنه يوجد في كافة دول العالم وبشكل ال يقبل التأويل   
عديد منها في ال" تشابهتيظهر من خالل بعض األقاويل هنا وهناك، اما فيما يتعلق بدرجة التوافق بين بعض من هذه الدراسات فقد "

طريقة تناولها لهذا الوجود من هذا المرض فمنها ما تم تناولة من خالل إحصاءات الوجود لهذا الفيروس عالميًا مثل دراسة سعيد 
ة شيرين تايه وآخرون...، ودراسة محمد الحرازين وآخرون...، ودراسة عبد الرحن بوبشيت، وقد ظهر قليل من السعودي، ودراس
" عن غيرها وهي التي تناولت دراسة هذا المرض بشكل ميداني وهي دراسة كل من رشيد عرار وتيسير عبد هللا، إختلفتالدراسات التي "

يز معظم الدراسات السابقة أنها جاءت معتمدة على المنهج الوصفي التحليلي سواء كانت ودراسة منيرة الشديفات، وقد تبين أن ما يم
الدراسات الميدانية أم الدراسات النظرية وذلك كون هذا المنهج ُيعطي إمكانية كمية وكيفية واستقرائية للمعالجة لمثل هذه الدراسة 

 الخرى. الخاصة بالظواهر االجتماعية المدروسة وغيرها من الظواهر ا

التي جاءت من الدراسات السابقة فيما يتعلق بالدراسة الحالية فقد تمثلت بدرجة االستفادة المهمة من  "الفائدةأما فيما يتعلق بدرجة "
اإلحصاءات المنشورة والتي ساعدت في تحديد المعرفة عن هذا المرض وطرق تأثيرة ومعناه وصفاته، باإلضافة إلى صياغة عدد من 

ا البحث ومتغيراته المدروسة هنا، ناهيك عن تحديد بعض من األسس النظرية التي وجدت في الدراسات السابقة والتي مفاهيم هذ
ساعدت في طريقة وكيفية التوصل للتراكمية العلمية من أجل دراسة جوانب جديدة لم يتم دراستها سابقًا، خاصة وأن هذا المرض 
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هذا الوقت وخاصة االبحاث الميدانية نظرًا لحاالت االغالق الشامل لمعظم المجتمعات بما  واالبحاث المنشورة عنه هي قليلة جدًا في
 فيها بيئة هذا البحث وهي المجتمع الفلسطيني نظرًا لزيادة االنتشار الرأسي واالفقي السريع لهذا المرض فيه مؤخرًا.  

 اإلطار المفاهيمي للبحث: – 8

 اإلستراتيجيات:

تيجيات هي الطرق الالزمة والواجب إستخدامها في وقت محدد بهدف تخطي بعض من العقبات المواجهة للفرد أو ُتعتبر اإلسترا     
للمجتمع أو لغيرة من المناطق المدروسة، كما أن هذه االستراتيجيات بإعتبارها طرق الزمة للتوافق قد تكون مختلفة االشكال، فقد تكون 

قد تكون سياسية ... الخ، وما يهمنا في هذا البحث ضمن مفهوم اإلستراتيجيات هي الطرق إقتصادية، وقد تكون صحية، أو طبية، و 
المتعددة األشكال الالزمة للعمل على تخطي وجود وتأثير وعدم اإلصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم والذي ظهر في نهاية 

معات العالم كافة، كما ان مفهوم االستراتيجيات كونها ُمّشكلة طرق العام الماضي وأخذ يؤثر بقوة وبشكل رأسي وأفقي داخل وخارج مجت
خل اللتوافق ال بد إال أن تأتي متوافقة مع البيئة التي توجد فيها فمثاًل االستراتيجيات المتبعة للحماية من اإلصابة بفيروس كورونا في د

يئة ألخرى مثل الدول البعيدة كدول أمريكيا وأوروبا وذلك كون بالمجتمع الفلسطيني قد تختلف عن االستراتيجيات المستخدمة في الدول ا
بعض المجتمعات األوروبية تمتاز بمتوسط عمر الفرد العالي أي من كبار السن مقارنًة بمتوسط عمر الفرد الشاب في اغلب 

يروس كورونا ل وجود وتأثير فالمجتمعات العربية، فهذا يرتبط بطبيعة االستراتيجيات المستخدمة كطرق للتوافق أو للتكيف في ظ
المستجدد عالميًا للحماية من االصابة أو من تأيير درجة اإلصابة به أو التخفيف من هذه اإلصابة بهذ الفيروس مثل العالج الوقائي 

 (1، ص 2020وغيره. )منظمة الصحة العالمية، 

ذا البحث من اجل العمل على حماية افراد المجتمع من أما التعريف اإلجرائي لمفهوم اإلستراتيجيات فهو: الطرق المستخدمة في ه
االصابة بهذا المرض أو للقدرة على التعايش معه من أجل تخفيف تأثيراته في حال اإلصابة به أو انتشارة بشكل كبير، وقد تمثلت هذه 

راد أسرة على حياة أف التغيرات الطارئة""من قبل جميع افراد االسر داخل المجتمع الفلسطيني، و اإلستعدادات المأخوذة"من "الطرق بكل 
راد أسر ألف" التحديات المواجهة"ألسر المصابين بفيروس كورونا، و" اإلحتياجات الالزمة"المصاب أو المصابين بفيروس كورونا، و

 الالزمة للمصابين بفيروس كورونا وأفراد أسرهم." مصادر الدعم"المصاب بفيروس كورونا، و

 فيروس كورونا: 

يعتبر فيروس كورونا هو أحدى فيروسات مرض األنفلونزا المتطورة التي لها القدرة على إصابة جسم اإلنسان والتأثير عليه بشكل     
قوي وسريع، وال بد هنا من التوضيح أن لكل إنسان مناعة خاصة به كون تأثير هذا الفيروس يرتبط من حيث درجة تأثيرة بمدى قوة 

وتوصف العالقة بينهما بالعكسية أو كلما إمتاز جهاز المناعة لدى اإلنسان بالقوة يكون تأثير هذا الفيروس  جهاز المناعة لدى اإلنسان
ضعيفًا والعكس، كما له تأثير أقوى عند وجود جميع األمراض المزمنة لدى اإلنسان أيضًا وأن طبيعة العالقة بينهما عكسية أي أنه 

و من األمراض يكاد يكون تأثير هذا الفيروس عليه ضعيفًا في حال دخول جسمه والعكس كلما إمتاز اإلنسان بصحة جيدة وكان يخل
أيضًا، كما أن قوة هذا الفيروس ايضًا تكون قوية جدًا عند وجود بعض من األمراض المعينة عنده مثل أمراض الرئة والجهاز التنفسي، 

، ص 2020ى واألرهاق والسعال الجاف. )منظمة الصحة العالمية، باإلضافة إلى أمراض القلب والعكس ايضًا، وتتمثل أعراضة بالحم
4) 
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 منهج البحث: - 9

يعتبر المنهج الوصفي التحليلي هو المنهج المستخدم في هذا البحث وذلك كون هذا المنهج بتفاصيله المختلفة ُيعطي للباحث     
اإلمكانية في البحث من أجل الحصول على أكبر قدر من المعلومات الكيفية والكمية. كما ان من صفات هذا المنهج أنه يتيج للباحث 

من أداة بحثية واحدة مثل أداتي اإلستبانة والمقابلة في آن واحد من أجل الحصول على بيانات كمية ونوعية من خالل إستخدامه أكثر 
 وتفسير معنى الظاهرة المدروسة.       

  مجتمع البحث: - 10

جد بكثرة لشريحة تو العاملين في المدارس الحكومية الفلسطينية من الشرائح المهمة وذلك كون هذه ا "مدراء المدارس"ُتعد شريحة    
في داخل هذا المجتمع بسبب زيادة الوجود في أعداد المدارس الحكومية بشكل أكبر بكثير من المدارس الخاصة واألهلية، لذلك فإن 
هذه الشريحة تعبر عن وجهات نظر مهمة في داخل هذا المجتمع كونها ُمّطلعة بشكل كبير على ما يجري للطلبة وألسرهم في داخل 

الفلسطيني وعلى علم ودراية باألمور الموجودة بشكل واضح، ولذلك فقد تم استخدام هذه الشريحة من المدراء في أحدى  المجتمع
مدير ومديرة من مختلف مدارس هذه المحافظة.  ("592"بقيمة )المحافظات الفلسطينية فقط وهي محافظة الخليل حيث بلغ عددهم 

  ، فلسطين(، رام هللا2020)وزارة التربية والتعليم، 

 عينة البحث:  - 11

مدير من مختلف مدارس مدينة الخليل من كال الجنسين الذكور  ("30"بقيمة ) لقد تكونت العينة المدروسة في هذا البحث الميداني   
من مدراء مدارس محافظة الخليل، وقد  ("592"وهم )فقط من كامل مجتمع البحث المذكور  ("%5"نسبة )واإلناث، وقد تم ذلك بأخذ 

من مختلف هذه الشريحة المذكورة، وذلك من خالل اعداد هذه المدارس  "عشوائية بسيطة"تم إختيار هذه العينة من المدراس بطريقة 
  م.       2020ويونيو( من العام الحالي  -في تلك المحافظة وذلك خالل العام الحالي تحديدًا ما بين شهري )مايو 

 أداة البحث: - 12

في البداية من أجل الحصول على كامل البيانات  الُمقننة" "المقابلةلقد تم االستخدام في هذا البحث ألداتين رئيسيتين وهما أداة       
عن موضوع هذا البحث وهي المتعلقة بطرق التوافق المعيشي للناس في ظل وجود فيروس كورونا في داخل المجتمع  "النوعية"

الفلسطيني خاصة مع إنتشاره المتسارع عالميًا في الفترة األخيرة وفي كافة مجتمعات العالم دون إستثناء، وبعد ذلك قام الباحث 
وهي المتعلقة أيضًا بحجم تلك الطرق الخاصة  "الكمية"من أجل جمع البيانات  "اإلستبانة"بإستخدام األداة الثانية للبحث وهي أداة 

 بالتوافق المعيشي في ظل وجود وإنتشار فيروس كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني. 

 الصدق والثبات ألداة البحث: - 13

 نية، باالضافة إلى أداة المقابلة الُمقننة، ولذلك كان ال بد من معرفةلقد تم االستخدام ألداة االستبانة في هذا البحث كأداة رئيسية ثا    
مدى وجود الصدق والثبات على فقرات هذه اإلستبانة، وللتأكد من مدى صدق فقرات اإلستبانة تم عرضها على عدد من المحكمين من 

لفقرات الموجودة بها، وقد تم األخذ برأيهم، اصحاب هذا التخصص المدروس، وقد كانت لهم بعض من اآلراء بضرورة تعديل عدد من ا
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وللتأكد من ثبات فقرات هذه اإلستبانة تم تعبئة عدد قليل منها عدة مرات وتم تحليله وتم الحصول في كل مرة على نفس النتيجة من 
  –باخ من خالل معادلة )كرونالثبات مما يدل على وجود درجة عالية من ثبات فقرات هذه االستبانة، وقد تم ذلك القياس لدرجة الثبات 

 ألفــا( اإلحصائية عليها وكانت النتائج الكاملة على مجاالت هذه االستبانة كالتالي:

 (1الجدول رقم )

 مقدار قيمة الثبات: البيانات: الرقم:

 900. المأخوذة: تسعدداااتاإل 1

 890. الطارئة:يرات العغ 2

 890. :اإلحعياجات الالزمة 3

 900. المواجهة:العحديات  4

 970. مصاار الدعم: 5

 880. المجموع الكلي للمجاالت: 6

 "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل اإلستبانات المأخوذة من المبحوثين". المصدر: 

 أساليب جمع البيانات والتحليل المتبعة في هذا البحث:  - 14

لقد تم إستخدام أسلوبين لجمع البيانات الميدانية في هذا البحث حيث تمثل األسلوب األول  بإستخدام أداة المقابلة المقننة، وقد     
تشكل ذلك بقيام الباحث بتوجيه أسئلة مختصرة )مقننة( إلى المبحوثين )عينة هذا البحث( وتم تدوين اإلجابات، وتمثل اسلوب جمع 

بواسطة توزيع اإلستبانة المكتوبة ذات األسئلة المغلقة والمختصرة على نفس المبحوثين إثناء جلسة المقابلة وتم بذلك  البيانات الثاني
 أخذ اإلجابات المكتوبة بواسطة صفحات هذه اإلستبانة من عينة هذا البحث. 

انات هذا تم ذلك بإستخدام أسلوبين أيضًا وذلك كون بيأما فيما يتعلق بتحليل البيانات الميدانية المأخوذة بواسطة أدوات هذا البحث فقد 
البحث الميدانية قد تم جمعها بواسطة أداتين مختلفتين وهما أداتي المقابلة المقننة واإلستبانة، ولذلك فقد تم التحليل بواسطة تفريغ 

تحويلها من وتحريرها وأخذ البيانات الالزمة منها و  بيانات كل أداة على حدا، ففي البداية تم تفريع بيانات المقابلة المسجلة بطريقة يدوية
بيانات معبئة إلى معلومات بحثية علمية موضوعية وُوضعت في جدول خاص بها، كما عمل الباحث أيضًا على تحليل البيانات 

يانات هذه ومن ثم إدخال بالمأخوذة بواسطة أداة اإلستبانة، وقد تم ذلك بواسطة ترتيب وترقيم وترميز فقرات وأسئلة هذه اإلستبانات 
وقد تم إستخدام بعض من التقنيات اإلحصائية الالزمة لتحليل مثل هذه البيانات SPSS اإلستبانات إلى برنامج التحليل اإلحصائي 

 والتي تتوفر على هذا البرنامج اإلحصائي، وقد كان من أهم هذه التقنيات االحصائية:             

 ات والنسب المئوية لتحديد سمات العينة المأخوذة.تقنية استخراج التكرار  -1

 تقنية استخراج قيمة معامل اإلرتباط بين المتغيرات المفحوصة في هذا البحث. -2

 ( لفحص باقي المتغيرات األخرى.One Way Anovaتقنية تحليل التباين األحادي ) -3

 خصائص عينة البحث:  - 15
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 الدراسة حسب خصائص العينة المأخوذة، نسب مئوية: (بيانات2الجدول رقم )  
 الدينة المدروتسة: البيانات الخاصة بسمات قيمة اإلجابة:

 الجنس: – 1 العكرار النسب المئوية %

 ذكر 15 %50 

 أنثى 15 %50 

 المجموع 30 %100 

 الدمر:  - 2 العكرار النسب المئوية %

 %16.7 5 
 ( تسنة 30من  صغير: )أقل

 %36.7 11 
 تسنة( 40 – 31معوتسط: )من 

 أو أكثر من ذلك... . (تسنة  50 – 41كبير: ) 14 %46.7 

 المجموع 30 %100 

 تسنوات الخبرة:  - 3 العكرار النسب المئوية %

 تسنوات( 5قليلة )أقل من  6 %20 

 تسنوات( 10 – 6معوتسطة )من  8 %26.7 

 تسنة فأكثر...(  11كبيرة ) 16 %53.3 

 المجموع 30 %100 

 المسعوى العدليمي: - 4 العكرار النسب المئوية %

   األولى )البكالوريوس(:الدرجة الجامدية  19 %63.3 

  الدرجة الجامدية الثانية )الماجسعير(: 9 %30 

 الدرجة الجامدية الثالثة )الدكعوراه(: 2 %6.7 

 المجموع 30 %100 

 العخصص الدلمي: – 5 العكرار النسب المئوية %

 إنساني  17 %56.7 

 تطبيقي 13 %43.3 

 المجموع 30 %100 
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 المصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل اإلستبانات المأخوذة من المبحوثين".

( لكل من %50( أن العينة قد تم أخذها بشكل متوازن حيث وصلت إلى قيمة )2تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )   
من الذكور واإلناث، وهذا يدل على نسبة التوازن في المدارس الحكومية في المجتمع الفلسطيني والتي تكاد تكون  مدراء المدارس

واإلناث، كونه يوجد توازن بين كال الجنسين في هذا المجتمع باالضافة متساوية في وجودها وعملها ما بين تعليم الطلبة من الذكور 
 ين دون أي تميز.   الى ارتفاع نسبة التعليم بين الجنس

أما فيما يتعلق بالفئات العمرية بين مدراء المدارس  المأخوذة كعينة لهذا البحث فقد جاءت أعلى قيمة من هذه الفئات لذوي العمر 
( لذوي الفئات العمرية %36.  7( تلته نسبة )%46.  7سنة ( أو أكثر من ذلك، والذي وصل إلى نسبة ) 50 – 41الكبير ما بين )

( %16.  7سنة( من فئة مدراء المدارس، في حين تراجعت آخر النسب من هذه الفئة لتصل الى قيمة ) 40 – 31توسطة ما بين )الم
سنة، وهذا يدل على أن فئة مدراء المدارس في داخل المجتمع الفسطيني هم في الغالب  30لذوي فئات العمر الصغيرة وهي األقل من 

هذه المناصب المهمة تتصف بشكل طردي مع الفئات العمرية كون هذه المراكز تتطلب خبرة أعلى من ذوي فئات العمر األكبر وأن 
 في التعليم لذلك فمن األمر الطبيعي أن تزداد مع العمر والخبرة العملية. 

ا تزيد عن نصف ( وهي م%53.  3أما فيما يتعلق بسنوات الخبرة لفئة المدراء عينة هذا البحث فقد جاءت أعلى هذه النسب بقيمة )
سنة فأكثر...( في حين تراجعت النسب األخرى الخاصة بسنوات الخبرة لهذه الفئة  11أفراد العينة لفئة المدراء من ذوي الخبرة الكبيرة )

سنوات( ثم إنخفضت آخر النسب من هذه الفئة  10 – 6( لذوي الخبرة المتوسطة )من %26.  7وبشكل كبير لتصل إلى قيمة )
سنوات، وهذا يدل على أن غالبية المدراء في داخل المجتمع  5( فقط للمدراء من ذوي الخبرة القليلة األقل من %20يمة )لتصل إلى ق

الفلسطيني هم من ذوي الخبرة العالية في التدريس قبل أن يتقلدوا مناصب إدارية في مؤسساتهم التعليمية، وهذا ُيعتبر من األمور 
 ة العلمية والمعرفة واألفضلية في اإلختيار لهذة المراكز. المهمة التي ُتبنى على الكفاء

 ةأما فيما يتعلق بالمستوى التعليمي لفئة المدراء فقد تبين أن حوالي ثلثي أفراد العية هم من ذوي المستوى التعليمي من الدرجة الجامعي
( وأنخفضت نسبة ذوي المستويات التعليمية األخرى الُمتمثلة بالدرجة %63.  3األولى )البكالوريوس( وقد وصلت نسبتهم الى قيمة )

( من ذوي الدرجة %6.  7( ثم تراجعت أقل هذه النسب لتصل إلى قيمة )%30ثانية )الماجستير(  لتصل إلى قيمة )الجامعية ال
 الجامعية الثالثة )الدكتوراه(، وهذا يدل على أن غالبية التعليم في هذا المجتمع هو من ذوي المستويات ذات الدرجة الجامعية األولى مع

 على من ذلك ولكن بشكل أقل لذوي مدراء المدارس في المجتمع الفلسطيني.   الوجود للمستويات التعليمية األ

أما فيما يتعلق بالتخصص العلمي لفئة مدراء المدارس في داخل المجتمع الفلسطيني فقد تبين أن أكثر من نصف أفراد العينة هم من 
( من ذوي التخصص العلمي التطبيقي، وهذا %43.  3( مقبل نسبة )%56.  7ذوي التعليم اإلنساني والتي جاءت نسبتهم بقيمة ) 

متشابه مع ما هو موجود بالفعل في داخل المجتمع الفلسطيني والذي يشهد تزايد في وجود نوعية التعليم اإلنساني مقابل التعليم 
 التطبيقي بشكل واضح. 
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 نتائج البحث ومناقشتها:   - 16

 اإلجابة على أسئلة البحث:

  وهو المتناول لطبيعة حياة أسر المصابين بفيروس كورونا والمتمثلة بكل من:   األول:اإلجابة على السؤال 
 من قبل جميع افراد االسر داخل المجتمع الفلسطيني.  اإلستعدادات المأخوذة"" -1
 على حياة أفراد أسرة المصاب أو المصابين بفيروس كورونا.  التغيرات الطارئة"" -2
 المصابين بفيروس كورونا.ألسر " اإلحتياجات الالزمة" -3
 ألفراد أسر المصاب بفيروس كورونا. " التحديات المواجهة" -4
 الالزمة للمصابين بفيروس كورونا وأفراد أسرهم." مصادر الدعم" -5
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 (3الجدول رقم )

مجتمع وجود فيروس كورونا داخل البيانات الدراسة حسب القيم النوعية )الكيفية( لإلستراتيجيات الالزمة للتوافق المعيشي في ظل 
 الفلسطيني من وجهة نظر مدراء المدارس في محافظة الخليل الفلسطينية:

 قيم اإلجابة:

اإلتسعراتيجيات الالزمة للعوافق المديشي في ظل وجوا فيروس كورونا ااخل المجعمع بالمعمثلة النوعية )الكيفية(  عابعقيم المعغير ال

 :الفلسطيني

اإلتسعراتيجيات  :(1)اإلجابةمقدار قيمة 

 الالزمة: 

7 6 5 4 3 2 1 

غير 

 ،...ذلك

تأجيل 

 ،...المناتسبات

االلعزام  ،...العباعد اإلجعماعي

 ،...القانوني

إرتداء 

الكمامات 

 ،...والكفوف

يم عدقالقيام بال

 ،...بيئيال

يم العدقالقيام ب

الفراي 

 ،...والمنزلي

أوالً: 

 تسعدداااتاإل

 :المأخوذة

إزدياد التوسع األفقي  ،...ذلكغير  0
إلنتشار هذا المرض 
بعد التوسع الرأسي في 

 الموجة األولى، ...

الزيااة في 

إتسعخدام 

 ،...اإلنعرنت

العغير في 

الدااات 

 ،...والعقاليد

 

دزلة وجوا ال

 ،...جعماعيةإلا

وجوا 

الضغوط 

 ،...النفسية

 يراتالعغثانياً: 

 الطارئة

وطرق 

 مواجهعها: 

حعياجات اإل ،...غير ذلك 0 0

 ،...عالميةاإل
حعياجات اإل

 ،...بيةالط

 

حعياجات اإل

 ،...فسيةالن

 

حعياجات اإل

 ..،.قعصاايةإلا

 

ثالثاً: 

اإلحعياجات 

 : الالزمة

العوقف لبدض  ،...غير ذلك 0 0

المشاريع الفراية 

صاار وجوا م ،...والخاصة

 ،...قلقال

 

ضدف ارجة 

 ...،اإلتسعقاللية

 

مدى ضدف 

 ،...عقبلال

 

رابداً: 

العحديات 

 المواجهة

)المشكالت 

والصدوبات 

 الجارية( 

 دعمالمصاار قلة  ،...غير ذلك 0

 ،...الدولية

مصاار عدم وجوا 

 ،...اإلقليميةدعم ال

مصاار قلة 

دعم ال

 ،...حكوميةال

إنخفاض 

دعم المصاار 

 ،...هليةإلا

مصاار قلة 

دعم ال

 ،...اصةخال

مصاار خامساً: 

 الدعم

 :المعوفرة

 المصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل المقابالت المأخوذة من المبحوثين". 

طبيعة حياة أسر المصابين بفيروس كورونا قد جاءت متأثرة وبشكل واضح ( أن 3تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )
من قبل جميع افراد االسر داخل  اإلستعدادات المأخوذة"درجة " بمعظم المفاهيم المتناولة في موضوع هذا البحث والمتمثلة بكل من

                                                           
 % 60= ) 4فأكثر(.  % 70= ) 3فأكثر(.  %80= ) 2فأكثر(.  %90= ) 1: من األكبر إلى األقل حسب الرقم المعسلسل العالي العدريجي مفعاح اإلجابات  (2)

 وهي أقل إجابة.  فأكثر(، % 30= ) 7فأكثر(.  % 40= ) 6 فأكثر( % 50= ) 5فأكثر(. 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثالث والعشرون

 م 2020 – أيلول – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

194 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ء االمجتمع الفلسطيني والتي تمثل ترتيبها بشكل تنازلي لكل من القيام بالتعقيم الفردي والمنزلي،... والقيام بالتعقيم البيئي،... وإرتد
لتغيرات اجيل المناسبات،... . تلتها في المرتبة الثانية مدى "الكمامات والكفوف،... وااللتزام القانوني،... والتباعد اإلجتماعي،... وتأ

على حياة أفراد أسرة المصاب أو المصابين بفيروس كورونا والتي جاء ترتيبها حسب وجود الضغوط النفسية،... ووجود العزلة  الطارئة"
د وإزدياد التوسع األفقي إلنتشار هذا المرض بع ،...الزيادة في إستخدام اإلنترنتو  ،...التغير في العادات والتقاليداإلجتماعية،... و 

 " ألسر المصابين بفيروس كورونا والتي تمثلت بكل من اإلحتياجاتاإلحتياجات الالزمةالتوسع الرأسي في الموجة األولى، ... . تلتها "
ألفراد  "التحديات المواجهة... . ثم تلتها "،... واإلحتياجات الطبية،... واإلحتياجات اإلعالمية،اإلحتياجات النفسيةاإلقتصادية،... و 

أسر المصاب بفيروس كورونا والتي تمثلت بكل من ضعف مدى التقبل،... وضعف درجة اإلستقاللية،... ووجود مصادر القلق،... 
م والتي أسره " الالزمة للمصابين بفيروس كورونا وأفرادمصادر الدعم،... . ثم جاءت "التوقف لبعض المشاريع الفردية والخاصةو 

تمثلت بكل من قلة مصادر الدعم الخاصة،... وإنخفاض مصادر الدعم اإلهلية،... وقلة مصادر الدعم الحكومية،... وعدم وجود 
 مصادر الدعم اإلقليمية،... وقلة مصادر الدعم الدولية،... .    

البية اإلستراتيجيات الخاصة بالتكيف مع جائحة أو لقد ظهر من خالل النتائج الخاصة بالجانب النوعي )الكيفي( لهذا البحث أن غ
فيروس كورونا مثلما أخذ ُيطلق عليها هي ذات طابع شخصي داخل المجتمع الفلسطيني أكثر من كونها ذا طابع أهلي أو قومي، وذلك 

اتج ، لذلك ظهر هذا الطابع النقد يرجع إلى سرعة إهتمام كل فرد أو كل أسرة بذاتها أكثر من درجة إهتمامها بغيرها من األسر األخرى 
عن ما تم تحريرة من مقابالت هذا البحث الميدانية من العينة المدروسة من مدراء المدارس في داخل المجتمع الفلسطيني، أو ربما ترى 

ردي هتماتم الفهذه الفئة ذات المركز المهم في المجتمع خاصة أثناء إدارتها للمدارس الحكومية أنه يوجد درجة خاصة ومحددة من اإل
)الشخصي( أكثر من بقية المستويات أو اإلهتمامات األخرى، وربما يرجع ذلك إلى الرؤية المحددة من قبل هذه الفئة عن ما يشاهدونه 
في أثناء عملهم كمديري للمدارس المختلفة والتي يرون بها فئة الطلبة في هذه المدارس أكثر من غيرهم حسبما يعملون ويتصرفون وما 

 قومون به من إهتمامات متنوعة بينهم تعكس واقع حياتهم المعيشية الموجودة في داخل مدارسهم وأسرهم ومن ثم مجتمعهم ككل. ي
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 (4الجدول رقم )

بيانات الدراسة حسب المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لإلستراتيجيات الالزمة للتوافق المعيشي في ظل وجود فيروس كورونا 
 المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر مدراء المدارس في محافظة الخليل الفلسطينية، نسب مئوية: داخل

 قيم اإلجابة: (2) قيمة اإلجابة:

المعمثلة  عابعقيم المعغير الالمقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( ل

اإلتسعراتيجيات الالزمة للعوافق المديشي في ظل وجوا فيروس كورونا ب

 :الفلسطينيااخل المجعمع 

النسبة المئوية  المعوتسط الحسابي اإلنحراف المدياري قيمة اإلجابة 

 للخيار الثالث %

 اإلتسعراتيجيات الالزمة:

 :المأخوذة تسعدداااتاإلأوالً:  86.7% 2.80 551. مرتقدة جداً 

 وطرق مواجهعها:  الطارئةيرات العغثانياً:  80% 2.70 651. مرتفدة جداً 

 : اإلحعياجات الالزمةثالثاً:  76.7% 2.67 661. مرتفدة

 )المشكالت والصدوبات الجارية(:  المواجهةالعحديات رابداً:  70% 2.53 776. مرتفدة

 :المعوفرة مصاار الدعمخامساً:  6.7% 1.23 568. قليلة جداً 

 % 64 2.39 538. معوتسطة
 المجموع

 اإلستبانات المأخوذة من المبحوثين".المصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل 

المقدار والحجم الكمي لإلستراتيجيات الالزمة للتوافق المعيشي في ظل وجود ( أن 4تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )   
بي من حيث بشكل ترتيفيروس كورونا داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر مدراء المدارس في محافظة الخليل الفلسطينية قد جاء 

وجودة واإللتزام به على النحو التالي: اإلستعدادات المأخوذة، والتغيرات الطارئة وطرق مواجهتها، واإلحتياجات الالزمة، والتحديات 
همة مالمواجهة )المشكالت والصعوبات الجارية(، ومصادر الدعم المتوفرة، وهذا يعني أنه يوجد إهتمام كبير من حيث اإلستعدادات ال

والموجودة كإستراتيجيات للتكيف مع جائحة أو مرض كورونا، إال أن هذه اإلستعدادات الخاصة بقدوم وتأثير فيروس كورونا قد أحدثت 
تغيرات كبيرة جدًا ُوصفت بالتغيرات الطارئة، وال بد من وجود العديد من الطرق لمواجهتها وظلت بقية الطرق الخاصة بالتوافق والتكيف 

وتأثير فيروس كورونا مرتفعة في وجودها ولو بشكل أقل من اإلستعدادات والتغيرات األخرى وهي المتمثلة بكل من مع وجود 
اإلحتياجات الالزمة والتحديات المواجهة المتمثلة بالمشكالت والصعوبات الجارية، إال أن مصادر الدعم المتوفرة جاء ظهورها وبشكل 

فإنما يدل على إنخفاض مستويات الدعم الخاصة والمقدمة للمجتمع الفلسطيني تحديدًا في ظل معدوم للغاية، وهذا إن دل على شيء 
أزمة كورونا وهذا ما ثبت فعاًل في ظل أزمة إنقطاع رواتب الموظفين الحكومين لمدة شهرين متتالين وهما شهري مايو ويونيو 

العاملين في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وما تبعة  م، وما لحقة من أزمات مالية على فئة2020الماضيين من هذا العام 

                                                           
تخت  رةكبيو كبيرة جداً وتم امج خياري  قليلةتحت خيار قليلة جداً وقليلة فعم امج خياري  ليكرتلقد تم امج الخيارات القريبة من بدضها حسب مقياس   (3)

 بينهما.  المعوتسطاآلخر وهو الخيار وبقي الخيار  كبيرةخيار 
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أيضًا من تراكم كبير للديون عليهم وعلى السلطة الحاكمة أيضًا من قبل العديد من الجهات األخرى، ّيذكر أن قلة الدعم المذكورة 
يكون قد ساهم في زيادة اإلنتشار لفيروس  وبشتى األشكال سواء كان الدعم األهلي أو الحكومي أو اإلقليمي أو العالمي من الممكن أن

كورونا المستجد والذي عاد ليضرب المجتمع الفلسطيني كموجة ثانية منذ بداية شهر يونيو بعد أن كانت الحاالت المصابة به قليلة جدًا 
وامل مر منطقي ولكن هنالك عوالبعض يرى بإن قلة اإللتزام هي التي دفعت إلى زيادة أعداد اإلصابات بهذا المرض، وقد يكون هذا األ

اخرى تقف كعامل متدخل ومؤثر ينتج عنها عدم االلتزام المذكور وهي الخروج من الحظر الصحي الموجود كدافعًا للعمل تبعًا 
 لللحاجات المادية ومتطلبات الحياة األساسية التي باتت صعبة جدًا فيما يتعلق بالمصاريف اليومية والعمل على توفيرها خاصة في ظ

 إغالق بعض من االعمال كالعمل في إسرائيل بعد إغالق الحدود تحديدًا بعد إنتشار فيروس كورونا بشكل مباشر. 

 :وهو المتمثل بتحديد طبيعة العالقة بين متغيرات البيئة االجتماعية لمدراء المدارس الحكومية داخل  اإلجابة على السؤال الثاني
  تراتيجيات الالزمة للتوافق المعيشي في ظل وجود فيروس كورونا.المجتمع الفلسطيني وبين رؤيتهم لإلس

 (5لجدول رقم )ا

                                                           
 عند قيمة عند مسعوى الداللة اإلحصائيةبين المعغيرات المفحوصة  دالقةالوجوا حصائية وإثبات لقد تم اععماا مسعوى وجوا الدالقة ذات الداللة اإل (4)

 .///معغيرات المدروتسة قل لجميع الأأو  (0.05)

 نعيجة االخعبارات اإلحصائية: 

ة وبين الرؤية لإلتسعراتيجيات الالزم االجعماعية بيئةمعغيرات ال من الدالقة بين بدض

هة من وج للعوافق المديشي في ظل وجوا فيروس كورونا ااخل المجعمع الفلسطيني

 :       نظر مدارء المدارس في محافظة الخليل الفلسطينية

 العكرار
المعوتسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المدياري

ت  قيمة

 ف أو

 

قيمة 

الداللة 

 االحصائية

Sig (3) 

الدالقة بين الجنس وبين الرؤية  - 1

لإلتسعراتيجيات الالزمة للعوافق 

المديشي في ظل وجوا فيروس 

 كورونا ااخل المجعمع الفلسطيني:

 ذكر:
15 2.08 .613 

 أنثى: 001. 14.174
15 2.69 .149 

 المجموع:
30 2.39 .538 

وبين الرؤية  الدالقة بين الدمر - 2

للعوافق لإلتسعراتيجيات الالزمة 

المديشي في ظل وجوا فيروس 

 كورونا ااخل المجعمع الفلسطيني:

 صغير
5 1.32 .363 

77.176 .000 
 معوتسط

11 2.47 .205 

 كبير
14 2.70 .152 

 المجموع
30 2.39 .538 

ين وبتسنوات الخبرة بين الدالقة  - 3

لإلتسعراتيجيات الالزمة الرؤية 

للعوافق المديشي في ظل وجوا 

 قليلة
6 1.43 .427 

 معوتسطة 000. 67.982
8 2.50 .151 

 كبيرة
16 2.69 .145 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثالث والعشرون

 م 2020 – أيلول – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

197 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ؤية وبين الر قيمة الداللة اإلحصائية ومعناها على بعض من متغيرات البيئة االجتماعية لمدراء المدارس الفلسطينية الحكومية 
 لإلستراتيجيات الالزمة للتوافق المعيشي في ظل وجود فيروس كورونا داخل المجتمع الفلسطيني:      

     ". المأخوذة من المبحوثين تسعباناتعلى تحليل اإل تم بناء هذا الجدول بناءً المصدر: "

يات لإلستراتيجوبين الرؤية ( والخاصة بفحص بعض من متغيرات البيئة االجتماعية 5تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )
   الالزمة للتوافق المعيشي في ظل وجود فيروس كورونا داخل المجتمع الفلسطيني كل ممايلي: 

لإلستراتيجيات الالزمة للتوافق المعيشي في ظل وجود فيروس وبين الرؤية  الجنسظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  -1
كورونا داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر مدراء المدارس الفلسطينية الحكومية، والفرق قد جاء لصالح اإلناث، ربما يرجع 

المدارس ترى بإن اإلستراتيجيات الالزمة للتوافق المعيشي في ظل وجود فيروس كورونا في ذلك إلى أن فئة اإلناث من مدراء 
داخل المجتمع الفلسطيني قليلة وبحاجة إلى وجود طرق أخرى كإسترتيجيات مستقبلية، وقد يرجع ذلك نتيجة لخوف هذه الفئة من 

 ككل. اإلناث أكثر من الذكور على حياتها وعلى حياة اسرها وحياة المجتمع
لإلستراتيجيات الالزمة للتوافق المعيشي في ظل وجود فيروس العمر وبين الرؤية ظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  -2

كورونا داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر مدراء المدارس الفلسطينية الحكومية، والفرق قد جاء لصالح الفئات العمرية 
العالقة بين العمر والرؤية لطرق التوافق قد جاءت طردية بمعنى تزداد الرؤية لضرورة وجود  األكبر، وقد تبين أن طبيعة هذه

وزيادة هذه الطرق كلما إزداد اإلنسان في العمر، وقد يرجع ذلك بسبب زيادة اإلهتمام لدى الفرد بالحياة على نفسه وعلى أفراد 
 اسرته ومجتمعه كلما تقدم في السن. 

لإلستراتيجيات الالزمة للتوافق المعيشي في ظل وجود وبين الرؤية  سنوات الخبرةلة إحصائية بين ظهر وجود فروق ذات دال -3
فيروس كورونا داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر مدراء المدارس الفلسطينية الحكومية، والفرق قد جاء لصالح ذوي سنوات 

طردية، بمعنى أنه كلما إزدادت سنوات الخبرة لدى الفرد يرى بضرورة الخبرة األكبر، وقد تبين أن طبيعة هذه العالقة قد جاءت 
وجود وزيادة طرق التوافق والتكيف مع وجود وتأثير فيروس كورونا، وقد يرجع ذلك نتيجة لكون سنوات الخبرة تزيد من مدارك 

 ومعارف الفرد أكثر من غيره خاصة في ظل إزدياد تجربته الحياتية داخل مجتمعه. 

فيروس كورونا ااخل المجعمع 

 الفلسطيني:

 

 المجموع

30 2.39 .538 

المسعوى العدليمي الدالقة بين  - 4

لإلتسعراتيجيات الالزمة وبين الرؤية 

للعوافق المديشي في ظل وجوا 

المجعمع فيروس كورونا ااخل 

 الفلسطيني:

   الدرجة الجامدية األولى )البكالوريوس(:
19 2.19 .583 

4.785 .017 

  الدرجة الجامدية الثانية )الماجسعير(:
9 2.67 .100 

 الدرجة الجامدية الثالثة )الدكعوراه(:
2 3.00 .000 

 المجموع
30 2.39 .538 

 العخصص الدلميبين الدالقة  - 5

لإلتسعراتيجيات الالزمة وبين الرؤية 

للعوافق المديشي في ظل وجوا 

فيروس كورونا ااخل المجعمع 

 الفلسطيني:

 إنساني 
17 2.14 .599 

 تطبيقي 003. 10.978
13 2.71 .155 

 المجموع
30 2.39 .538 
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ود لإلستراتيجيات الالزمة للتوافق المعيشي في ظل وجوبين الرؤية  المستوى التعليميد فروق ذات داللة إحصائية بين ظهر وجو  -4
فيروس كورونا داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر مدراء المدارس الفلسطينية الحكومية، وقد ظهر أن الفرق قد جاء لصالح 

جاءت طبيعة هذه العالقة بين المستوى التعليمي والرؤية لطرق التوافق بشكل طردي، ذوي المستويات التعليمية األكبر، وقد 
بمعنى أن الرؤية لوجود وزيادة هذه الطرق تزداد من قبل الفرد كلما إزداد مستواه التعليمي، وقد يرجع ذلك نتيجة إلى توسع آفاقه 

 التعليمية في نظرته للواقع المعيشي في داخل مجتمعه.  
 لإلستراتيجيات الالزمة للتوافق المعيشي في ظل وجودوبين الرؤية  التخصص العلميفروق ذات داللة إحصائية بين  ظهر وجود -5

فيروس كورونا داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر مدراء المدارس الفلسطينية الحكومية، وقد جاء الفرق لصالح ذوي 
أصحاب هذه التخصصات بشكل مختلف عن ذوي التخصصات اإلنسانية التخصص العلمي التطبيقي، وقد يرجع ذلك إلى رؤية 

 األخرى نتيجة لدقة التخصصات التطبيقية بشكل أكبر من غيرها خاصة في نظرتها لرؤية مثل هذه االمور وقياسها إليها.   

 التفصيلية للبحث ومناقشتها:  النتائج العامة و  –17

لقد ظهر أن غالبية أفراد العينة المأخوذة هنا والمتمثلة بفئة مدراء المدارس الحكومية الفلسطينية قد جاءت متوازنة من حيث  -1
 ومن حيث فئة العمر الكبيرة، وسنوات الخبرة العالية، وذات المستوى التعليمي من الدرجة الجامعية األولى )البكالوريوس(الجنس، 

، كما تبين أن مدراء المدارس من اإلناث هم األكثر تأثرًا في تخصص العلمي اإلنساني بدرجة أكبرومن ذوي ال في معظمهم،
رؤيتهم بدرجة اوضح خاصًة فيما يتعلق بالتعليم االلكتروني او التعليم عن بعد، وقد جاءت هذه النتيجة متشابه نوعًا ما مع ما 

فئة مدراء المدارس ال بد إال أن تمتاز عن غيرها بالصفات المرتفعة من ، وحسب رؤية الباحث فإن منيرة الشديفات جاء في دراسة
التعليم والعمر والخبرة وغيرها، مع وجود بعض من االختالفات فيما بينهما قد تكون متعلقة بطبيعة النوع االجتماعي الُخلقي وغيره 

 أو نظرًا لطبيعة الفروق الفردية بين البشر.     
أنه يوجد إختالفات ومفارقات واضحة بين جانبي هذا البحث الكمي والكيفي كونه مستخدمًا لهذين  تبين من خالل هذا البحث -2

النوعين من طرق جمع المعلومات الميدانية أثناء القيام به وذلك من أجل أن تكون نتائجة ُمكملة لبعض، خاصة وأنه تناول دراسة 
مستجد عالميًا، وقد تبين وبصورة واضحة في عدد من هذه القيم موضوع حديث وهو المتعلق بوجود وتأثير فيروس كورونا ال

النوعية والكمية الخاصة بمدى وجود وتأثير فيروس كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني أن هنالك العديد من هذه القيم التي 
ظهر أن  يرات الكمية، فقدتمثلت باإلختالفات عند ظهور الوجود لبعض من المتغيرات النوعية بشكل متباين واوضح عن المتغ

االستراتيجيات الخاصة بالتكيف مع وجود وتأثير فيروس كورونا قد جاءت مرتفعة جدًا من الناحية اإلحصائية )الكمية(، في حين 
أن وجودها النوعي قد جاء محدودًا وهي ما تمثلت في الغالب بكونها إستراتيجيات ذات طابع شخصي فقط دون أن يكون هنالك 

ت وطنية أو قومية كبيرة، طبعًا هذا بناًء على ما تم أخذه من عينة هذا البحث وهي ليست بعينة بسيطة بل هي عينة إهتماما
ممثلة من مدراء المدارس في داخل أحدى المحافظات الفلسطينية الجنوبية وهي محافظة الخليل، وقد جاءت هذه النتيجة متشابه 

دي خاصة فيما يتعلق بعجز دول العالم عن مواجهة هذا المرض وال يوجد سوى ايجاد سعيد السعو نوعًا ما مع ما جاء في دراسة 
وحسب رؤية الباحث فإن مدة اإلنتشار الطويلة منذ بدء تأثير هذا المرض وعدم وجود أي دواء له يعتبر  سبل للتعايش معه،

لى تزايد رأسيًا وأفقيًا في مختلف دول العالم إشاهدَا على مثل هذه النتيجة الخاصة بإيجاد سبل التعايش معه في ظل وجودة الم
 جانب الوجود البشري.    
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لقد ظهر من خالل النتائج الخاصة بالجانب النوعي )الكيفي( لهذا البحث أن غالبية اإلستراتيجيات الخاصة بالتكيف مع جائحة  -3
طيني أكثر من كونها ذات طابع أهلي أو أو فيروس كورونا مثلما أخذ ُيطلق عليها هي ذات طابع شخصي داخل المجتمع الفلس

قومي، وذلك قد يرجع إلى سرعة إهتمام كل فرد أو كل أسرة بذاتها أكثر من درجة إهتمامها بغيرها من األسر األخرى، باإلضافة 
وجهات لإلى كون هذه النتيجة وبشكلها النوعي تأتي ُمعبرة بشكل أكبر عن ما هو موجود في داخل المجتمع الفلسطيني ووفقًا 

النظر المأخوذة من عينة هذا البحث المدروسة والتي أشارت إلى إزدياد التوسع األفقي إلنتشار هذا المرض بعد التوسع الرأسي في 
الموجة األولى، فهذا ما ُيثبت أهمية التوصل إلى هذه النتيجة الُمعبرة وبشكل موضوعي في إختالفها الواضح عن المعلومات 

شيرين تايه وآخرون... ، خاصًة فيما يتعلق بإزدياد ه النتيجة متشابهًة نوعًا ما مع ما جاء في دراسة الكمية، وقد جاءت هذ
وحسب رؤية الباحث فإن شدة اإلغالقات الكبيرة اإلنتشار لهذا الفيروس وزيادة تأثيرة على مختلف األصعدة بشكل طردي، 

أخرى صحية واجتماعية وصفت بالعزلة فهي تؤكد على طبيعة هذا والمتواصلة والتي أثرت على اقتصاديات العالم وعلى أمور 
 التأثير الكبير والمتواصل لهذا الفيروس.   

المقدار والحجم الكمي لإلستراتيجيات الالزمة للتوافق المعيشي في ظل وجود فيروس كورونا داخل المجتمع كما تبين أن  -4
يل الفلسطينية قد جاء بشكل ترتيبي من حيث وجودة واإللتزام به وهو الفلسطيني من وجهة نظر مدراء المدارس في محافظة الخل

لدعم ا ومصادر المواجهة،المتمثل باإلستعدادات المأخوذة، والتغيرات الطارئة وطرق مواجهتها واإلحتياجات الالزمة والتحديات 
هذه النتيجة متشابه نوعًا ما مع ما جاء في المتوفرة، إال أن مصادر الدعم المتوفرة جاء ظهورها بشكل معدوم للغاية، وقد جاءت 

ؤية الباحث وحسب ر  تأثير إنتشار هذا الفيروس لفترات زمنية قد تطول،ب محمد الحرازين وآخرون... ، خاصًة فيما يتعلق دراسة 
ي واردة شخص هفإن على السكان في المجتمعات اإلستعداد الدائم للتعايش مع مثل هذا الفيروس وأن إحتمالية اإلصابة به ألي 

وبسهولة، لذلك فال مفر سوى االستعداد للتعايش معه والشفاء منه من مختلف النواحي النفسية والصحية واالجتماعية واالقتصادية 
 وغيرها.   

بين و  التخصص العلمي،و  المستوى التعليمي،و  سنوات الخبرة،و والعمر،  الجنس،ظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كما  -5
لإلستراتيجيات الالزمة للتوافق المعيشي في ظل وجود فيروس كورونا داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر مدراء الرؤية 

المدارس الفلسطينية الحكومية، وقد جاءت هذه الفروقات لصالح كل من اإلناث، وذوي فئات العمر األكبر، ولذوي سنوات الخبرة 
عليمي المتزايد، باإلضافة إلى ذوي التخصص العلمي التطبيقي، وهذا يعني أن مختلف المتغيرات لها المرتفعة، وذوي المستوى الت

تأثير كبير وواضح على تفعيل االعمال والمتطلبات الخاصة بمكافحة هذا المرض والتعايش معه، وقد جاءت هذه النتيجة متشابه 
تطوير عملية ى ان ذلك وهو التعايش مع المرض يتم من خالل التي تر  عبد الرحمن بوبشيت نوعًا ما مع ما جاء في دراسة

وحسب رؤية الباحث فإن األدوات الخاصة بهذا النوع من التكنولوجيا والتي تقوم في  تكنولوجيا المعلومات على مستوى الجميع،
بعض الدول  ها بشكل أكبر عندغالبيتها على استخدام شبكة اإلنترنت هي متوفرة في معظم دول العالم حتى لو جاء ذلك التوفير ل

 ُمقارنًة بغيرها إال أنها في النهاية متوفرة ومعروفة، وبذلك ال بد من تعزيزها بشكل أكبر.      

 خالصة البحث:    - 18

 لقد تبين من خالل إعداد صفحات هذا البحث أن إنتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا ليس هو بالمرض األول المنتشر على وجه   
المعمورة، فقد إنتشر في الماضي الكثير من األمراض األخرى القوية في وجودها وتأثيراتها، مثل مرض المالريا والحصبة بأشكالها 

وأنواعها المختلفة، باإلضافة إلى العدد الكبير من األمراض األخرى والتي فتكت بالكثير من االفراد في مجتمعات العالم أجمع، إال أن 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثالث والعشرون

 م 2020 – أيلول – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

200 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

لمرض هو سرعة إنتشاره وبشكل لم يسبق له مثيل، باالضافة الى تأثيراته الجانبية االخرى خاصة مع بعض األفراد، فمن ما يميز هذا ا
الممكن ان نقول عن هذا المرض هو مرض طبيعي وعادي لوال تأثيراته الجانبية األخرى على بعض الفئات من ذوي األجسام الضعيفة 

اض القلب والرئة واألعصاب والتوتر وغير ذلك من األمراض األخرى، وال بد من الذكر وفي أو ممن يحملون أمراض مزمنة خاصة أمر 
نهاية هذا البحث أنه يوجد لكل عصر ولكل زمن صفات قد تكون مختلفة عما سبقة من أوضاع موجودة في هذا العصر، كاألوضاع 

ق ر الفيروسات في الوقت الحاضر بشكل أكبر واسرع من السابالصناعية وانتشار االوبئة أكثر من السابق، باإلضافة إلى إمكانية تطو 
نظرًا إلتاحة الفرصة لها من أجل هذا التطور، وقد يرجع ذلك لعوامل عصرية متقدمة كإجراء األبحاث العلمية واكتشاف بعض األوبئة 

صناعات بعض الغازات المختلفة نتيجة لل األخرى التي قد يؤثر إكتشافها على وجود غيرها وتطورة دون علم الباحثين. كما أن  أنتشار
الثقيلة في العالم باإلضافة إلى إنتشار االغذية الفاسدة والتي تعطي إمكانية لوجود الكثير من الفيروسات التي تعيش عليها وتترعرع 

في ن موجودة سابقًا. و بشكل أكبر وأسرع من السابق، ناهيك عن إمكانية تطوير قدرتها من خالل ايجادها لهذة العوامل التي لم تك
الختام يأمل الباحث أن يكون قد وفق فيما تم ىعرضة من خالل صفحات هذا البحث القصيرة على أن يساهم هذا البحث في فتح آفاق 
 بحثية أخرى إلجراء العديد من الدراسات المهمة عن هذا المرض ومن مختلف النواحي االجتماعية والطبية والوبائية وغيرها، باإلضافة

إلى إيجاد درجة من الوعي التام بضرورة ايجاد لقاح مقاوم له كونه أصبح من الضروري على اإلنسان أن يتعايش معه، وأن كل الطرق 
 التي يتم القيام بها ما هي ولألسف على هذا القول سوى سبل تعمل على تأجيل اإلصابة به وليس القضاء عليه نهائيًا.     

 التوصيات:  - 19

 التوصيات العامة: 

اإليمان بالقضاء والقدر للفرد وللمجتمع وااللتزام بالدعاء كسالح قوي للعبد المؤمن في مثل هذه الحالة وذلك تبعًا لقوله تعالى:  -1
 ، سورة الشعراء( 80"َوِإَذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفيِن". )اآلية 

ت وأغطية االيدي والمواد المعقمة وأدوات التنظيف خاصة للعائالت غير الوقاية وذلك باألخذ باألسباب المعروفة من توزيع الكماما -2
القادرة على ذلك، باالضافة إلى العمل على  رش جميع االماكن بالمبيدات الالزمة للقضاء على هذا الفيروس وذلك تبعًا لقولة 

َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما(. )  ، سورة النساء( 29اآلية تعالى )َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ َّللاَّ
ضرورة اإلستمرار في أخذ وسائل الوقاية والحذر من اإلصابة بهذا الفيروس كون ذلك يؤدي إلى قلة زياد التوسع االفقي في وجودة  -3

 داخل اراضي هذا المجتمع مثلما بدأ ذلك بالفعل في الوقت الحاضر.
زيادة الدعوة اإلعالمية والجماهيرية للتوعية من مخاطر وجود هذا المرض على حالة اهالي هذا المجتمع وعلى حياة بعض االفراد  -4

المعانين من بعض االمراض السابقة، كونه قد أدى الى وجود حاالت من الوفاة لذوي أجهزة المناعة االضعف او المعانين من 
 امراض مزمنة. 

 القوانين الصادرة عن اصحاب اإلهتمام والقرار في وزارات السلطة الوطينة الفلسطينية مثل وزارتي الصحة واالعالم. االلتزام بجميع  -5
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 التوصيات الخاصة: 

 ضرورة االلتزام الفردي بالتباعد االجتماعي وتأجيل المناسبات وتقليل الزيارات مهما كان نوعها والحماية الشخصية واالسرية. -1
 وتأثير هذا المرض من قبل الجميع خاصًة وأن بعض األفراد حتى الوقت الحاضر غير مقتنعين بذلك.اإلقتناع بوجود  -2
عدم تحويل الوجود لهذا المرض لمناكفات سياسية أو مادية أو غيرها مثل اإلدعاء بإن أغالق المساجد جاء ألهداف أخرى وأن  -3

 التضخيم اإلعالمي لهذا الوجود للمرض هو بدافع مادي وغيرها.
ضرورة وجود نوع أقوى من التماسك خاصة من الناحية الوطنية والقومية خاصًة مع ثبات التراجع للضمير الجمعي في داخل  -4

المجتمع العربي الفلسطيني حسب ما ظهر من نتائج هذا البحث المتعلقة بزيادة االهتمامات الفردية وإهمال غيرها، كون كل فرد 
 هو جزء من هذا الكل

وبأشكال مختلفة دون ان يكون ذلك مؤذيًا لمشاعر الغير من قبل الجميع مع بعضهما البعض في مثل هذه  ضرورة التعاون  -5
 الظروف خاصًة مع ظهور كثير من اإلحتياجات المهمة لدى بعض األسر الفقيرة في داخل هذا المجتمع.
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 فلسطين.  –هللا 

"The Strategies Needed for Living Harmony in Light of the Presence of 

the Corona Virus in the Palestinian Society and its Relationship to some 

Variables" 

The field study on a sample of government school principals in Hebron 

Governorate during the year 2020 

Abstract: 

       This research aimed to know and define the necessary strategies for living compatibility in light of the presence of the 

Corona virus inside the Palestinian society and its relationship to some variables, and this was done through a field study 

on a sample of government school principals in the Hebron Governorate in southern Palestine during the year 2020 AD, 

and a community has formed The research was conducted by school principals in the Palestinian society, and the sample 

consisted of 30 from the category of school principals mentioned in this community. The qualitative and quantitative 

approach was used together, and the codified interview tools and the questionnaire also appeared, and there were high 

levels of strategies (compatibility methods) taken by the community The Palestinian people were highly represented, 

represented by both the preparations taken "by all family members within Palestinian society," changes in the lives of 

family members of the infected or infected with the Coronavirus, "necessary needs" for the families of those infected with 

the Coronavirus, and "challenges facing" individuals The families of the person with coronaviruses, and the "sources of 

support", besides that, there was a statistically significant relationship between all variables of social background and the 

degree of presence of these necessary strategies as a method It is necessary for compatibility in light of the presence and 

influence of the modern Coronavirus, and it has been found that most of these methods tend more towards the individual 

side in preference to the national side within the Palestinian society, perhaps due to the low degree of organic solidarity 

between individuals and groups of this community, perhaps due to special circumstances With this society, it may be the 

result of the Israeli occupation policies and double dealing in this society, and it has been shown that females, those with 

applied specializations, those with an older age, high years of experience, and an increased educational level see the 

presence of ways to conform more than others, and this may be due to the knowledge of these groups whenever they are 

distinguished by these Matters are more than others, according to the increasing age with living life, and at the conclusion 

of this research a number of general and specific recommendations were developed, the most important of which were: 

belief in the judiciary and destiny for the individual and society and commitment to pray, and follow the necessary methods 

of prevention, increase media advocacy, and adhere to all laws issued On the interest and decision-makers in ministries 

such as the Ministries of Health and Information, and the need for individual commitment to social estrangement and 

postponement of events, and conviction of the existence and impact of this disease By everyone, especially since some 

individuals to the present time are not convinced of this, and the necessity of cooperation in various forms between all. 

Key words: Strategies, Harmonization, Corona Virus, Palestinian Society, Some Variables, School Principals. 
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