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 ملخص الدراسة:

 التعامى  فى  الفلسىطينية السىلطة دورعلىى  الفلسىطينية  والتعىرف األراضى  فى  الفقىرا  علىى كورونىا جائحىة آثىار درجىة علىى التعرفهدفت هذه الدراسة إلى 
تكونىىت عينىىة و تىىا اسىىتخداا ايسىىتبيان كىىرداة للدراسىىة     اسىىتخدا الباحثىىان فىى  هىىذه الدراسىىة المىىنتح الو ىىف  التحليلىى و  للفقىىرا  بالنسىىبة كورونىىا جائحىىة مىى 

آثىار  درجىة أنومىن أهىا نتىائح الدراسىة:  بالطريقىة العوىوائية الق ىدية   وقد تا اختيىارها فردًا من األسر الفقيرة ف  األراض  الفلسطينية( 052الدراسة من )
( 0.20) آلثىار الجائحىة علىى الفقىرا   إذ بلى  المتوسىط الحسىاب  للدرجىة الكليىة متوسىطةبدرجىة  تجائحة كورونا على الفقىرا  فى  األراضى  الفلسىطينية جىا 

كىان بدرجىة متوسىطة  إذ  ف  التعام  م  جائحىة كورونىا بالنسىبة للفقىرا أن دور السلطة الفلسطينية الدراسة إلى نتائح كما أوارت (. 02.0ونسبة مئوية )%
عىىدا وجىىود فىىرول فىى  الدرجىىة الكليىىة آلثىىار كورونىىا فىى   كمىىا أوىىارت الدراسىىة إلىىى(. 75.0( ونسىىبة مئويىىة )%0..2بلىى  المتوسىىط الحسىىاب  للدرجىىة الكليىىة )

كىذل   بينما ظترت فرول ف  مجا  اآلثىار ايقت ىادية  وكانىت الفىرول ل ىالك الىذكور.   حية( تبعًا لمتغير الجنسثار المجايت )اآلثار ايجتماعية  اآل
وجىود فىرول فى  الدرجىة كىذل    تبعىًا لمتغيىر السىن علىى الفقىرا  فى  األراضى  الفلسىطينيةجايت ف  جمي  المو  آلثار الجائحةوجود فرول ف  الدرجة الكلية 

   .الحالة ايجتماعيةتبعًا لمتغير  على الفقرا  ف  األراض  الفلسطينيةجايت ف  جمي  المو  الجائحةآلثار الكلية 
 نا  الفقرا   السلطة الفلسطينية .جائحة كورو   المفتاحية:الكلمات 
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The impact of the Corona pandemic on the poor in the Palestinian territories and the role of the 

Palestinian Authority in dealing with it 

(Study applied to poor families in the Palestinian territories) 

 
 

Abstract 

This study aims at identifying the extent of the Coronavirus/COVID19 pandemic impact on the poor 

Palestinian families in the Occupied Palestinian territories -The West Bank (OPT-WB). It also aims at shedding 

light on the  Palestinian Authority (PA) role in dealing with this pandemic, regarding these poor families. To 

achieve the objectives of the study, The descriptive analytical method was used. A questionnaire was used as the 

tool of the study. The sample of the study consisted of (250) respondents from the poor families in the (OPT-WB), 

selected in a random and intentional manner. One of the most important findings of the study is that the degree of 

the effects of the Coronavirus/COVID19 pandemic on the poor in the (OPT-WB) was moderate, as the average of 

the overall degree of the impact of the pandemic on the poor was (2.12) and percentage of (70.7%). The results of 

the study also indicated that the PA's role in dealing with the pandemic regrading the poor was moderate, as a total 

average was (1.97) and a percentage of (65.7%). The study also indicated that there were no differences in the 

overall degree of Coronavirus pandemic effects in areas (social effects, health effects) depending on sex variable, 

while differences in the area of economic effects were presented, and differences were in favour of males. There are 

also differences in the overall degree of the effects of the pandemic and in all areas on the poor in the Palestinian 

territories depending on the age change, as well as differences in the overall degree of pandemic effects and in all 

areas on the poor in the Palestinian territories depending on the changing social situation 
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 مقدمة:

   ما زالت غير قادرة على التخلص منالفقر ظاهرة عالمية تعان  منتا معظا دو  العالا وخا ة الدو  النامية الت
وم  ظتور وانتوار وبا  كورونا المستجد  هذه الموكلة من خال  السياسات ايقت ادية التقليدية الت  تنتتجتا.

لفلسطينية  حيث أن الكثير من األسر الفلسطينية ألسر الم نفة تحت خط الفقر ف  األراض  اعداد اتضاعفت أ
سر األن وم  استمرار انتوار الجائحة فان أعداد هذه األسر ف  ازدياد مستمر  كما ألى دون خط الفقر  انخفضت إ

 ة ف  الدو  النامية  ويعود ذل  إلى عدا ايلتزاا من وبئة خاكثر تعرضا لإل ابات باألمراض واألالفقيرة تعتبر اي
سر الفقيرة للبحث هذه األ بنا أ يتوجه  حيث من قب  الدولة و الحجر ال ح  المفروض  األسر الفقيرة بالبيوت أقب

دنى مستويات المعيوة تا وقوت أسرها اليوم  ويعود ذل  إلى عدا أعن قوت بحثاً عن العم  والمخاطرة بحياتتا 
 .لديتا

  الت  و   عدد الم ابين بتا .022كانت بداية ظتور الفيروس ف  ال ين  ف  نتاية ديسمبر/ كانون األو  
عدد  ألف إ ابة  بينما أ بحت الوييات المتحدة األمريكية تحت  المركز األو  عالميا بعدما و   38إلى نحو 

وأجبر الوبا  العديد من دو  العالا   ة.ألف حالة وفا 2.وأكثر من  مليون وخص  2.5فيتا أكثر من  بينالم ا
من حظر الطيران إلى تنوعت إجرا ات استثنائية؛  بإمكانياتتا وعدد سكانتا  على اتخاذكبيرة وعلى رأستا دو  

 وحتى إغالل دور العبادة  لمن  تفو  العدوى المميتة.بكاملتا  إعالن من  التجو  وعز  مناطل 

(  الذي ظتر ف  ال ين .2-لمرض )كوفيدالمسبب العالمية فيروس كورونا المستجد و نفت منظمة ال حة 
 بسرعة كبيرة.اإل ابات ترتف  أرقاا    مؤكدةوباً  عالميا  0202 آذار/ مارس 22الماض   يوا أواخر العاا 

 (0202)الفقرا  أا األغنيا  

بقضايا التنمية وعالقة ذل  بايقت اد ف  األراض   تتواب  موكلة الفقر م  قضايا كثيرة معا رة كلتا تتعلل
الفلسطينية حيث يعان  المجتم  الفلسطين  من مختلف أنواع الفقر والحرمان  كما أن هنا  فئات من هذا المجتم  

وانتور بين مختلف فئات الفقر  ازداد وبا  كوروناتعان  من التواوة والت  تجعلتا معرضة للفقر  وف  ظ  انتوار 
 الوعب الفلسطين . 
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 مشكلة الدراسة:

 ات المجتم  الفلسطين  بسبب انتوار فايروس كورونا وارتفاع نسبة البطالة ف بين معظا فئلقد تفاقمت موكلة الفقر 
عدا أن   كما الوبائية م  هذه الظاهرة دراسة آليات التعايش يستدع  األسعار مماايراض  الفلسطينية  وارتفاع 

لى تفاقا أدي إ الفقر وغياب استراتيجية واضحة لمكافحة التو   الى عالج لتذا الوبا   واستمرار ايغالل الوام 
 عداد الفقرا  بوك  ملحوظ.وارتفاع أ موكلة الفقر

 تساؤالت الدراسة:

  .جائحة كورونا على الفقرا  ف  األراض  الفلسطينيةدرجة آثار ما  .2
  ف  التعام  م  جائحة كورونا بالنسبة للفقرا دور السلطة الفلسطينية ما  .0
 جائحة آثار لمعرفة الدراسة مقياس على الدراسة عينة أفراد استجابات بين إح ائية ديلة ذات فرول توجد ه  .8

 الجنس ) لمتغيرات تبعاً  معه التعام  ف  الفلسطينية السلطة ودور الفلسطينية األراض  ف  الفقرا  على كورونا
 ؟(ايجتماعية الحالة التعليمية  الحالة السن 

 أهداف الدراسة:

  .جائحة كورونا على الفقرا  ف  األراض  الفلسطينيةدرجة آثار التعرف على  .2
 .ف  التعام  م  جائحة كورونا بالنسبة للفقرا دور السلطة الفلسطينية التعرف  .0
 لمعرفة الدراسة مقياس على الدراسة عينة أفراد استجابات بين إح ائية ديلة ذات فرول التعرف على وجود .8

 تبعاً  معه التعام  ف  الفلسطينية السلطة ودور الفلسطينية األراض  ف  الفقرا  على كورونا جائحة آثار
 .(ايجتماعية الحالة التعليمية  الحالة السن  الجنس ) لمتغيرات

 أهمية الدراسة:

المجتم  الفلسطين  ف   ظ  انتوار الفقرا  ف   الدراسة من كونتا تر د التطورات الت  طرأت علىتنب  أهمية هذه 
ثرها على المجتم  الفلسطين  أالموكلة و ومعرفة وسائ  التعايش م    والوقوف على حجا هذه الظاهرة  وبا  كورونا
من اسات اقت ادية واجتماعية للتخفيف وكما أنتا تساعد ف  رسا سي  طة الفلسطينية ف  التعام  معتالودور الس

 .حدة الفقر ف  ظ  جائحة كورونا
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 الدراسة: مفاهيم

 (:91مفهوم فايروس كورونا )كوفيد 

فيروسات كورونا ه  زمرة واسعة من الفيروسات توم  فيروسات يمكن أن تتسبب ف  مجموعة من 
المتالزمة التنفسية الحادة. كما أن الفيروسات من هذه ايعتاليت ف  البور  تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين 

  هذه الساللة الخا ة من فيروس كورونا لا ُتحدد من قب  ف  البور  الحيوانية الزمرة تتسبب ف  عدد من األمراض
تا والمعلومات المتاحة محدودة للغاية عن انتقا  هذا الفيروس ووخامته وأثره السريري ألن عدد الحايت المبل  عن

  (.0202قلي  حتى اآلن )منظمة ال حة العالمية 

 علىات الضرورية لألفراد ومدى قدرتتم ىن الحاجى"الفقر هو عبارة عن العالقة بين الحد األدنى م مفهوم الفقراء:
د ىد الحىة تحديىات ولكن دون تحديد ماهية هذه الحاجات وي مسرلة ال عوبات الت  تكتنف عمليىذه الحاجىهاوباع 
 .Ansel m) والت   قد تختلف من أسرة ألخرى ضمن المجتم  الواحد.  من ايحتياجات األساسيةاألدنى 

sharp, 1990) 

 االطار النظري:

 :ثره على الفقراءانتشار الوباء وأ

بعض األفكار الت  انتبتت بوك  خاص إلى أن هذا « كورونا»راجت ف  األسابي  األولى من انتوار فيروس 
لغن  والفقير  وي بين القوي والضعيف  وي بين  احب الجاه وفاقده. وانتعوت أكثر هذه الفيروس ي يفرل بين ا

األفكار عندما واهد العالا كيف تعرض رئيس وزرا  بريطانيا بوريس جونسون لإل ابة بالفيروس  وأيضًا رئيس 
وارلز ول  عتد بريطانيا. أي البرازي  غايير بولسونارو  ورؤسا  برلمانات  ورئيس وزرا  روسيا  وا  ابة األمير ت

أعطى انطباعًا أن هذا الفيروس ي « كورونا»عليا ف  الدولة ضحية فيروس  أن تق  وخ يات تحم  وظائف
ُيقتر  وأّنه عاد  وي يجام  وي يستتدف الفقرا  من دون غيرها. ب  إّن ت در الوييات المتحدة  القوة األولى ف  

  قد عم  على تركيد ما راج من أفكار لعنت «كورونا»بة ووفاة بسبب فيروس العالا  قائمة الدو  األكثر إ ا
                                                                                                        .الفيروس  ولكّنتا اعترفت بعدالته
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ومالزمة الناس لبيوتتا قد أطاح األفكار األولى المتسرعة  وي نظن أننا نبال  إذا قلنا إّن تغير نمط الحياة 
وكوف بوك  أكثر عمقًا ووضوحًا التمايز الطبق  ف  المجتمعات  وكيف أن عام  اينتما  الطبق  يؤثر ف  

  ذل  أننا لسنا متساوين ف  الترسانة الت  نملكتا ف  هذه «كورونا»الحرب الت  يونتا ك  فرد وك  أسرة على 
وهو ما جع  ترثير الجائحة يختلف من طبقة اجتماعية إلى أخرى. ومن ثا  فإن فكرتنا ه  أن جائحة  الحرب 

عّمقت التمايز الطبق  وكوفته. كما أن هذه الجائحة أخذتنا بالقوة إلى مالحظة أوكا  أخرى للفقر كانت « كورونا»
ال  اإلنترنت ف  البيت وامتال  التالميذ من نوع المسكوت عنه  أو الذي كان يناقش تحت عنوان مختلف  مث  امت

والطلبة للحواسيب  حيث كان ذل  يطرح ف  إطار النظر ف  مدى ويوع استعما  تكنولوجيا ايت ا  الحديثة  
وليس كما طرحته الجائحة اليوا كمظتر فقر وخ ا ة يمنعان كثيرًا من األطفا  والوباب من التوا   البيداغوج  

 عن بعد.

ت قترًا على األطفا  والوباب الفقرا   حيث إن الحْجر سجن حقيق ؛ ي إنترنت  وي وسائ  الجائحة مارس
توا    وي ألعاب إلكترونية من النوع الغال  الذي يمتلكه األطفا  المنتمون لعائالت غنية أو القادرة على ورا  هذه 

األلعاب اإللكترونية خال  فترة الحْجر األلعاب الباهظة الثمن  مث  البالي ستيون وغيرها. ولقد انتعوت سول 
أما األطفا  الذين ي يستطيعون ورا  هذه   ال ح   فكانت تعويضًا لألطفا  عن الّنوادي الرياضية والخروج

األلعاب فقد تّا إق اؤها من اللعب األكثر رواجًا ف  الحْجر ال ح . ونحن هنا أماا مظتر من مظاهر الحرمان 
 طف .الذي يحفر ف  نفسية ال

أن عددًا كبيرًا من الطلبة ي يملكون ف  بيوتتا حيث  ذل   فإن التعليا عن بعد ليس ف  متناو  الفقرا ك
أظتر بضو  كاوف الفجوة الطبقية ف  غالبية « كورونا»المحجورين فيتا اإلنترنت  وي حواسيب وخ ّية   أن 

استتدف نفسية األطفا  والوباب الفقرا   عبر إذكا   مجتمعاتنا  وأنه يستتدف فئات الكتولة وما فوقتا  والحا  أنه
التمايز بينتا ف  الّرفاهية ومواجتة الجائحة  مقارنة بميسوري الحا . فمتغير الحالة ايقت ادية لألسرة يحدث فوارل 

الت     وترثيرات الرفاهية المادّية عام  محّدد ف  كيفية مواجتة الجائحة «كورونا»متمة جدًا ف  قياس تداعيات 
ظتار حجا الفقرا  الحقيق .  (0202) موسى  قامت بت حيك أنواع الفقر وا 
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 :الفلسطينيةراضي في األ  كورونا جائحة الفقر أكثر رهبة من و الجوع

على تعليمات وزارة ال حة الفلسطينية   تزا المواطنين بالحجر ال ح  بنا ً ف  بداية انتوار الجائحة ال
ثير سر الفلسطينية قوت حياتتا اليوا ولا يعد لدى الكحيث فقدت الكثير من األ يدوا طويالً ن هذا ايلتزاا لا إي أ

لى المخاطرة بحياتتا وخروجتا دف  الكثير منتا إطو   مما   لوقت أحجر المنزلمنتا القدرة على ايستمرار بال
  2.13الفلسطينية المحتلة عاا راض  ن الذين يعملون داخ  األيالفلسطينيللبحث عن العم    وخا ة العما  

خذ مركبات خا ة كانت تستغ  العما  برو داخ  أ لتترب خلف الحواجز اإلسرائيليةطرل مختلفة با  وذل  من خال
ين  ابات بدى ذل  إلى الكثير من اإل( دوير للعام  الواحد  ونتيجة للفقر والحاجة للخروج أ$222)مبال  تتجاوز 

ة ر وزا وذكرت خط الفقر  عدد العائالت الم نفة تحت تضاعف لىيروس  مما أدي إهؤي  العما  وأسرها بالف
ت ألف أسرة انخفضت إلى دون خط الفقر على إثر تداعيا 58لحكومة ف  راا اهلل  أن ل ةالتنمية ايجتماعية التابع

 (0202فلسطين )قناة العالا  كورونا يعمل الفقر ف   .العدد قاب  للزيادة أزمة فيروس كورونا  وأن هذا

 الدراسات السابقة:

: "( بعنوان: "أسوأ على الفقراء، دراسة تكشف أثر كورونا االقتصادي على األفراد 0202دراسة )مؤسسة ايبوس،
أظترت هذه الدراسة إن انتوار فيروس كورونا يظتر حايت واضحة من عدا المساواة  أبرزها أن نسبة كبيرة من 

ووجدت  .ن البيت  بينما الفقرا  إما عليتا أن يعملوا رغا الخطورة أو يخسروا أعمالتاأ بك بإمكانتا العم  م الناس
من المرجك أن يستمرو ف  الذهاب إلى أماكن عملتا  مما يعرضتا  الدراسة األميركية أن من لديتا تعليا ودخ  أق 

ئفتا عبر العالا ايفتراض  أما وأوضحت الدراسة أن األغنيا  واألثريا  حافظوا على وظا .إلى اإل ابة بالفيروس
 .لفقدان وظائفتا الطبقة العاملة والفقرا  فتا أكثر عرضة

ماليين يقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية بسبب فيروس  3.8( بعنوان: "0202دراسة )لإلسكوا:
أثر الجائحة على الفقر  أظترت اإلسكوا أن القطاع غير الرسم  قد يكون األكثر  تتناو  دراسة أخرى ف : كورونا"

تقريبًا من النسا  العامالت ف  المنطقة العربية يعملن ف  هذا القطاع  فإن  ٪70عرضة للخسائر  وحيث أن نسبة 
 .النسا  سيتكبدن هذه الخسائر بوك  غير متواز  

 

https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-83-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-83-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 ":"الفقراء والمهمشون أكثر إصابة بفيروس كورونا( بعنوان: 0202دراسة )جامعة اكسفورد،

من البرامح الوطنية   .2-نتيجة اختبار لكوفيد 8722اطلعت دراسة أجرتتا جامعة أوكسفورد على أكثر من 
 ووجدت أن الحرمان والعمر وأمراض الكبد المزمنة زادت جميعتا من احتما  تسجي  نتيجة إيجابية لالختبار.

عاما ها األكثر عرضة لخطر اإل ابة  حيث  71و  12األوخاص الذين تراوح أعمارها بين وخل ت إلى أّن 
 عاما. 20ف  المئة فقط ممن تق  أعمارها عن  1.7ف  المئة من تل  الفئة العمرية مقارنًة بى  23.5أ يب 

ى الضفة الغربية دراسة مطبقة عل -( بعنوان: "معالم الفقر في فلسطين0292دراسة )مركز اإلحصاء الفلسطيني،
( ف  فلسطين ها دون خط الفقر %0..0إلى أن ما يقارب ثلث السكان )نتائح الدراسة أوارت : وقطاع غزة"

( يعانون من الفقر ف  العاا %58.2  كما أن ما يزيد عن ن ف سكان قطاع غزة )0220الوطن  ف  العاا 
( بحوال  أربعة %..28  الضفة الغربية )  كما أن معد  الفقر ف  قطاع غزة يفول المعد  السائد ف0220

 (.8.3أضعاف الضفة الغربية )

 الطريقة واالجراءات
يوم  هذا الجز  و فًا لمنتجية الدراسة  والمجتم   والعينة وطريقة اختيارهما  كما يتضمن و فًا ألدوات الدراسة 

لح و  على البيانات  وانتتاً  ودييت  دقتا وثباتتا  وايجرا ات الت  تا اتباعتا ف  تطبيل األدوات ل
 بالمعالجات اإلح ائية المستخدمة ف  تحلي  البيانات للتو   إلى النتائح. 

 أواًل: منهج الدراسة:
استخدا الباحثان ف  هذه الدراسة المنتح الو ف  التحليل  الذي يعتمد على دراسة الظاهرة ف  الوقت الحاضر وكما 

 لمث  هذه الدراسات. ه  ف  الواق   وهو المنتح المناسب
  ثانيًا: مجتمع الدراسة

 .األسر الفقيرة ف  األراض  الفلسطينيةيقت ر مجتم  الدراسة الحالية على جمي  
 ثالثًا: عينة الدراسة

  وقد تا اختيارها بالطريقة العووائية فردًا من األسر الفقيرة ف  األراض  الفلسطينية( 052تكونت عينة الدراسة من )
 ( يوضك خ ائص العينة الديموغرافية.2والجدو  رقا )الق دية  
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 (: خصائص العينة الديموغرافية 9جدول )
 

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس

 47.6 119 ذكر

 52.4 131 أنثى

 100.0 250 المجموع

 السن

 28.4 71 سنة 03أقل من 

 27.6 69 (03 - 03من )

 22.4 56 (03 - 03من )

 21.6 54 فأكثر( -03من )

 100.0 250 المجموع

 الحالة التعليمية

 26.8 67 ثانوية عامة فأقل

 22.0 55 دبلوم

 31.6 79 بكالوريوس

 19.6 49 دراسات عليا

 100.0 250 المجموع

 الحالة االجتماعية

 35.2 88 أعزب/عزباء

 41.6 104 متزوج/ة

 23.2 58 مطلق/ة

 100.0 250 المجموع

 
 رابعًا: أداة الدراسة

  آثار جائحة كورونا على الفقراءمقياس 
 وصف المقياس:

  ومن الدراسات الت  اعتمد عليتا من أج  بنا  وتطوير استبيانتا ايطالع على اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 دراسىىىة(  0202اكسىىىفورد  جامعىىىة)دراسىىىة (  و 0202لإلسىىىكوا:)دراسىىىة   و ( 0202)مؤسسىىىة ايبىىىوس دراسىىىة  الباحثىىىان

مجتمى  ( فقرة بحيث يتناسب مى  87وبناً  عليه تا تطوير مقياس الدراسة من )( 0220الفلسطين   اإلح ا  مركز)
مجىىايت: المجىىىا  األو :  أربعىىة  وتكىىون المقيىىاس مىىن الدراسىىة المكىىون مىىن ايسىىر الفقيىىرة فىى  األراضىىى  الفلسىىطينية

  اآلثىار ال ىحيةفقرات(  والمجا  الثالث: ) 22  اآلثار ايجتماعيةا  الثان : )(  والمجةفقر  22  اآلثار ايقت ادية)
(  ويىىتا اإلجابىىة اتفقىىر  7  دور السىىلطة الفلسىىطينية تجىىاه الفقىىرا  فىى  ظىى  جائحىىة كورونىىافقىىرات(  والمجىىا  الرابىى : ) .

ايسىىىتجابة بحسىىىب تىىىدريح عىىىن الفقىىىرات الخا ىىىة بتىىىذه المجىىىايت عىىىن طريىىىل اختيىىىار المسىىىتجيب إلجابىىىة علىىىى سىىىلا 
 (. ي  إلى حد ما  نعا)ليكرت( الثالث  وه : )
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 لمقياس:لالخصائص السيكومترية 
 لمقياساصدق  -9

 الصدق الظاهري
ا ايجتماع  والخدمة تا عرض المقياس على مجموعة من السادة المحكمين من ذوي ايخت اص ف  عل

ال ياغة اللغوية  وانتمائتا للمجا   وطلب منتا إبدا  أية   وذل  لتحديد مدى وضوح الفقرات  ودقة ايجتماع 
مالحظات حو  الفقرات بالحذف أو التعدي   أو الموافقة على  حتتا  وتا األخذ بالمالحظات الت  اتفل عليتا 

 المحكمين.
عادة ال ياغة أ بك المقياس ب ورته النتائية مكون من  وف  ضو  تعديالت المحكمين الت  تضمنت التعدي  وا 

 مجايت. أربعة( فقرة  موزعة على 87)
 صدق االتساق الداخلي

( لفقىرات كى  مجىا  مى  Pearson Correlationتا التحقل من  ىدل المقيىاس بحسىاب معامى  ايرتبىاط بيرسىون )
 (.0الدرجة الكلية للمجا   وذل  كما هو واضك ف  الجدو  )

مع  المقياسلمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات مجاالت  (Pearson Correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون )0جدول )
 الدرجة الكلية للمجال.

 رقم الفقرة المجال

معامل 

ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 رقم الفقرة المجال

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

ية
اد

ص
قت

ال
 ا
ر
ثا
آل

ا
 

 **.573 0.00 

ر
ثا
آل

ا
 

ية
ح

ص
ال

 

 0.54** 0.00 

 **.493 0.00  0.43** 0.00 

 **.473 0.00  0.47** 0.00 

 **.473 0.00  0.48** 0.00 

 **.493 0.00  0.46** 0.00 

 **.593 0.00  0.49** 0.00 

 **.433 0.00  0.45** 0.00 

 **.493 0.00  0.48** 0.00 

 **.593 0.00  0.43** 0.00 

 **.523 0.00 

ط
س

فل
 ال

طة
سل

 ال
ر
دو

ة 
ني
ي رة

قي
لف
 ا
ر
س

أل
 ا
اه

ج
 0.00 **0.56  ت

 **.493 0.00  0.52** 0.00 

ية
ع

ما
جت

ال
 ا
ر
ثا
آل

ا
 

 **.433 0.00  0.51** 0.00 

 **.693 0.00  0.56** 0.00 

 **.473 0.00  0.55** 0.00 

 **.493 0.00  0.48** 0.00 

 **.453 0.00  

 **.543 0.00 

 **.493 0.00 
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 رقم الفقرة المجال

معامل 

ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 رقم الفقرة المجال

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

 **.473 0.00 

 **.523 0.00 

 **.543 0.00 

 (α≥0.0.)دالة إحصائياً عند **  

( إلى أن جمي  قيا م فوفة ارتباط ك  فقرة من فقرات ك  مجا  م  0توير البيانات الواردة ف  الجدو  )
  المقيىىاسالدرجىة الكليىة للمجىىا  دالىة إح ىائيًا  ممىىا يوىير إلىى قىىوة ايتسىال الىداخل  لفقىىرات كى  مجىا  مىىن مجىايت 

لى و  مجالتامما يد  على انتما  ك  فقرة إلى   المقياس كك .ا 
ىىىالت ايرتبىاط بىىين درجىة كىى  مجىا  مىىن معامب ساىىبحا الباحثىان اىىىقىىن  ىىدل ايتسىال الىىداخل  للمجىايت موللتحقىل 

 ( يوضك ذل .8مجايت المقياس م  الدرجة الكلية للمقياس والجدو  )
 

مع  المقياسلمصفوفة ارتباط درجة كل مجال من مجاالت  (Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون )8جدول )
 الدرجة الكلية للمقياس.

 
الدرجة الكلية 

 للمقياس

اآلثار 

 االقتصادية

اآلثار 

 االجتماعية

اآلثار 

 الصحية

دور السلطة 

 الفلسطينية

    1 **0.82 اآلثار االقتصادية

   1 **0.58 **0.76 اآلثار االجتماعية

  1 **0.47 **0.38 **0.67 اآلثار الصحية

دور السلطة الفلسطينية تجاه 

 األسر الفقيرة
0.55* 0.33* 0.46** 0.66** 1 

 (α≤2.20(، * دالة إحصائيًا عند )α≤2.29** دالة إحصائيًا عند )

( أن جميىى  قىىيا م ىىىفوفة ارتبىىاط درجىىة كىىى  مجىىا  مىىن مجىىىايت 8يتضىىك مىىن خىىال  البيانىىىات الىىواردة فىى  الجىىىدو  )
مقيىىاس مىى  الدرجىىة الكليىىة للمقيىىاس دالىىة إح ىىائيًا  حيىىث إن معامىى  ارتبىىاط بيرسىىون للعالقىىة بىىين درجىىة كىى  مجىىا  ال

والدرجة الكلية للمقياس جا  مرتفعًا  مما يوير إلى قوة ايتسال الداخل  لفقرات ومجىايت المقيىاس وأنتىا توىتر  معىا 
 .ودور السلطة الفلسطينية ف  التعام  معه فلسطينيةأثر جائحة كورونا على الفقرا  ف  األراض  الف  قياس 

 الثبات: -0
 الثبات بطريقة االتساق الداخلي:

تا حساب الثبات بطريقة ايتسال الداخل  وبحساب معادلة الثبات كرونبىا  ألفىا  وذلى  كمىا هىو موضىك فى  الجىدو  
(1.) 
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 الداخلي (: معامالت الثبات لمقياس التلوث النفسي بطريقة االتساق 4جدول )

 عدد الفقرات المقياس
 كرونباخ ألفا

 معامل الثبات

 37.0 11 اآلثار االقتصادية

 37.0 10 اآلثار االجتماعية

 ..37 9 اآلثار الصحية

 37.3 6 دور السلطة الفلسطينية تجاه األسر الفقيرة

 37.3 03 الدرجة الكلية للمقياس
 

( أن قيمة معام  ثبات كرونبا  ألفا لجمي  مجايت المقياس وللدرجة الكلية 1توير المعطيات الواردة ف  الجدو  )
(  وبل  2.00 – 2.02  حيث تراوحت قيا معام  ثبات كرونبا  ألفا لمجايت المقياس بين )جيدةللمقياس كانت 

مما يوير إلى أن المقياس يتمت  بدرجة عالية من (  2.32معام  ثبات كرونبا  ألفا للدرجة الكلية للمقياس )
 .الثبات  وهذا يوير إلى أن المقياس  الك للتطبيل وتحقيل أهداف الدراسة

 مقياس:التصحيح 
 مقياس:الاحتساب فئات 

لتحديد مستوى الحكا على  المقياسبما أن المقياس يتكون من سلا استجابة ثالث   تا حساب فئات 
 متغيرات الدراسة  ه  ه  مرتفعة أا منخفضة  أا متوسطة؟ وفل المعادلة التالية:

 0( = 2-8الحد األدنى للمقياس = )-مدى المقياس = الحد األعلى للمقياس
 8عدد الفئات = 

 عدد الفئات÷ طو  الفئة = مدى المقياس 
    =0  ÷8  =2.77 

( للحىىد األدنىىى لكىى  فئىىة نح ىى  علىىى فئىىات المتوسىىطات الحسىىابية كمىىا هىىو موضىىك فىى  2.77بإضىىافة طىىو  الفئىىة )
 (:5الجدو  )

 
 مقياس ال(: المحك المعتمد في الدراسة الحالية لتحديد درجة الموافقة على 0جدول )

 درجة الموافقة المتوسط الحسابي

 منخفضة 3733-3733

 متوسطة 3700-.373

 مرتفعة 3700-0733
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 الدراسةإجراءات 
 لتحقيل أهداف الدراسة تا إجرا  الدراسة وفل عدد من المراح  وه :

 .فردًا من األسر الفقيرة ف  األراض  الفلسطينية( 052مقياس  وتطبيقه على عينة مكونة من )التجتيز  .2
 ( نسخة.052جم  البيانات؛ حيث بل  عدد النسخ من المقياس الت  تا جمعتا ) .0

ايستمارات وادخالتا للحاسوب تمتيدًا إلجرا  المعالجات اإلح ائية عليتا قاا الباحثان بترميز  .8
 باستخداا حزمة البرامح ايح ائية للعلوا ايجتماعية:

 SPSS: (Statistical Package for the Social Sciences), Version (26). 
 متغيرات الدراسة:

 المتغيرات المستقلة: 
 .فركثر(( -52(  من )52 - 12(  من )12 - 82سنة  من ) 82أق  من وله أرب  مستويات ) السن

 .ثانوية عامة فرق   دبلوا  بكالوريوس  دراسات عليا(وله أرب  مستويات: ) الحالة التعليمية 
 ة./ة  ومطلل/عزبا   ومتزوجأعزب/وله ثالث مستويات:  الحالة االجتماعية

  المتغيرات التابعة:
 ا.ودور السلطة الفلسطينية ف  التعام  معت ف  األراض  الفلسطينية جائحة كورونا على الفقرا  آثار

 األساليب اإلحصائية:
اعتمد الباحثان ف  تحلي  بيانات دراستتما بعد تطبيل المقياس على أفراد عينة الدراسة  حزمة البرامح ايح ائية 

 للعلوا ايجتماعية  
, Version (26)SciencesStatistical Package for the Social  :SPSS 

 .التكرارات واألوزان النسبية 
 .المتوسطات الحسابية  اينحرافات المعيارية 
 .اختبار كرونبا  ألفا لمعرفة ثبات فقرات ايستبانة 
 ( معام  ايرتباط بيرسونPearson Correlation.لمعرفة  دل فقرات المقياس ) 
  األحادياختبار تحلي  التباين (ANOVA ) للمقارنة بين المتوسطات أو التو   إلى قرار يتعلل بوجود أو

 عدا وجود فرول بين المتوسطات.
 ( اختبار ويفيهScheffe.للمقارنات الثنائية البعدية إليجاد م در الفرول ) 
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 نتائج الدراسة:
أسئلة الدراسة وفحص  يتضمن هذا الجز  تحلياًل إح ائيًا للبيانات الناتجة عن الدراسة  وذل  من أج  اإلجابة عن

 فرضياتتا.
 ؟جائحة كورونا على الفقراء في األراضي الفلسطينيةدرجة آثار ما نتائج سؤال الدراسة األول: 

لدرجىىىة آثىىىار النسىىىبية لإلجابىىىة عىىىن السىىىؤا  األو   تىىىا حسىىىاب المتوسىىىطات الحسىىىابية واينحرافىىىات المعياريىىىة واألوزان 
 (.7وذل  كما هو موضك ف  الجدو  )جائحة كورونا على الفقرا  ف  األراض  الفلسطينية. 

آثار جائحة كورونا على الفقراء في األراضي  لدرجة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 6جدول )

 .الفلسطينية، مرتبة تنازلياً 

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 درجة الموافقة الرتبة

 متوسطة 3 74.7 0.82 2.24 ضعف المقدرة على دفع فواتير الكهرباء والمياه 4

 متوسطة 3 74.3 0.81 2.23 االضطرار إلى اللجوء لالقتراض من األهل واألصدقاء  8

 متوسطة 0 74.0 0.84 2.22 زيادة الديون ألصحاب محالت التموين 6

 متوسطة 0 73.3 0.84 2.20 انعدام الدخل لدى األسر الفقيرة 2

 متوسطة 0 73.3 0.78 2.20 عدم المقدرة على شراء المواد األساسية للبيت 3

7 
رفض أصحاب المحالت التموينية السماح بالشراء على 

 حساب الدين
 متوسطة 0 73.3 0.82 2.20

 متوسطة 0 73.0 0.84 2.19 انعدام فرص العمل لألسر الفقيرة  1

 متوسطة 0 73.0 0.83 2.19 كثرة المحسوبيات في توزيع مساعدات الفقراء  10

 متوسطة 3 71.3 0.81 2.14 عدم المقدرة على دفع أجرة السكن 5

 متوسطة . 69.7 0.86 2.09 االرتفاع الحاد في األسعار نتيجة اإلغالق 11

 متوسطة . 66.0 0.81 1.98 االضطرار إلى بيع بعض مقتنيات البيت لتوفير الطعام  9

 متوسطة 3 72.3 0.82 2.17 الدرجة الكلية لآلثار االقتصادية

 متوسطة 3 76.3 0.84 2.29 عدم القدرة على الذهاب للترفيه 15

 متوسطة 3 76.0 0.78 2.28 عدم القدرة على المشاركة في المناسبات االجتماعية 16

 متوسطة 0 75.3 0.78 2.26 كثرة متطلبات األطفال داخل األسرة 17

 متوسطة 0 73.3 0.78 2.20 ضآلة قيمة المساعدات المقدمة لألسر الفقيرة 21

 متوسطة 0 73.0 0.81 2.19 عدم توفر المتطلبات والخدمات األساسية لألسر الفقيرة 12

 متوسطة 3 72.0 0.80 2.16 انتشار وباء كوروناالخوف من الخروج من المنزل نتيجة  20

 متوسطة . 71.3 0.77 2.14 عدم مقدرة الزوج أو رب األسرة على االنفاق 14

 متوسطة . 68.7 0.83 2.06 إزدراء بعض فئات المجتمع خاصة الفقراء اتجاه الفقراء 18

 متوسطة 9 66.3 0.82 1.99 ضعف الوعي المجتمعي والثقافي عند الفقراء 19

13 
طلب الطالق من قبل الزوجة بسبب المشكالت الناتجة عن 

 الفقر
 متوسطة 33 62.0 0.79 1.86

 متوسطة 3 71.3 0.80 2.14 الدرجة الكلية لآلثار االجتماعية

28 
سيطرة الملل والتعب البدني والنفسي على األسر الفقيرة 

 نتيجة الحجر المنزلي.
 متوسطة 3 71.0 0.84 2.13

25 
عدم القدرة على الحصول على األدوية بسبب ارتفاع 

 األسعار
 متوسطة 3 70.7 0.82 2.12

29 
عدم االعتراف من قبل العيادات الخاصة بالتأمين الصحي 

 المجاني للفقراء.
 متوسطة 0 69.3 0.78 2.08

 متوسطة 0 68.7 0.82 2.06 قلة الخدمات الصحية وخاصة للمسنين واألسر الفقيرة 23
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رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 درجة الموافقة الرتبة

 متوسطة 0 68.3 0.78 2.05 عدم القدرة على الوصول للمراكز الصحية نتيجة االغالق 22

 متوسطة 3 66.7 0.80 2.00 عدم توافر األطباء باستمرار نتيجة الحجر الصحي 30

26 
نقص الوزن الطبيعي لألطفال نتيجة نقص التغذية بسبب 

 الحجر
 متوسطة . 66.3 0.80 1.99

27 
أفراد األسر الفقيرة بسبب عدم القدرة الموت المبكر لبعض 

 على توفر العالج.
 متوسطة . 65.3 0.84 1.96

 متوسطة 9 64.3 0.74 1.93 عدم توفر األدوية في المراكز الصحية 24

 متوسطة 0 68.0 0.80 2.04 الدرجة الكلية لآلثار الصحية

 متوسطة 70.7 0.82 2.12 الدرجة الكلية آلثار الجائحة على الفقراء

 تجىا  جائحىة كورونىا علىى الفقىرا  فى  األراضى  الفلسىطينيةآثىار  درجىة ( أن7توير المعطيات الواردة فى  الجىدو  )
( ونسىىىىبة مئويىىىىة 0.20) آلثىىىىار الجائحىىىىة علىىىىى الفقىىىىرا   إذ بلىىىى  المتوسىىىىط الحسىىىىاب  للدرجىىىىة الكليىىىىة متوسىىىىطةبدرجىىىىة 

%(02.0 .) 
( ونسبة مئوية 0.20احت  المركز األو  بمتوسط حساب  بل  ) اآلثار االقتصادية( أن مجا  7ويتضك من الجدو  )

ضىىعف ( علىىى أعلىىى درجىىة موافقىىة بالنسىىبة لاثىىار ايقت ىىادية والتىى  ن ىىتا )1(  وح ىىلت الفقىىرة )%00.8بلغىىت )
ية ( على أق  درجة موافقىة بالنسىبة لاثىار ايقت ىاد.(  بينما ح لت الفقرة )المقدرة على دف  فواتير الكتربا  والمياه

 (.ايضطرار إلى بي  بعض مقتنيات البيت لتوفير الطعااوالت  ن تا )
(  وح ىلت %02.8( ونسىبة مئويىة بلغىت )0.21بمتوسىط حسىاب  بلى  ) اآلثاار االجتماعياةوجا  ف  المركز الثان  

(  بينمىا لترفيىهعدا القدرة على الذهاب ل( على أعلى درجة موافقة بالنسبة لاثار ايجتماعية والت  ن تا )25الفقرة )
طلىب الطىالل مىن قبى  الزوجىة ( على أق  درجىة موافقىة بالنسىبة لاثىار ايجتماعيىة والتى  ن ىتا )28ح لت الفقرة )

 (.بسبب الموكالت الناتجة عن الفقر
(  %73.2( ونسىىىبة مئويىىىة بلغىىىت )0.21بمتوسىىىط حسىىىاب  بلىىى  ) اآلثاااار الصاااحيةأمىىىا المركىىىز الثالىىىث فاحتلىىىه مجىىىا  

سىىيطرة الملىى  والتعىىب البىىدن  ( علىىى أعلىىى درجىىة موافقىىة بالنسىىبة لاثىىار ال ىىحية والتىى  ن ىىتا )03وح ىىلت الفقىىرة )
( علىى أقى  درجىة موافقىة بالنسىبة لاثىار 01(  بينما ح لت الفقرة )والنفس  على األسر الفقيرة نتيجة الحجر المنزل 

 (.عدا توفر األدوية ف  المراكز ال حيةال حية والت  ن تا )
 ؟في التعامل مع جائحة كورونا بالنسبة للفقراءدور السلطة الفلسطينية ما ل الدراسة الثاني: نتائج سؤا

لىىدور السىىلطة النسىىبية لإلجابىىة عىىن السىىؤا  الثىىان   تىىا حسىىاب المتوسىىطات الحسىىابية واينحرافىىات المعياريىىة واألوزان 
 (.0هو موضك ف  الجدو  )وذل  كما . ف  التعام  م  جائحة كورونا بالنسبة للفقرا الفلسطينية 
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في التعامل مع جائحة كورونا لدور السلطة الفلسطينية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 2جدول )
 .، مرتبة تنازلياً بالنسبة للفقراء

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الموافقةدرجة  الرتبة

تقوم السلطة بتوفير التأمين الصحي المجاني للفقراء  33

 المتضررين من فايروس كورونا
 متوسطة 3 67.3 0.80 2.02

السلطة الفلسطينية لها دور في التخفيف من اآلثار الناتجة  31

 عن فايروس كورونا اتجاه الفقراء
 متوسطة 3 67.0 0.80 2.01

تموينية للفقراء المتضررين من توفر السلطة بطاقات  35

 فايروس كورونا
 متوسطة 0 65.3 0.79 1.96

تقدم السلطة الدعم المالي المباشر للتخفيف من اآلثار  32

 المترتبة على الفقراء نتيجة انتشار فايروس كورونا
 متوسطة 0 65.3 0.82 1.96

تقديم المواد والسلع التموينية لألسر الفقيرة المتضررة من  34

 فايروس كورونا
 متوسطة 0 64.7 0.79 1.94

توفر السلطة طرود غذائية مجانية لألسر الفقيرة  36

 المتضررة
 متوسطة 0 64.7 0.79 1.94

 متوسطة 65.7 0.80 1.97 الدرجة الكلية لدور السلطة الفلسطينية في التعامل مع كورونا

 فىى  التعامى  مىى  جائحىىة كورونىا بالنسىىبة للفقىىرا دور السىلطة الفلسىىطينية ( أن 0توىير المعطيىىات الىواردة فىى  الجىىدو  )
 (. 75.0( ونسبة مئوية )%0..2كان بدرجة متوسطة  إذ بل  المتوسط الحساب  للدرجة الكلية )

فىىى  لىىدور السىىلطة الفلسىىطينية ( ح ىىلت علىىى أعلىىى درجىىة موافقىىة بالنسىىبة 88( أن الفقىىرة )0ويتضىىك مىىن الجىىدو  )
تقىىىوا السىىىلطة بتىىىوفير التىىىرمين ال ىىىح  المجىىىان  للفقىىىرا  والتىىى  ن ىىىتا ) ائحىىىة كورونىىىا بالنسىىىبة للفقىىىرا التعامىىى  مىىى  ج

لىدور السىلطة الفلسىطينية ( على أق  درجة موافقة بالنسبة 87(  بينما ح لت الفقرة )المتضررين من فايروس كورونا
طة طىىىرود غذائيىىىة مجانيىىىة لألسىىىر الفقيىىىرة تىىىوفر السىىىلوالتىىى  ن ىىىتا ) فىىى  التعامىىى  مىىى  جائحىىىة كورونىىىا بالنسىىىبة للفقىىىرا 

 (.المتضررة
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عيناة الدراساة علاى مقيااس هل  :الثالثنتائج سؤال الدراسة 

ودور السالطة الفلساطينية فاي التعامال  جائحة كورونا علاى الفقاراء فاي األراضاي الفلساطينية آثار الدراسة لمعرفة
 ؟(الحالة االجتماعية، الحالة التعليمية، السنالجنس، ) تبعًا لمتغيرات معه

 :اآلتية( 1-2من )ال فرية حيث انبثل عنه الفرضيات 

في متوسطات اساتجابات  ( ≥ 2.20)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية األولى: 
ودور الساالطة الفلسااطينية فااي  جائحااة كورونااا علااى الفقااراء فااي األراضااي الفلسااطينية آلثااارأفااراد عينااة الدراسااة 

 .الجنستبعًا لمتغير  التعامل معه
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( Independent-Sample t-test) للعينىىات المسىىتقلة اختبىىىار )ت(اسىىتخدا  الفرضىىية ال ىىفرية األولىىى  لفحىىص

ودور السىىلطة الفلسىىطينية  جائحىىة كورونىىا علىى الفقىىرا  فى  األراضىى  الفلسىطينية آلثىارأفىىراد عينىة الدراسىىة سىتجابات ي

 .(3  ويبينه الجدو  )الجنستبعًا لمتغير  ف  التعام  معه

أفراد عينة استجابات متوسطات  بينلفروق للتعرف على ا( Independent- Sample t-test))ت( ( نتائج اختبار 8جدول )
 تبعًا لمتغير الجنس.  على الفقراء في األراضي الفلسطينية ودور السلطة الفلسطينية في التعامل معه آلثار جائحة كوروناالدراسة 

 التكرارات الجنس المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 اآلثار االقتصادية
 0.38 2.22 119 ذكر

2.10* 0.04 
 0.37 2.12 131 أنثى

 اآلثار االجتماعية
 0.37 2.17 119 ذكر

0.94 0.35 
 0.34 2.12 131 أنثى

 اآلثار الصحية
 0.34 2.02 119 ذكر

0.56 0.57 
 0.36 2.05 131 أنثى

 الدرجة الكلية آلثار كورونا
 0.30 2.14 119 ذكر

1.19 0.24 
 0.27 2.10 131 أنثى

دور السلطة في التعامل مع الجائحة 

 بالنسبة للفقراء

 0.45 1.93 119 ذكر
1.61 0.11 

 0.37 2.01 131 أنثى
 842(، درجات الحرية = 0.0.(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.0.* *دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

عند مستوى الديلة ( إلى عدا وجود فرول ذات ديلة إح ائية 3توير النتائح كما هو موضك ف  الجدو  )
(2.25 ≤  ) )تبعًا لمتغير ف  الدرجة الكلية آلثار كورونا وف  مجايت )اآلثار ايجتماعية  اآلثار ال حية

الجنس. بينما ظترت فرول ذات ديلة إح ائية ف  مجا  اآلثار ايقت ادية  وكانت الفرول ل الك الذكور 
ف  حين لا تظتر فرول ذات ديلة إح ائية ف  دور السلطة  .( لإلناث0.20( مقاب  )0.00بمتوسط حساب  بل  )

 .الجنسف  التعام  م  جائحة كورونا تبعًا لمتغير 
في متوسطات اساتجابات  ( ≥ 2.20)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الثانيةالفرضية 

ودور الساالطة الفلسااطينية فااي  جائحااة كورونااا علااى الفقااراء فااي األراضااي الفلسااطينية آلثااارأفااراد عينااة الدراسااة 
 .تبعًا لمتغير السن التعامل معه

 آلثىارالدراسىة أفىراد عينىة سىتجابات المتوسىطات الحسىابية واينحرافىات المعياريىة ي إيجىادتىا  لفحص الفرضية الثانية 
  تبعىىًا لمتغيىىر السىىن ودور السىىلطة الفلسىىطينية فىى  التعامىى  معىىه جائحىىة كورونىىا علىىى الفقىىرا  فىى  األراضىى  الفلسىىطينية

 (..) الجدو وذل  كما هو موضك ف  
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جائحة كورونا على الفقراء  آلثارالدراسة أفراد عينة ستجابات (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال1جدول )
 تبعًا لمتغير السن ودور السلطة الفلسطينية في التعامل معه في األراضي الفلسطينية

 المتوسط الحسابي العدد السن المتغير
االنحراف 

 المعياري

 اآلثار االقتصادية

 0.43 2.26 71 سنة 03أقل من 

 0.39 2.21 69 (03 - 03من )

 0.36 2.12 56 (03 - 03من )

 0.27 2.06 54 فأكثر( -03من )

 0.38 2.17 250 المجموع

 اآلثار االجتماعية

 0.36 2.23 71 سنة 03أقل من 

 0.35 2.16 69 (03 - 03من )

 0.42 2.13 56 (03 - 03من )

 0.26 2.02 54 فأكثر( -03من )

 0.36 2.14 250 المجموع

 اآلثار الصحية

 0.40 2.09 71 سنة 03أقل من 

 0.34 2.06 69 (03 - 03من )

 0.36 2.05 56 (03 - 03من )

 0.26 1.92 54 فأكثر( -03من )

 0.35 2.04 250 المجموع

الدرجة الكلية آلثار 

 كورونا

 0.31 2.20 71 سنة 03أقل من 

 0.30 2.15 69 (03 - 03من )

 0.31 2.10 56 (03 - 03من )

 0.15 2.00 54 فأكثر( -03من )

 0.29 2.12 250 المجموع

دور السلطة في 

التعامل مع الجائحة 

 بالنسبة للفقراء

 0.45 1.94 71 سنة 03أقل من 

 0.44 1.99 69 (03 - 03من )

 0.39 2.01 56 (03 - 03من )

 0.36 1.96 54 فأكثر( -03من )

 0.41 1.97 250 المجموع

جائحىة  آلثىارأفىراد عينىة الدراسىة سىتجابات ي( وجود فرول ظاهرية بين المتوسىطات الحسىابية .يتضك من الجدو  )
. وللتحقىل تبعىًا لمتغيىر السىن ودور السىلطة الفلسىطينية فى  التعامى  معىه كورونا على الفقرا  ف  األراض  الفلسطينية

(  كمىىا هىىو موضىىك فىى  الجىىدو  One Way Anovaمىىن ديلىىة الفىىرول اسىىتخدا اختبىىار تحليىى  التبىىاين األحىىادي )
(22:) 
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( للتعرف على داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )92جدول )
 ودور السلطة الفلسطينية في التعامل معه جائحة كورونا على الفقراء في األراضي الفلسطينية آلثارأفراد عينة الدراسة ستجابات ال

 تبعًا لمتغير السن

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 اآلثار االقتصادية

 0.49 3 1.48 بين المجموعات

 0.14 246 34.02 داخل المجموعات 0.02 *3.56

  249 35.49 المجموع

 اآلثار االجتماعية

 0.46 3 1.38 بين المجموعات

 0.12 246 30.53 داخل المجموعات 0.01 **3.71

  249 31.92 المجموع

 اآلثار الصحية

 0.35 3 1.04 بين المجموعات

 0.12 246 29.58 داخل المجموعات 0.04 *2.88

  249 30.62 المجموع

الكلية آلثار الدرجة 

 كورونا

 0.42 3 1.25 بين المجموعات

 0.08 246 19.16 داخل المجموعات 0.00 **5.35

  249 20.41 المجموع

دور السلطة في 

 التعامل مع الجائحة

 0.06 3 0.19 بين المجموعات

 0.17 246 42.65 داخل المجموعات 0.78 //0.36

  249 42.84 المجموع

 (. // غير دالة إحصائياً 0.0.* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.0.إحصائياً عند مستوى داللة )** دالة 

( ف  α≤2.25( وجود فرول ذات ديلة إح ائية عند مستوى الديلة )22أظترت البيانات الواردة ف  الجدو  )
  حيث تبعًا لمتغير السن األراض  الفلسطينيةعلى الفقرا  ف  جايت ف  جمي  المو  آلثار الجائحةالدرجة الكلية 

دالة و ( 2.25( وه  أكبر من )2.22) آلثار الجائحة على الفقرا بلغت قيا الديلة اإلح ائية للدرجة الكلية 
 إح ائيًا. 

آثار متوسطات  بينالثنائية البعدية للفرول  للمقارنات (Scheffeويفيه )وإليجاد م در الفرول استخدا اختبار 
  وذل  كما هو واضك من خال  الجدو  السنتبعًا لمتغير  جائحة كورونا على الفقرا  ف  األراض  الفلسطينية

(22.) 
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جائحة كورونا على الفقراء آثار متوسطات بين ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )99جدول )
 السنتبعًا لمتغير  في األراضي الفلسطينية

 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابي

( 03-03من ) ( سنة03-03من )

 سنة

 ( سنة فأكثر03) 

الدرجة الكلية آلثار 

 كورونا على الفقراء

 *0.20 ----- ----- 2.20 سنة 03أقل من 

 *0.15 -----  2.15 ( سنة03-03من )

 -----  ----- 2.10 ( سنة03-03من )

  -----  2.00 ( سنة فأكثر03) 

 (0.0.* الفرق في المتوسطات دال إحصائياً عند )

آثار جائحة كورونا على الفقىرا  فى  األراضى  ( إلى أن الفرول ف  22توير المقارنات الثنائية البعدية وفل الجدو  )
( سىنة مىن جتىة وبىين 12-82سىنة( و)مىن  82بىين الىذين أعمىارها )أقى  مىن   ظتىرت تبعًا لمتغير السن الفلسطينية

( سىنة  12-82سىنة( و)مىن  82سنة فركثر( من جتة أخرى ول ىالك الىذين أعمىارها )أقى  مىن  52الذين أعمارها )
 آثار جائحة كورونا عليتا أعلى.الذين كانت 

( α≤2.25ديلة إح ائية عند مستوى الديلة )( عدا وجود فرول ذات 22ويتضك من البيانات الواردة ف  جدو  )
تبعًا لمتغير  لدور السلطة الفلسطينية ف  التعام  م  جائحة كوروناأفراد عينة الدراسة استجابات ف  متوسطات 

 ( وغير دالة إح ائيًا.2.25( وه  أكبر من )2.03  حيث كانت الديلة اإلح ائية )السن

اساتجابات  متوسطات في ( ≥ 2.20)داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات الفرضية الثالثة: 
ودور الساالطة الفلسااطينية فااي  جائحااة كورونااا علااى الفقااراء فااي األراضااي الفلسااطينية آلثااارأفااراد عينااة الدراسااة 

 .الحالة التعليمية تبعًا لمتغير التعامل معه
 آلثىارأفىراد عينىة الدراسىة سىتجابات واينحرافىات المعياريىة يالمتوسىطات الحسىابية  إيجىادتىا  لفحص الفرضية الثالثىة 

الحالىىة  تبعىىًا لمتغيىىر ودور السىىلطة الفلسىىطينية فىى  التعامىى  معىىه جائحىىة كورونىىا علىىى الفقىىرا  فىى  األراضىى  الفلسىىطينية
 (.20) الجدو   وذل  كما هو موضك ف  التعليمية
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جائحة كورونا على الفقراء  آلثارأفراد عينة الدراسة ستجابات واالنحرافات المعيارية ال(: األعداد والمتوسطات الحسابية 90جدول )
 الحالة التعليمية تبعًا لمتغير ودور السلطة الفلسطينية في التعامل معه في األراضي الفلسطينية

 المتوسط الحسابي العدد الحالة التعليمية المتغير
االنحراف 

 المعياري

 اآلثار االقتصادية

 0.36 2.15 67 ثانوية عامة فأقل

 0.36 2.09 55 دبلوم

 0.38 2.24 79 بكالوريوس

 0.40 2.17 49 دراسات عليا

 0.38 2.17 250 المجموع

 اآلثار االجتماعية

 0.38 2.15 67 ثانوية عامة فأقل

 0.33 2.09 55 دبلوم

 0.33 2.17 79 بكالوريوس

 0.40 2.16 49 دراسات عليا

 0.36 2.14 250 المجموع

 اآلثار الصحية

 0.34 2.06 67 ثانوية عامة فأقل

 0.37 1.99 55 دبلوم

 0.37 2.01 79 بكالوريوس

 0.30 2.10 49 دراسات عليا

 0.35 2.04 250 المجموع

الدرجة الكلية آلثار 

 كورونا

 0.29 2.12 67 ثانوية عامة فأقل

 0.28 2.06 55 دبلوم

 0.27 2.15 79 بكالوريوس

 0.32 2.15 49 دراسات عليا

 0.29 2.12 250 المجموع

دور السلطة في 

التعامل مع الجائحة 

 بالنسبة للفقراء

 0.43 2.00 67 ثانوية عامة فأقل

 0.36 1.95 55 دبلوم

 0.45 1.92 79 بكالوريوس

 0.40 2.05 49 دراسات عليا

 0.41 1.97 250 المجموع

 

جائحىة  آلثارأفراد عينة الدراسة ستجابات يبين المتوسطات الحسابية  ظاهرية( وجود فرول 20الجدو  )يتضك من 
. الحالىة التعليميىة تبعًا لمتغيىر ودور السلطة الفلسطينية ف  التعام  معه كورونا على الفقرا  ف  األراض  الفلسطينية

كمىا هىىو موضىك فىى    (One Way Anovaاألحىىادي )وللتحقىل مىن ديلىىة الفىرول اسىتخدا اختبىىار تحليى  التبىاين 
 :(28)الجدو  
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لفروق بين المتوسطات داللة ا ( للتعرف علىOne Way Anova) ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي98جدول )
ودور السلطة الفلسطينية في  جائحة كورونا على الفقراء في األراضي الفلسطينية آلثارأفراد عينة الدراسة ستجابات الالحسابية 

 الحالة التعليمية تبعًا لمتغير التعامل معه

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 اآلثار االقتصادية

 0.25 3 0.75 بين المجموعات

 0.14 246 34.75 داخل المجموعات 0.15 //1.77

  249 35.49 المجموع

 اآلثار االجتماعية

 0.08 3 0.25 بين المجموعات

 0.13 246 31.67 داخل المجموعات 0.59 //0.64

  249 31.92 المجموع

 اآلثار الصحية

 0.13 3 0.40 بين المجموعات

 0.12 246 30.22 داخل المجموعات 0.35 //1.10

  249 30.62 المجموع

الدرجة الكلية آلثار 

 كورونا

 0.10 3 0.30 بين المجموعات

 0.08 246 20.11 داخل المجموعات 0.31 //1.21

  249 20.41 المجموع

دور السلطة في 

 التعامل مع الجائحة

 0.18 3 0.55 بين المجموعات

 0.17 246 42.29 داخل المجموعات 0.37 //1.06

  249 42.84 المجموع

 (. // غير دالة إحصائياً 0.0.* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.0.دالة إحصائياً عند مستوى داللة )** 

( ف  α≤2.25وجود فرول ذات ديلة إح ائية عند مستوى الديلة )( عدا 28أظترت البيانات الواردة ف  الجدو  )
  حيث بلغت قيا الديلة اإلح ائية للدرجة الكلية التعليمية الحالةتبعًا لمتغير مجايتتا و  آلثار كوروناالدرجة الكلية 
 دالة إح ائيًا. غير ( و 2.25من ) أكبر( وه  2.82) آلثار كورونا

ف  متوسطات دور السلطة الفلسطينية ( α≤2.25ذات ديلة إح ائية عند مستوى الديلة )كذل  لا تظتر فرول 
( وه  أكبر من 2.80  حيث كانت الديلة اإلح ائية )التعليميةالحالة تبعًا لمتغير  ف  التعام  م  الجائحة

 ( وغير دالة إح ائيًا.2.25)

في متوسطات اساتجابات  ( ≥ 2.20)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الرابعةالفرضية 
ودور الساالطة الفلسااطينية فااي  جائحااة كورونااا علااى الفقااراء فااي األراضااي الفلسااطينية آلثااارأفااراد عينااة الدراسااة 

 .الحالة االجتماعيةتبعًا لمتغير  التعامل معه
 آلثىارالدراسىة أفىراد عينىة سىتجابات المتوسىطات الحسىابية واينحرافىات المعياريىة ي إيجادتا  لفحص الفرضية الرابعة 

الحالىىة تبعىىًا لمتغيىىر  ودور السىىلطة الفلسىىطينية فىى  التعامىى  معىىه جائحىىة كورونىىا علىىى الفقىىرا  فىى  األراضىى  الفلسىىطينية
 (.21) الجدو   وذل  كما هو موضك ف  ايجتماعية
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جائحة كورونا على الفقراء  آلثارالدراسة أفراد عينة ستجابات (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال94جدول )
 الحالة االجتماعيةتبعًا لمتغير  ودور السلطة الفلسطينية في التعامل معه في األراضي الفلسطينية

 المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية المتغير
االنحراف 

 المعياري

 اآلثار االقتصادية

 0.39 2.15 88 أعزب/عزباء

 0.40 2.26 104 متزوج/ة

 0.26 2.04 58 مطلق/ة

 0.38 2.17 250 المجموع

 االجتماعية اآلثار

 0.32 2.16 88 أعزب/عزباء

 0.38 2.22 104 متزوج/ة

 0.31 1.98 58 مطلق/ة

 0.36 2.14 250 المجموع

 اآلثار الصحية

 0.30 2.06 88 أعزب/عزباء

 0.37 2.08 104 متزوج/ة

 0.37 1.91 58 مطلق/ة

 0.35 2.04 250 المجموع

الدرجة الكلية آلثار 

 كورونا

 0.26 2.13 88 أعزب/عزباء

 0.32 2.20 104 متزوج/ة

 0.19 1.98 58 مطلق/ة

 0.29 2.12 250 المجموع

دور السلطة في 

التعامل مع الجائحة 

 بالنسبة للفقراء

 0.43 1.98 88 أعزب/عزباء

 0.45 1.95 104 متزوج/ة

 0.31 2.01 58 مطلق/ة

 0.41 1.97 250 المجموع

 

أفىراد عينىة الدراسىىة سىتجابات ي( وجىود فىىرول ظاهريىة بىين المتوسىطات الحسىىابية 21يتضىك مىن الجىدو  )
تبعىىًا لمتغيىىر  ودور السىىلطة الفلسىىطينية فىى  التعامىى  معىىه جائحىىة كورونىىا علىىى الفقىىرا  فىى  األراضىى  الفلسىىطينية آلثىىار

(  كمىا One Way Anova. وللتحقل من ديلة الفرول استخدا اختبىار تحليى  التبىاين األحىادي )الحالة ايجتماعية
 (:25هو موضك ف  الجدو  )
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( للتعرف على داللة الفروق بين المتوسطات One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )90جدول )
ودور السلطة الفلسطينية في  جائحة كورونا على الفقراء في األراضي الفلسطينية آلثارأفراد عينة الدراسة ستجابات الالحسابية 

 الحالة االجتماعيةتبعًا لمتغير  التعامل معه

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 اآلثار االقتصادية

 0.98 2 1.97 بين المجموعات

 0.14 247 33.53 داخل المجموعات 0.00 **7.25

  249 35.49 المجموع

 اآلثار االجتماعية

 1.15 2 2.29 بين المجموعات

 0.12 247 29.62 داخل المجموعات 0.00 **9.56

  249 31.92 المجموع

 اآلثار الصحية

 0.58 2 1.17 بين المجموعات

 0.12 247 29.46 داخل المجموعات 0.01 **4.89

  249 30.62 المجموع

الدرجة الكلية آلثار 

 كورونا

 0.87 2 1.73 بين المجموعات

 0.08 247 18.67 داخل المجموعات 0.00 **11.45

  249 20.41 المجموع

دور السلطة في 

 التعامل مع الجائحة

 0.07 2 0.15 بين المجموعات

 0.17 247 42.69 داخل المجموعات 0.65 //0.42

  249 42.84 المجموع

 (. // غير دالة إحصائياً 0.0.* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.0.** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

( ف  α≤2.25( وجود فرول ذات ديلة إح ائية عند مستوى الديلة )25أظترت البيانات الواردة ف  الجدو  )
الحالة تبعًا لمتغير  ف  األراض  الفلسطينية على الفقرا جايت ف  جمي  المو  آلثار الجائحةالدرجة الكلية 

( وه  أكبر من 2.22) آلثار الجائحة على الفقرا   حيث بلغت قيا الديلة اإلح ائية للدرجة الكلية ايجتماعية
 دالة إح ائيًا. و ( 2.25)

آثار متوسطات  بينالثنائية البعدية للفرول  للمقارنات (Scheffeويفيه )وإليجاد م در الفرول استخدا اختبار 
  وذل  كما هو واضك من خال  الحالة ايجتماعيةتبعًا لمتغير  جائحة كورونا على الفقرا  ف  األراض  الفلسطينية

 (.27الجدو  )
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جائحة كورونا على الفقراء آثار متوسطات بين ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )91جدول )
 الحالة االجتماعيةتبعًا لمتغير  األراضي الفلسطينيةفي 

 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابي

 مطلق/ة متزوج/ة

الدرجة الكلية آلثار 

 كورونا على الفقراء

 *0.15 ----- 2.13 أعزب/عزباء

 *0.22  2.20 متزوج/ة

  ----- 1.98 مطلق/ة

 (0.0.* الفرق في المتوسطات دال إحصائياً عند )

آثار جائحة كورونا على الفقىرا  فى  األراضى  ( إلى أن الفرول ف  27توير المقارنات الثنائية البعدية وفل الجدو  )
بين العزاب والمتزوجين من جتة وبين المطلقين مىن جتىة أخىرى    ظترت تبعًا لمتغير الحالة ايجتماعية الفلسطينية

 كورونا عليتا أعلى. آثار جائحةول الك العزاب والمتزوجين الذين كانت 

( α≤2.25( عدا وجود فرول ذات ديلة إح ائية عند مستوى الديلة )25ويتضك من البيانات الواردة ف  جدو  )
تبعًا لمتغير  لدور السلطة الفلسطينية ف  التعام  م  جائحة كوروناأفراد عينة الدراسة استجابات ف  متوسطات 

 ( وغير دالة إح ائيًا.2.25( وه  أكبر من )2.75اإلح ائية )  حيث كانت الديلة الحالة ايجتماعية
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 الدراسة : نتائج 
 من أها نتائح الدراسة: 

  إذ بلىى  متوسىىطةبدرجىىة  تجائحىىة كورونىىا علىىى الفقىىرا  فىى  األراضىى  الفلسىىطينية جىىا آثىىار  درجىىة أن .2
 (. 02.0ونسبة مئوية )%( 0.20) آلثار الجائحة على الفقرا المتوسط الحساب  للدرجة الكلية 

كان بدرجة متوسطة  إذ بل   ف  التعام  م  جائحة كورونا بالنسبة للفقرا أن دور السلطة الفلسطينية  .0
 (.75.0( ونسبة مئوية )%0..2المتوسط الحساب  للدرجة الكلية )

عدا وجود فرول ف  الدرجة الكليىة آلثىار كورونىا فى  مجىايت )اآلثىار ايجتماعيىة  اآلثىار ال ىحية(   .8
 بينما ظترت فرول ف  مجا  اآلثار ايقت ادية  وكانت الفرول ل الك الذكور.  تبعًا لمتغير الجنس

فىى  األراضىى  علىىى الفقىرا  جىايت فىى  جميىى  المو  آلثىىار الجائحىةوجىىود فىرول فىى  الدرجىىة الكليىة كىذل   .1
 . تبعًا لمتغير السن الفلسطينية

علىىى الفقىرا  فىى  األراضىى  جىايت فىى  جميىى  المو  آلثىىار الجائحىةوجىىود فىرول فىى  الدرجىىة الكليىة كىذل   .5
 الحالة ايجتماعية. تبعًا لمتغير  الفلسطينية
 توصيات الدراسة: 

 واألمراض.تخ يص  ندول لدعا ومساندة األسر الفقيرة ف  فترة األزمات والكوارث  .2
تقديا ترمين  ح  لألسر الفقيرة يكون مجان  بحيث يستطي  الفقير الح و  على العالج  .0

 والدوا  بوك  مجان .
 التوزي  العاد  للمساعدات المقدمة من الداخ  والخارج بين الفقرا  وايبتعاد عن المحسوبية . .8
سر الفقيرة ف  ظ  ازدياد يجب أن يكون هنا  دور أفض  للسلطة الفلسطينية لمساندة ودعا األ .1

 أعداد هؤي  األسر بسبب انتوار وبا  فايروس كورونا.
العم  على مساندة العما  وخا ة عما  الموا مة الذين يعتمدون على قوتتا بوك  يوم  وها  .5

 األكثر ترثرًا بسبب الجائحة. 
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