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 ملخص: 

-ىجفت ىحه الجراسة إلى استصالع رأؼ السخأة البحخيشية حػؿ التحجيات التي واجيتيا في مػاجية جائحة كػفيج
والرحية، واالقترادية؛ واستصالع األدوار التي لعبتيا السخأة ، وذلظ في السجاالت األسخية، واالجتساعية، ٩١

البحخيشية في مػاجية الجائحة وعخض لسا ىػ متػقع ليا مغ أدوار مدتقبمية تمعبيا لتخافق الجيػد السبحولة 
لمتعافي مغ الجائحة. وأضيخت الشتائج أف أف أكبخ تحجؼ واجو السخأة البحخيشية في السجاؿ األسخؼ ىػ رعاية 

ألشفاؿ مغ الشاحيتيغ التعميسية والشفدية، ومغ الشاحية االجتساعية زاد الػقت السخرز مغ قبل السخأة ا
البحخيشية لسشرات التػاصل االجتساعي، وكاف التحجؼ األكبخ مغ الشاحية االقترادية ىػ زيادة ساعات 

السػاعيج الصبية، وعغ األدوار العسل، ومغ الشاحية الرحية كاف التحجؼ األكبخ لمسخأة البحخيشية ىػ تأجيل 
والفخص التي ُأتيحت ليا كاف مذاركتيا الفّعالة في التعميظ كسعمسة وأـ. وقج أوصت الجراسة بزخورة الحخص 

 إشخاؾ مسثالت السشطسات الشدائية عشج وضع البخامج، والدياسات وتشفيحىا وتقييسيا.



 

9784 
 

ر السخأة اأدو  –فخص السخأة البحخيشية  –ػرونا جائحة ك –تحجيات السخأة البحخيشية  الكلمات المفتاحية:
 التحجيات الرحية. –التحجيات االقترادية  –التحجيات االجتساعية  –التحجيات األسخية  –البحخيشية 

 

 
 
 
 

 
 

   Dr. Amal Zayed Alzayed Aljalahma          Dr. Samia Ali Elbassiouny           Dr Awatef Ali Alkaabi 
   Assistant Professor                                      Associate Professor                     Assistant Professor 

Dean of Admission and Registration         Bahrain Teachers College          Head of Arabic & Islamic 

Bahrain University                                        Bahrain University                     Studies Department 

                                                                                                                              Bahrain Teachers College 

                                                                                                                                Bahrain University 

aalzayed@uob.edu.bh                             selbassiouny@uob.edu.bh           aaalkabi@uob.edu.bh   

 

Summary:                               
 
This study aimed to poll Bahraini women on the challenges they faced during the Covid-19 

pandemic in the family ,social ,health ,and economic fields .An examination of the roles played 

by Bahraini women in confronting the pandemic ,as well as a presentation of the expected future 

roles for them to play as part of the recovery efforts .The findings revealed that the greatest 

educational and psychological challenge faced by Bahraini women in the family field is caring 

for children ,that the time allotted by Bahraini women to social media platforms has increased ,

and that the greatest economic challenge is increasing working hours and the challenge was in 

terms of health .The most serious concern for Bahraini women is the postponement of medical 

appointments .Their active participation in education as a teacher and mothers was one of the 

roles and opportunities made available to them .The study advocated for the inclusion of 

representatives from women's organizations in the development ,implementation, and evaluation 

of programs and policies. 
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 مقدمة

دفع العالع أجسع إلى مػاجية    ٩١٩١( في ديدسبخ COVID-19) ٩١ -مشح بجأ مخض كػرونا / كػفيج 
أحج أكثخ التحجيات صعػبة في التاريخ السعاصخ، حيث تدبب في إصابة السالييغ ووفاة مئات اآلالؼ مغ 

كاف قج بمغ عجد حاالت الػفاة بدبب وباء كػرونا أكثخ مغ مميػف  ٩١٩١الشاس، فسع نياية شيخ ديدسبخ 
فقط، ولكشو أزمة إندانية واسعة الشصاؽ أدت إلى معاناة  حالة وفاة. فيػ ال يعج تحجؼ متعمق بأزمة صحية

  .البذخية جسعاء ودفعت بخفاىيتيا االجتساعية واالقترادية ٕالى حافة االنييار

ونتيجة لتجاعيات الجائحة االجتساعية واالقترادية والشفدية الكبيخة والتي أدت إلى زيادة التفاوت وعجـ السداواة 
ة واالقترادية والتعميسية السختمفة داخل السجتسع الػاحج وحتى بيغ الجوؿ وبعزيا، بيغ السدتػيات االجتساعي

فقج تبشت الحكػمات سياسات استثشائية لسػاجية خصخ الجائحة وذلظ لزساف عجالة تػزيع السػارد وإتاحة 
 الفخص الستكافئة لمخخوج مغ ىحه األزمة.

بالشدبة  ٩١-واقترادية تتدايج آثار جائحة كػفيج وفي جسيع السجاالت مغ أسخية إلى اجتساعية وصحية   
لمسخأة ، حيث تعاني بػجو خاص مغ اآلثار الدمبية لمجائحة عمى الجانب األسخؼ لديادة األعباء عمييا نتيجة 
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إلغالؽ السجارس وبقاء األشفاؿ بالسشدؿ وعمى الجانب االقترادؼ، النخفاض الجخل أو التعخض لتخؾ 
يزا يطيخ التأثيخ الدمبي عمى الجانب الرحي حيث ُيعاد تخريز السػارد تبعا الػضائف لكػنيا أنثى، أ

لألولػيات فتتأثخ بالتالي خجمات الرحة الشدائية واإلنجابية، ورعاية كبار الدغ مع عجـ وجػد خجمات 
 صحية كافية لسعاونتيا عمى تحسل ىحه األعباء. 

 أثر الجائحة على الجانب األسري 

تعاني الشداء في ضل الحجخ الرحي مغ زيػادة أعبػاء العسػل السػكل ليغ السيسا العامالت مشيغ في 
القصاعات التي استسخت في العسل حزػريا أو عغ بعج مع تدايج األشغاؿ السشدلية بدبب إغالؽ رياض 

تغيخات عمى نسط حياة األشفاؿ والسجارس والتجابيخ الػرحية الرارمة الػاجب اتخاذىا وما يشتج عغ ذلظ مغ 
 (1)األسخة 

بعج إغالؽ السجارس ووقف التعمع وجًيا لػجو، اختارت معطع البمجاف عمى مدتػػ العالع إنذاء بخامج التعمع 
عغ بعج لمتخفيف مغ تأثيخ اإلغالؽ عمى الستعمسيغ. في دراسة استقرائية عالسية أجختيا اليػنيدف، قجمت 

٪ فقط مغ الحاالت تع وضع 60األقل مغ التعمع عغ بعج. ومع ذلظ، في  ٪ مغ الػزارات نػًعا واحًجا عمى94
  (12) .أنذصة لمستعمسيغ في مخحمة ما قبل االبتجائي

 1.52وقج أدػ وضع قخارات إغالؽ السجارس ضغػشا إضافية عمى الشداء، فقج ذكخت اليػندكػ أف ىشاؾ 
، ومع إغالؽ أماكغ رعاية األشفاؿ زادت األدوار مميػف معمسا تأثخوا بيحا اإلغالؽ 60مميار شالبا وأكثخ مغ 

 (1)التي تقع عمى عاتق السخأة؛ مسا قيج قجرتيا عمى العسل والسيسا حيغ يتعحر أداء العسل عغ بعج. 

باإلضافة إلى أف الحجخ الرحي والتػتخات الشاجسػة عشػو أدػ إلػى ارتفاع معجالت العشف األسخؼ ضج الشداء 
سيجات عمى مدتػػ العالع تعخضغ إما لمعشف الجدجؼ أو  ٣والفتيات خالؿ الجائحة، فػاحجة مغ كل 

٪ مغ ٣٣( أف ٩١٩١ة )فعمى سبيل السثاؿ أضيخت دراسة قامت بيا مؤسدة قزايا السخأة السرخيالجشدي، 
٪ مغ الشداء السعشفات قبل كػرونا قج زاد العشف ١١الشداء تعخضغ لمعشف األسخؼ في ضل جائحة كػرونا، و

  ٪ مغ الشداء تعخضغ لمعشف ألوؿ مخة في ضل الجائحة.٣٣الشفدي والجشدي ضجىغ في ضل الػباء، و
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مع الستحجة لمسخأة ومخكد بريخة لبحػث الخأؼ كسا أشارت دراسة لمسجمذ القػمي لمسخأة بالتعاوف مع ىيئة األ
( إلى تعخض الشداء لزغػط وتأثيخات نفدية شجيجة خالؿ الجائحة كالتػتخ واالكتئاب والخػؼ ٩١٩١العاـ )

مغ أف يراب أحج أفخاد األسخة بالفيخوس، والقمق مغ أف يشخفس دخل األسخة أو يفقج العائل الخئيدي لألسخة 
 (2)س عسمو نتيجة تفذي الفيخو 

ونتيجة لسا تقػـ بو العجيج مغ الشداء مغ أعساؿ مشدلية ورعاية إضافية في السشدؿ ومػاجية تيجيجات تتعمق 
بالفيخوس وآثاره، مسا قج يؤثخ سمًبا عمى قجرتيغ عمى السذاركة الكاممة في الحياة العامة؛ فقج أوصت تقاريخ 

لسعالجة ىحه األعباء، بسا في ذلظ مغ خالؿ تػفيخ األمع الستحجة الستعمقة بالسخأة بزخورة اتخاذ تجابيخ 
معجات الحساية لمشداء العامالت في مجتسعاتيغ، والػصػؿ إلى السعمػمات والتسػيل والتغييخات في مسارسات 
العسل.  عمى سبيل السثاؿ، إذا كانت مجالذ الشػاب تتخح قخاًرا بذأف إجخاءات ججيجة لمتجاوؿ واتخاذ القخارات 

حة، فيجب أف تأخح في االعتبار احتياجات السذخعات والسػضفات، الالئي قج يكػف لجييغ السديج أثشاء الجائ
مغ واجبات الخعاية في السشدؿ، ولكغ ال يداؿ يتعيغ مذاركتيغ في إصجار قػانيغ الصػارغ، تخريز السػارد 

 (14)وفحز اإلنفاؽ الحكػمي. 

 أثر الجائحة على الجانب االجتماعي

لع تدمع العالقات االجتساعية مغ تأثيخ الػباء حيث تع اتخاذ عجة تجابيخ عامة لمديصخة عمى تفذي الػباء، فقج 
االحتكاؾ االجتساعي وٕابصاء انتذار الفيخوس،  ف مدبػقة لمحيمػلة دو اتخحت العجيج مغ الجوؿ إجخاءت غيخ 

طخ السشاسبات العامة وتحفيد العسل مغ مثل ٕاغالؽ السجارس والسحالت التجارية والسصاعع والسقاىي، وح
والتغييخ في  ؿٔاو فخضو، وقج كاف ليحا التباعج االجتساعي ٓاثاًرا بيشة عمى الدفخ واألنذصة خارج السشد  ؿالسشد 

 االجتساعي. ؿٔانساط الشقل العاـ والعد 

 الرالة -غاء العبادة مختمفة، بسا في ذلظ ٕال ؽ وعالوة عمى ذلظ، ٔاثخت الجائحة عمى السسارسات الجيشية بصخ 
وقج أدػ ذلظ إلى تغييخ الجيشاميكيات االجتساعية  .والحج واالحتفاؿ باألعياد الجيشية وٕاغالؽ السجارس الجيشية

مثل قزاء السديج مغ الػقت مع العأيمة، والبقاء عمى مقخبة مغ مكاف اإلقامة والتجػؿ مع األصجقاء السقخبيغ. 
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اإلنتخنت حيث يتجشب الشاس الحىاب ٕالى السشاشق السددحسة في ٔاعقاب  كحلظ ازدادت خجمات التػصيل عبخ
وأصبحت الكيع االجتساعية السدتعسمة إلضيار التقارب عغ شخيق الحخكات والسرافحة والتػاصل  .الجائحة

الجدجؼ محجودة حيث أصبح الشاس متخدديغ خػفا مغ اإلصابة بالفيخوس، فزال عغ ارتجاء الكسامات في 
   ." .العامة بذكل مشتطعاألماكغ 

ونتيجة ليحا ارتفعت معجالت الصالؽ في جسيع ٔانحاء العالع، وتتعجد ٔاسباب ىحه الديادات باإلضافة ٕالى كػنيا 
بدبب التدامات العسل واألسخة،  ؿ، وقزاء وقت ٔاكثخ مًعا، وزيادة الزغط في السشد ؼ القدخ  ؿفالعد  .معقجة

السعاممة، واألىع مغ ذلظ، الزغػط االقترادية يجفع باألزواج ٕالى التفكظ والمجػء ٕالى  والعشف وٕاساءة
كسا ٔاف ليحا االتجاه تٔاثيخ مجتسعي ٔاوسع عمى األشفاؿ واألسخ؛ ألنو يخل بتساسظ ىحه األخيخة  .الصالؽ

 19-صالؽ بدبب كػفيجويسثل األشفاؿ والشداء الفئة التي تعاني اآلثار الشاتجة عغ االتجاه التراعجؼ لم
 وذلظ بذكل متفاوت.  

تعيج تذكيل الصخيقة التي يتػاصل بيا الشاس مع بعزيع اآلخخ، لع تكغ الحاجة  19-نطخا ألف جائحة كػفيج
وقج ٔاضيخت  .العالع ؿٕالى سج الفجػة الخقسية ٔاكثخ وضػحا مغ قبل لرالح مميارات األشخاص الستػاججيغ حػ 

وأشار األميغ العاـ  .الستبشاة في العقػد الساضية بػضػح مخاشخىا وفػائجىا أثشاء تفذي السخض الخقسشة
لالتحاد الجولي لالتراالت، الحؼ يعتبخ وكالة األمع الستحجة الستخررة لتكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت، 

وعمى    وحاالت اإلغالؽ. ؼ دخ االجتساعي الق ؿمجتسع رقسي ججيج حياتشا مراحبا لمجأيحة والعد  ؿٕالى دخػ 
والصػعي ٔادػ  ؼ االجتساعي القدخ  ؿالخغع مغ ٔاف الخقسشة قج بجٔات تشتذخ قبل تفر ؼ السخض، ٕاال ٔاف العد 

فقج سجل االتحاد الجولي لالتراالت ارتفاعا كبيخا في استخجاـ خجمتي عقج السٔػتسخات  .ٕالى زيادة استخجاميا
 (5)  .ػاتف الحكية مشح بجء الػباءعبخ الفيجيػ والسكالسات عبخ الي

رغع أف السخأة ىي األكثخ عخضة آلثار أزمة جائحة فيخوس كػرونا إال أنيا في الػقت ذاتو األقجر عمى 
السداىسة في تقميل تبعاتو إذا ما اكتدبت الػعي بالتعامل مع ىحه الجائحة؛ لمحفاظ عمى نفديا واألسخة 

دبت مػاقع التػاصل االجتساعي أىسية كبيخة كػسيمة مغ أىع الػسائل والسجتسع. لحا في األزمة األخيخة اكت
الحجيثة في تذكيل وعي السخأة تجاه القزايا االجتساعية السختمفة، والتي تمجأ إلييا لمحرػؿ عمى معمػمات 
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 في مختمف جػانب الحياة االجتساعية، واالقترادية، والدياسية، والرحية. وقج أشارت دراسة )الديج، نجالء
( إلى أف ىشاؾ العجيج مغ البحػث التي تشاولت تأثيخ وسائل التػاصل االجتساعي عمى السخأة إلى أف ٩١٩١

اإلناث أكثخ استخجاما لذبكات التػاصل االجتساعي في الحرػؿ عمى معمػمات صحية، كسا أنيا تداعج 
الخارجي، باإلضافة إلى أف عمى اكتداب السعخفة والػعي وتكػيغ العالقات واالنفتاح والتػاصل مع العالع 

أكثخ السعمػمات التي يدعى األفخاد لمحرػؿ عمييا عبخ شبكات التػاصل االجتساعي ىي السعمػمات الستعمقة 
 (2) باألمخاض واألدوية.

ومع عجـ تػفخ العجيج مغ السداحات التقميجية لمسذاركة العامة والشقاش، تدداد أىسية وسائل التػاصل 
االجتساعي واإلنتخنت كسشتجيات لمسعمػمات والتذاور والسجاوالت.  بعس السخشحيغ الدياسييغ، عمى سبيل 

ة وقاعات بمجية.  في أجداء السثاؿ، يعقجوف مؤتسخات افتخاضية، وجمدات إعالمية، وأحجاث حسالت انتخابي
كثيخة مغ العالع، تقل احتسالية وصػؿ الشداء إلى الياتف أو الحاسػب عغ الخجاؿ )"الفجػة الخقسية بيغ 
الجشديغ"(؛ مسا قج يؤثخ سمًبا عمى وصػليغ إلى السعمػمات العامة والتعبيخ. في ىحه الدياقات، الرحافة 

مفديػف والبخيج والتجسعات العامة التي تفي بإرشادات الرحة والدالمة السصبػعة يتع أيًزا استخجاـ الخاديػ والت
.  لكي COVID-19ذات الرمة لتػفيخ معمػمات حػؿ القزايا الدياسية وكحلظ لمسداعجة في مشع انتقاؿ 

تكػف العسميات الجيسقخاشية االفتخاضية شاممة حًقا، يمـد بحؿ جيػد خاصة لسعالجة معجالت العشف اإللكتخوني 
لستراعجة ضج الشداء والفئات السيسذة األخخػ، بسا في ذلظ اليجسات عبخ اإلنتخنت ضج الدياسيات ا

 (14). والشاشصات

 أثر الجائحة على الجانب الصحي

والصمب عمى العالج العاجل، تعخضت أنطسة الخعاية الرحية  19-في خزع زيادة حاالت اإلصابة بكػفيج
اختبارا محدػسا لسجػ قجرة الشطع  19-. وفي الػاقع، شكل ضيػر كػفيجلزغػط ىائمة في جسيع ٔانحاء العالع

في جسيع ٔانحاء العالع. وبذكل عاـ،  ؼٔ الرحية عمى الرسػد ومجػ جاىدية ٓاليات التٔاىب واالستجابة لمصػار 
تكافح ٔانطسة الخعاية الرحية لتتبع واختبار وعالج األشخاص الستزخريغ في جسيع أنحاء العالع، ولكغ 

في  19-لػضع أصعب بذكل خاص في البمجاف السشخفزة والستػسصة الجخل. لقج ساىع تفذي مخض كػفيجا
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خمق آليات االستجابة الرحية الصارئة عمى السدتػييغ العالسي والػششي لحساية صحة الشاس وتجشب 
غ في السخافق الرحية االرتفاع الحاد في معجالت اإلصابة. وفي جسيع ٔانحاء العالع، تست ٕاعادة تػزيع العاممي

لسػاجية تجفق السخضى الحيغ يعانػف مغ ىحا السخض. وبالشطخ ٕالى حكيقة ٔاف ىحه اإلصابات ناتجة عغ 
ساللة ججيجة مغ فيخوس كػرونا، فقج عانت ٔانطسة الخعاية الرحية بذجة في البجاية لتمبية الصمب عمى 

ػيخ مجسػعات اختبارات وبخوتػكػالت مشاسبة لتتبع التذخيز والعالج السشاسب. وتحكيقا ليحه الغاية، تع تص
 (5)  .والديصخة عمييا ومعالجتيا ػ العجو 

كحلظ، حجع األعساؿ السشدلية التي تؤدييا السخأة يبمغ عادة ثالثة أضعاؼ ما يؤديو الخجل، وبالصبع تدايج ىحا  
، فسع إنياؾ السدتذفيات ومخاكد الخعاية الرحية في الدعي لػقف مج حاالت العبء مع جائحة الكػرونا

، فإف عبء الخعاية الرحية السمقى عمى عاتق االسخ تدايج بجانب رعاية أفخاد االسخة ٩١-العجوػ بالكػفيج
الحيغ يعانػف مغ أمخاض أخخػ، بسا في ذلظ األمخاض السدمشة، وبالصبع وقفت الشداء في الخط األوؿ 

 (1)ستجابة ليحا السخض، بػصفيغ يقجمغ عادة الخعاية األسخية السشدلية. لال

وقج أدت الجائحة مغ صعػبة حرػؿ الشداء والفتيات عمى العالج والخجمات الرحية مع احتسالية أنيغ 
مغ العامميغ في مجاؿ الرحة مغ الشداء وخاصة مغ يعسمغ  %70أكثخ عخضة لإلصابة بالعجوػ بدبب أف 

باإلضافة إلى أف لمشداء احتياجاتيغ الرحية الخاصة حيث يؤثخ ، األمامية لسكافحة الػباء. في الخصػط
نقز السػارد الرحية وتقجيع الخجمات عمى الرحة اإلنجابية واألمػمة؛ مسا قج يؤدؼ إلى زيادة وفيات 

  األميات وأمخاض الشفاس.
 

مغ شبيبات ومسخضات ومػضفات دعع  مسا تػجب معو تػفيخ بيئة عسل آمشة لمعامالت بالسجاؿ الرحي
السخافق، كحلظ تمبية احتياجاتيغ الشفدية واالجتساعية، وتػفيخ معجات الػقاية الذخرية ليغ، وأيزا االىتساـ 

 بخجمات الخعاية الرحية لمسدشات ورعاية ماقبل الػالدة وبعجىا، وخجمات رعاية حجيثي الػالدة واألشفاؿ.

ليحا جشًبا إلى جشب مع الدمصات السحمية والسجسػعات الشدائية السحمية والدعساء الجيشييغ والرحفييغ، عسمت 
ىيئة األمع الستحجة لمسخأة عمى تصػيخ ونذخ معمػمات عامة يسكغ الػصػؿ إلييا وقابمة لمتشفيح لزساف أف 
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ػقيغ ومسارستيا.  في الكاميخوف، عمى تكػف جسيع الشداء والفتيات عمى عمع جيج برحتيغ وكيفية حساية حق
سبيل السثاؿ، تذارؾ مع المجشة االنتخابية لتػفيخ معجات الحساية الذخرية والتجريب وزيادة الػعي لمسػضفيغ 

ودعع الشاخبات والسخشحات.  عالوة عمى ذلظ، تعسل ىيئة األمع الستحجة  COVID-19بذأف الػقاية مغ 
د الجعػة والتػاصل في السشاشق الشائية والسجسػعات الشدائية السسثمة تسثيال لمسخأة مع القادة الجيشييغ لتعدي

ناقرا.  في جسيع أنحاء العالع، يدتسخ بشاء القجرات وزيادة الػعي حػؿ السذاركة الدياسية لمسخأة مع 
والمػائح  الشاخبات والسخشحات والمجاف االنتخابية والسدؤوليغ السشتخبيغ والشاشصات بسا يتساشى مع القػاعج

 400الػششية بذأف التباعج االجتساعي.  في جػرجيا، تجعع ىيئة األمع الستحجة لمسخأة تحالًفا يزع أكثخ مغ 
، بسا في ذلظ عقج جمدة افتخاضية COVID-19امخأة تعسل عمى مدتػػ القػاعج الذعبية يدسى نداء ضج 

 (14) لتبادؿ السعمػمات مع السخكد الػششي لسكافحة األمخاض.

 

 ثر الجائحة على الجانب األسري أ

عمى االقتراد العالسي بذكل عسيق وفعاؿ، حيث تػقفت األسػاؽ وقػافل اإلمجادات،  ٩١-أثخت جائحة كػفيج
واضصخت كثيخ مغ الذخكات إلى وقف نذاشيا أو تقميرو، وفقج الكثيخ وضائفيع أو شارفػا عمى ذلظ. وقج 

مميار عامل يسثمػف  2.7ؽ العاـ الكمي والجدئي أثخت عمى نحػ قجرت مشطسة العسل الجولية أف قػانيغ اإلغال
 ( 5)مغ القػة العاممة في العالع    %81حػالي 

الحيغ يعيذػف بالفعل مدتػيات مشخفزة  عامل إرىاؽ ججيج بيغ ااألفخاد COVID-19 لحا فقج شكمت جائحة
ندبًيا مغ الخفالية الحاتية، ويبجو أف مذاعخ الزغط الشفدي والعاشفي قج زادت في العجيج مغ البمجاف بدبب 

ومغ األسباب الػباء. وىي ناتجة عغ قيػد الحخكة والسدافة االجتساعية فزاًل عغ العػاقب االقترادية. 
السخاوؼ بذأف السذاكل االقترادية والسالية، ومخاوؼ مغ اإلصابة بفيخوس  الخئيدية لمقمق والتػتخ كانت

  .كػرونا، أو الػفاة وقزايا صحية أخخػ 
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وعمى الرعيج العالسي، كانت اآلثار االجتساعية واالقترادية عمى الشداء بدبب فيخوس كػرونا شجيجة، كسا 
حيث تع إنياء ما  قترادؼ لمسخأة والسداواة التحالف مغ أجل التسكيغ االيتزح مغ اإلحراءات التي جسعيا 

مميػف وضيفة عمى مدتػػ العالع بدبب الػباء، معطسيا في القصاعات التي تديصخ عمييا  195يقجر بػ 
 (12)الشداء. 

لحا نجج الشداء ىغ األكثخ عخضو لمسعاناة مغ آثػار جائحػة كػرونا السدتجج نطخا ألنيغ يذكمغ ندبة كبيخة مغ 
قصاع غيخ الخسسي وبشطػاـ الجواـ الجدئي، وىسا نطاميغ لكدب الجخل مسا يخجح أف يتع التخمي العامميغ بال

حيث تأخج السخأة عمى عاتقيا قجر كبيخ مغ واجبات الخعاية عشيسا خالؿ األزمات مثل أزمة جائحة كػرونا ). 
عاية نفديا وأسختيا، السشدلية، ونطخا لمطخوؼ االقترادية سػؼ يتأثخ دخميا مسا يحج مغ قجرتيا عمى ر 

والسيسا بالشدبة لألسخ التي تعتسج عمى دخل السخأة. ففي كثيخ مغ الجوؿ صاحبت السػجة األولى مغ 
حاالت كثيخة مغ الفرل مغ العسل خاصة في مجاؿ الخجمات، كسجاالت تجارة التجدئة  ٩١-الكػفيج

 (2) والزيافة والدياحة التي تكػف أغمب ندبة العامميغ بيا مغ الشداء.

عمى السداواة بيغ الجشديغ في السشصقة  - 19كػفيج  وحدب دراسة أعجتيا اإلسكػا تحت عشػاف )آثار جائحة
مميػف وضيفة في السشصقة العخبية،  1.7إلى خدارة  COVID-19 العخبية(، تػقعت أف يفزي تفذي جائحة

الزعيفة في سػؽ العسل أصاًل في السخأة  ألف وضيفة تذغميا نداء، ومع مذاركة 700مغ بيشيا ما يقارب 
بيغ  8، مقابل % 2019في عاـ  % 19العخبية وفي ضّل بصالة عالية في صفػؼ الشداء بمغت السشصقة

 (4) .الخجاؿ، ستكػف السخأة مغ أكثخ الستزخريغ مغ تجاعيات ىحا الػباء العالسي

مميار  1.52ليػندكػ أف ىشاؾ لقج وضعت قخارات إغالؽ السجارس ضغػشا إضافية عمى الشداء، فقج ذكخت ا
مميػف معمسا تأثخوا بيحا اإلغالؽ، ومع إغالؽ أماكغ رعاية األشفاؿ زادت األدوار التي  60شالبا وأكثخ مغ 

تقع عمى عاتق السخأة مسا قيج قجرتيا عمى العسل والسيسا حيغ يتعحر أداء العسل عغ بعج. حيث ُتخؾ اآلباء 
وتحسل مدؤولية أكبخ بكثيخ لتعميسيع، فسع ىحا التحػؿ إلى التعمع عبخ  مع مدؤولية فخدية لخعاية أشفاليع،

اإلنتخنت. تحتع عمييع الكياـ بعسميع دوف خيار االستعانة بسرادر خارجية لخعاية األشفاؿ. في نفذ الػقت 
أصبح األمخ صعًبا بذكل خاص بالشدبة ألولئظ الحيغ ال يدتصيعػف العسل مغ السشدؿ والحيغ ال يسكشيع 
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لػصػؿ إلى أشكاؿ غيخ رسسية لخعاية األشفاؿ )وىػ أمخ مخجح اآلف بذكل خاص، نطًخا لمقيػد السفخوضة ا
 (11)  .عمى االختالط مع أسخ أخخػ(

 
لحا ضيخت الحاجة إلى تػسيع نصاؽ الحرػؿ عمى إجازات عائمية ومخضية مجفػعة األجخ. ولسداعجة الشداء 
لمخخوج مغ ىحه األزمة االقترادية. فقج أوصت العجيج مغ التقاريخ بزخورة مداعجة الفئات الستزخرة بجائحة 

ت الدياحة والتعميع والزيافة وغيخىا وخاصة القصاعات التي يكػف تسثيل السخأة فييا كبيخ كقصاعا ٩١-الكػفيج
، كحلظ تخفيس الزخائب عمى شخكات األعساؿ التي تسمكيا نداء، التعاوف مع السشطسات الشدائية …

ومشطسات السجتسع السجني لشذخ السعمػمات عغ اإلعانات والسداعجات التي يسكغ لمشداء الحرػؿ عمييا. 
تػسيع نصاؽ و  جتساعية التي تدتيجؼ السخأة بشدب أعمى.تػسيع نصاؽ إعانات وبخامج السداعجة اال كحلظ،

الجعع السقجـ في مجاؿ خجمات رعاية األشفاؿ لرالح األميات العامالت خاصة في السشاشق التي شيجت 
 (12)  إغالؽ السجارس ودور رعاية األشفاؿ.

 

 أثر الجائحة على الدور القيادي للمرأة

، 19-ادة السؤسدات التي تشفح استجابات فعالة وشاممة لفيخوس كػفيج في جسيع أنحاء العالع، تتػلى الشداء قي
مغ أعمى مدتػيات صشع القخار إلى تقجيع الخجمات في الخصػط األمامية.  لحا يجب العسل عمى مذاركة 

مػجد “السخأة وقيادتيا والجعػة إلى اتخاذ تجابيخ لتدييل تأثيخ السخأة عمى عسميات صشع القخار.  وفي 
، الرادر عغ األمع الستحجة لمسخأة" تع تقجيع تػصيات ليشطخ فييا صانعػ الدياسات عمى ٩١ت رقع الدياسا

الرعيجيغ الػششي واإلقميسي والجولي.  باإلضافة إلى تحميل اآلثار السباشخة لمػباء عمى السذاركة الدياسية 
ع الشداء والسشطسات والذبكات لمسخأة، ويػضح السػجد فخصة "إعادة البشاء بذكل أفزل" مغ خالؿ إشخاؾ ودع

  التي تسثميغ، في عسميات صشع القخار التي ستذكل في الشياية مدتقبل ما بعج الجائحة.
 

، كخؤساء الجوؿ COVID-19تقف الشداء في جسيع أنحاء العالع في الخصػط األمامية لالستجابة لػ 
والحكػمات، والعامميغ في مجاؿ الخعاية الرحية، ومقجمي الخعاية في السشدؿ وقادة السجتسع والقائسيغ 
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بالتعبئة، مغ بيغ أدوار أخخػ.  وتتفػؽ الكيادات الشدائية في العجيج مغ البمجاف في االستجابة، وتقجـ أمثمة 
تحقق سياسات وخصط وميدانيات أكثخ فعالية وشسػلية قػية عمى كيف يسكغ لكيادة السخأة ومذاركتيا أف 

وعادلة لمترجؼ لمػباء؛ كي تكػف السخأة قادرة عمى الكيادة والسذاركة بذكل كامل في السداعجة عمى إعادة 
البشاء بذكل أفزل، فسغ السيع التعخؼ عمى ما تفعمو الكيادات الشدائية، لزساف التسثيل الستػازف في ىيئات 

  (13) إدراج خبخاتيغ وتسػيل التجخالت السخاعية لمسشطػر الجشداني.صشع القخار، و 
وعمى الخغع مغ ذلظ، ال تداؿ السخأة مسثمة تسثيال ناقرا في العجيج مغ مجاالت الحياة العامة بذكل يخثى لو 

في السئة( أعزاء مجالذ الشػاب الػششية  24.9في مؤسدات صشع القخار.  حيث تذكل الشداء فقط ربع )
 30في السئة مغ السدؤوليغ السشتخبيغ في الييئات التجاولية السحمية.  في )36.3 (جسيع أنحاء العالع، وفي 

مغ الػزراء.  يسثل نقز ) في السئة 40 (حكػمة فقط في جسيع أنحاء العالع، تذكل الشداء ما ال يقل عغ
مغ العامميغ في ) في السئة 70 (تسثيل السخأة كػزيخات لمرحة القمق بذكل خاص: في حيغ أف الشداء يذكمغ

فقط )في السائة 25 (في السائة مغ وزراء الرحة في العالع مغ الشداء، ويذغمغ) 24.7(قصاع الرحة، فقط 
مغ السجيخيغ التشفيحييغ ) في السئة 72 (مغ السشاصب العميا في السؤسدات الرحية. وفي الػقت نفدو،

تسثيل السخأة في وسائل اإلعالـ فيػ غيخ مػجػد أيًزا،  لسشطسات الرحة العالسية ىع مغ الخجاؿ. أما عغ
 وتذيخ األدلة الستاحة إلى أف امخأة واحجة فقط لكل ثالثة رجاؿ في وسائل اإلعالـ يتحجثػف عغ الػباء.

 
عمى ضخورة تسثيل ( عمى الشداء والفتيات" ٩١مػجد سياسات تأثيخ فيخوس كػرونا السدتجج )يؤكج تقخيخ " 

، حيث "تبيغ دوف شظ أف ٩١-عسميات التخصيط وصشع القخارات الستعمقة بجائحة كػفيج السخأة في جسيع
الدياسات التي تػضع بجوف التذاور مع السخأة أو إدراجيا في عسمية صشع القخار تكػف ببداشة سياسات أقل 

دعسيغ فعالية، بل ويسكغ أف تكػف سياسات مزّخة".. كسا يجب اشخاؾ مسثالت مغ السشطسات الشدائية و 
 (1)لكػنيغ في كثيخ مغ األحياف يسثمغ الخط األوؿ لسػاجية الفيخوس في السجتسعات السحمية. 

 
 أثر الجائحة على المرأة البحرينية

تحجيا غيخ مدبػؽ لسسمكة  ٩١-وكسا ىػ الحاؿ في العجيج مغ البمجاف حػؿ العالع، شكمت جائحة كػفيج
البحخيغ في السجاالت الرحية واالقترادية واالجتساعية. وقج حذجت السسمكة كافة مػاردىا لسػاجية عػاقب 
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تجابيخ السدتشجة عمى بشية ىحه الجائحة مغ خالؿ إشالؽ مجسػعة مغ القخارات واإلجخاءات االحتخازية وال
تحتية، وكػادر بذخية وششية مؤىمة؛ فسشح بجء انتذار الفيخوس، سارعت حكػمة السسمكة بتذكيل فخيق وششي 
يزع نخبة مغ الكػادر الػششية مغ وزراء وأشباء وخبخاء ومختريغ لػضع استخاتيجية شاممة الحتػاء ومشع 

وتػصيات مشطسة الرحة العالسية في مكافحتيا لمفيخوس. وقج  تػاءـ مع السعاييخ الجولية،تانتذار الفيخوس 
 (7)ساىع ىحا السجيػد السثسغ بذكل كبيخ في تحجيع وتقميل األضخار الدمبية الشاتجة عغ ىحه الجائحة 

( بالتكامل والتشديق الفاعل بيغ جسيع الػزارات 19وقج  تسيد الشسػذج الػششي البحخيشي إلدارة أزمة )كػفيج ػ   
ؤسدات في مسمكة البحخيغ، شاركت جسيع السؤسدات الخسسية مغ " الدمصة التذخيعية والتشفيحية والس

والقزائية" إضافة إلى مؤسدات القصاع الخاص ومشطسات السجتسع السجني واألفخاد بسداىسات مؤثخة ومػجية 
مسا أسيع في نيل مسمكة لتحجيع آثار الجائحة الرحية واالجتساعية واالقترادية عمى السػاششيغ والسكيسيغ؛ 

البحخيغ إشادة دولية وأمسية واسعة الشصاؽ، وقج جاءت ىحه اإلشادة لتبخىغ وتجدج مكانة مسمكة البحخيغ 
الخائجة وقجرتيا عمى مػاجية الكػارث واألزمات؛ انصالًقا مغ إيسانيا التاـ بأىسية الػفاء بإلتداماتيا لمسحافطة 

 (8) حو مغ مػاششيغ ومكيسيغ.عمى صحة وسالمة السجتسع بكافة شخائ

 ف حالة وفاة لكل مميػ  143عمى الخغع مغ األثخ الحاد لمجائحة عمى مسمكة البحخيغ، حيث بمغ معجؿ الػفيات 
االقتراد  ندسة، ٕاال ٔاف ف حالة وفاة لكل مميػ  129ندسة الحؼ كاف مداويا تقخيبا لمستػسط العالسي البالغ 

تأثخ بذجة بفقجاف الدياح الػافجيغ مغ كافة أنحاء العالع، وباالنخفاض الحاد في أسعار الشفط؛ مسا ٔادػ ٕالى 
٪ في الخبع الثاني عمى حج وفي محاولة لمحج مغ ىحه اآلثار، 9انخفاض الشاتج السحمي اإلجسالي بحػالي 

فع فػاتيخ الكيخباء والساء نيابة عغ السػاششيغ، قامت حكػمة البحخيغ بتجخبة سياسات ججيجة، تسثمت في د
ودفع رواتب السػاششيغ العامميغ في القصاع الخاص )كالىسا جدء مغ حدمة تحفيد مالي كبيخة(، وتأجيل 

 (9)  .بعجُُ  مػعج سجاد القخوض، وتصػيخ أنطسة العسل والتعمع عغ

خاتيجية والجولية لمصاقة " دراسات" حيث وقج أكج ذلظ استصالع أجخؼ مغ قبل مخكد البحخيغ لمجراسات االست
( فخًدا مغ مختمف شخائح وفئات السجتسع تأييًجا قياسيًّا 10546أضيخ االستصالع الحؼ شسل عيشة بمغت )

لإلجخاءات االحتخازية والتجابيخ الػقائية التي اتخحتيا مسمكة البحخيغ لسكافحة فيخوس كػرونا وجيػد فخيق 
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%( مغ السدتصمعيغ بتسيد الفخيق الػششي 87وسالمة الجسيع؛ حيث أفاد )البحخيغ لمسحافطة عمى صحة 
 (10) لمترجؼ ليحا الػباء العالسي.

عمى  ٩١-االقترادؼ لكػفيج –وكحلظ دراسة غادة عبجهللا وآخخوف والتي تشاولت " تقييع األثخ االجتساعي 
يخت الشتائج أف وقع الزائقة االقترادية مسمكة البحخيغ" مقارنة بالسسمكة الستحجة والػاليات الستحجة، حيث أض

كانت أقل وقعا عمى السػاششييغ البحخنييغ مقارنة بغيخىع، وفي مجاؿ الػضائف كاف لمسخأة البحخيشية الشريب 
األوفخ حطا في التػضيف أكثخ مغ الخجل البحخيشي، بيشسا في السسمكة الستحجة والػاليات الستحجة كاف العكذ 

 (9)تساما.

(. 19البحخيغ جيػد بارزة لخعاية السخأة واألسخة البحخيشية في ضل ضخوؼ جائحة الكػرونا ) كػفيج ػ ولسسمكة 
حيث أشمق السجمذ األعمى لمسخأة بػصفو السؤسدة الػششية السعشية بذؤوف السخأة البحخيشية في مسمكة البحخيغ 

( تشفيًحا 19كػرونا ) كػفيج  حسمة وششية بعشػاف " متكاتفيغ ألجل سالمة البحخيغ" في مػاجية فيخوس
لتػجييات صاحبة الدسػالسمكي األميخة سبيكة بشت إبخاليع آؿ خميفة قخيشة عاىل البالد السفجػ رئيدة السجمذ 
األعمى لمسخأة، حيث قجمت ىحه السبادرة اإلندانية كل مايمـد مغ دعع ومدانجة لمسخأة وباألخز أسخ الكػادر 

أشباء وتسخيس وخجمات مدانجة، وتعسل الحسمة بذكل مباشخ مع الفخيق  العاممة في الرفػؼ األمامية مغ
الػششي السدؤوؿ عغ مكافحة الػباء لتػفيخ االحتياجات الصارئة لمسخأة وأسختيا بالتعاوف مع الذخكاء مغ 

ة مختمف القصاعات، والعسل بذكل متػاٍز عمى تأميغ االستقخار الشفدي واالجتساعي لجسيع أفخاد األسخة وتشسي
الثقافة السجتسعية الػاعية والسدؤولة مغ خالؿ تدميط الزػء عمى االحتياجات الصارئة لمسخأة البحخيشية 
وأسختيا في ضل الطخوؼ االستثشائية؛ لمحج والتقميل مغ أضخار األزمة عمى مدتػػ االستقخار األسخؼ 

 (3). والسجتسعي

ـَ لمسخأة البحخيشية في الجانب األ سخؼ واالجتساعي: تع تدجيج الجيػف والسبالغ السدتحقة عمى مغ الجعع الحؼ ُقجِّ
الشداء البحخيشيات الغارمات، وكحلظ تقجيع خجمات اإلرشاد واالستذارات األسخية والقانػنية الفػرية، بجانب 

وعمى الجانب االقترادؼ  الجعع التعميسي ألبشاء العامالت في الرفػؼ األمامية مغ أشباء وأشقع تسخيس.
استذارات اقترادية لخائجات األعساؿ لسػاجية الرعػبات التي تػاجو القصاعات الستعثخة، ودعع  تع تقجيع
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الستعثخات لزساف استسخارنذاط السخأة في سػؽ العسل. ولتحقيق أقرى درجات االستقخار االسخؼ والسجتسعي 
 (6) تع تصبيق قخارات العسل مغ السشدؿ.

 منهجية الدراسة:

العجيج مغ األبحاث التي تشاولت تأثيخ وباء الكػفيج عمي مسمكة البحخيغ عمى كافة  وعمى الخغع مغ أف ىشاؾ
نػاحي الحياة، إال أف اليػجج دراسة تشاولت رأؼ السخأة البحخيشية حػؿ الرعاب والسذكالت واألدوار التي 

التحجيات التي  لعبتيا أثشاء ىحه الجائحة. لحا فقج دعت الزخورة إلى استصالع رأؼ السخأة البحخيشية حػؿ
، وذلظ في السجاالت األسخية، واالجتساعية، والرحية، واالقترادية؛ ٩١-واجيتيا في مػاجية جائحة كػفيج

واستصالع األدوار التي لعبتيا السخأة البحخيشية في مػاجية الجائحة وعخض لسا ىػ متػقع ليا مغ أدوار 
 لجائحة.مدتقبمية تمعبيا لتخافق الجيػد السبحولة لمتعافي مغ ا

 األداة:

، قسشا ببشاء استبانة ٩١-لمتعخؼ عمى التحجيات والرعػبات التي واجيت السخأة البحخيشية خالؿ جائحة كػفيج
 مكػنة مغ ست مجسػعات مغ األسئمة: 

تشاولت السجسػعة األولى معمػمات شخرية عغ السذاركيغ: الفئة العسخية، والحالة االجتساعية، عجد األبشاء 
 السؤىل التعميسي، وأخيخا مشصقة الدكغ.وأعسارىع، 

أما السجسػعات مغ الثانية وحتى الدادسة، فقج ُشِمب مغ السذاركات تقييع مجؼ التحجيات أو الرعػبات التي 
 .Likertواجيتيغ خالؿ الجائحة باستخجاـ مكياس ليكخت 

جيت السخأة خالؿ فتخة حيث شخحت السجسػعة الثانية سمدمة مغ األسئمة حػؿ التحجيات األسخية التي وا
كػرونا )األعباء السشدلية، ورعاية األشفاؿ والسدشيغ مغ الشػاحي الرحية والجدسية والتعميسية والشفدية، زيادة 
السذاحشات الدوجية وبيغ أفخاد األسخة وأداء السديج مغ األدوار األسخية نتيجة فتخة العدؿ، عجـ تمقي مداعجة 

 عساؿ السشدلية.في رعاية األشفاؿ والسدشيغ واأل
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، االىتساـ بالرحة  واستكذفت السجسػعة الثالثة التحجيات االجتساعية: مغ حيث تغيخ عجد ساعات الشـػ
الذخرية والتساريغ الخياضية والتصػع في السؤسدات الػششية لسػاجية الجائحة، زيادة الػقت السخرز 

 ساعية األسخية والرجاقة(الستجساـ واستعساؿ مشرات التػاصل االجتساعي والعالقات االجت
واستفدخت السجسػعة الخابعة عغ التحيات الرحية )رعاية األشفاؿ والسدشيغ وخاصة في حاالت اإلصابة 

، صعػبات الحرػؿ عمى معمػمات عغ الفيخوس، ووسائل الحساية مشيا، ومجػ تأثخ ٩١-بالفيخوس كػفيج
 ػباء(الخعاية الرحية والشفدية لألشفاؿ والسدشيغ خالؿ فتخة ال

وتعخضت السجسػعة الخامدة لمتحجيات االقترادية )فقجاف الػضيفة، والجخل العاـ أو ضعفو، وزيادة عجد 
 ساعات العسل، وصعػبة الحرػؿ عمى عسل أو دعع مادؼ مغ الحكػمة أو الجسعيات الػششية أو األىل(.

جائحة، وقج جاء الدؤاؿ األخيخ وكانت السجسػعة الدادسة واألخيخة حػؿ الفخص التي ُأتيحت لمسخأة خالؿ ال
في السجسػعة سؤاؿ مفتػح لتكتب السذاركات ما يخونيغ مغ أدوار ُأتيحت ليع ولع تحكخ في عبارات 

 السجسػعة.
وقج عخض االستبانة عمى مجسػعة استصالعية لمتعخؼ عمى مجؼ صجقو وانقخائيتو لسختمف السدتػيات 

فخدات االستبانة تبعا لسقتخحات ومالحطات العيشة االستصالعية العسخية والخمفيات الثقافية؛ وقج تع تعجيل م
 حيث تع ححؼ بعس العبارات وإضافة أخخػ، كسا تع إجخاء تعجيل في صياغة البعس األخخ.

 
 توزيع االستبانة:

 
الحؼ يسكغ الػصػؿ إليو مغ خالؿ  Google Formمػقع تع إجخاء االستبانة عبخ اإلنتخنت مغ خالؿ 

أجيدة الكػمبيػتخ السكتبية أو السحسػلة، واألجيدة المػحية، واليػاتف السحسػلة، وكاف االستصالع متاحا 
 .٩١٩٩أغدصذ  ٩٣إلى  ٩١في الفتخة مغ 

عمى السجسػعات الشدائية  WhatsAppمغ خالؿ تصبيق تع تػزيع االستبانة عغ شخيق الخسائل الشرية  
 السختمفة.

 خصائص عينة الدراسة:
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سيجة وفتاة مثمغ شخائح مجتسعية مختمفة، وتذيخ بيانات الججوؿ  ٣٩١بمغت العيشة السذاركة في االستبانة:  
 ( إلى خرائز عيشة الجراسة كالتالي:1رقع )

 ( عيشة الجراسة1الججوؿ رقع )

 الشدبة التكخار االستجابة الستغيخ الشدبة التكخار االستجابة الستغيخ
 ٪٩٩ ٣١ ال يػجج أعسار األبشاء ٪٣.٣ ٣٩١ بحخيشية الجشدية

غيخ 
 بحخيشية

 ٪٩.٥ ٥ أقل مغ سشة ٪١٣.١ ٩٩

 ٪١.١ ٩١ ٣ – ٩ ٪٩١١ ٣٩١ اإلجسالي
الفئة 

 العسخية
٩١.١ ٥١ ١ – ٥ ٪٣.٩ ٩١ ٩٣ - ٩١٪ 
٩٣.٣ ٣٣ ٩٣ – ٩١ ٪٩٣.٣ ١١ ٣٣ – ٩٥٪ 
٩١ ٣٣ ٩١ – ٩٥ ٪٩١ ١٩ ٣٣ – ٣٥٪ 
 ٪٩١.٣ ١١ ٩١أكبخ مغ  ٪٩٣.٩ ١٣ ٥٣ – ٣٥
 ----- ---- ابتجائية السؤىل العمسي ٪٩٣.٣ ٥٣ ٣٣ - ٥٥

أكبخ مغ 
٣٣ 

 ٪٩.٥ ٥ إعجادية ٪٩.٩ ١

الحالة 
 االجتساعية

 ٪٩١ ٥٣ ثانػية ٪٩٣.٣ ٣١ أندة
 ٪٣٩.٣ ٩١٣ بكالػريػس ٪١٥.٣ ٩٣١ متدوجة
 ٪٩٣.٣ ٣١ ماجدتيخ ٪٣.٣ ٩٩ مصمقة
 ٪٣.٣ ٩٣ دكتػراه  ٪٣.٣ ٩٩ أرممة

محافطة  مشصقة الدكغ ٪٩٩ ٣١ ال يػجج عجد األبشاء
 العاصسة

١.٣ ٣٩٪ 

 ٪٣٣.٣ ٩٩١ محافطة السحخؽ  ٪٩٥.١ ١٥ ٩ - ٩
 ٪٩٣.٣ ١١السحافطة  ٪٣١.٩ ٩٩١ ٣ - ٣
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٪( مغ ١٣.١وذلظ بشدبة ) ٣٩١بالشدبة لمجشدية: كانت الغالبية فييا لمبحخيشيات حيث بمغ عجىغ  -
فقط بشدبة  ٩٩إجسالي السذاركات، في حيغ بمغ عجد السذاركات السكيسات غيخ البحخيشيات 

٪(، وقج يخجع ذلظ لتصبيق االستبانة خالؿ فتخة الريف حيث يكػف أغمب السكيسييغ مغ ٣.٣)
 الػافجة بالبحخيغ في إجازات وغيخ متػاججيغ بالسسمكة.العسالة 

بالشدبة لمفئة العسخية: كانت عيشة السذاركات مغ فئات عسخية مختمفة، حيث كانت أغمب السذاركات  -
٪(، ثع الفئة ٩٣.٣سشة( بشدبة ) ٣٣ – ٩٥٪(، يمى ذلظ الفئة العسخية مغ )٩١) ٣٣-٣٥مغ عسخ 
سشة( بشدبة  ٣٣- ٥٥٪(، يمييا الفئة العسخية مغ )٩٣.٩سشة( بشدبة ) ٥٣ – ٣٥العسخية )

٪( ، أما الفئة العسخية )أكثخ مغ ٣.٩سشة( بشدبة ) ٩٣-٩١٪(، وبعج ذلظ الفئة العسخية )٩٣.٣)
 ٪(.٩.٩( بمغت ندبتيا )٣٣

٪(، وغيخ ١٥.٣أما مغ ناحية الحالة االجتساعية لمسذاركات: فكانت األغمبية لمستدوجات بشدبة ) -
٪(، وأقل مذاركات كانت األرامل حيث بمغت ٣.٣٪(، أما السصمقات بشدبة )٩٣.٣) متدوجات بشدبة

 ٪(٣.٣ندبتيع )
٪(، وبيغ شفل أو اثشيغ ٣١.٩أبشاء بشدبة ) ٣و ٣عجد األبشاء: كاف عجد أبشاء أغمب العيشة بيغ  -

غ ٪(، ونطخا لػجػد عجد مغ غيخ الستدوجات باإلضافة إلى مغ ليذ لجييغ أبشاء فبم٩٥.١بشدبة )
 ٪(.٩٣أبشاء بشدبة ) ٣٪(، وأكثخ مغ ٩٩عجد مغ ال يػجج لجييع أبشاء ندبة )

٪(، وبالصبع ندبة اليػجج ٩١.٣بشدبة ) ٩١أعسار األبشاء: كاف أغمبية أعسار أبشاء العيشة أكبخ مغ  -
بشدبة  ٩٣إلى  ٩١٪(، ومغ سغ ٩١.١بشدبة ) ١سشػات إلى  ٥٪(، مغ سغ ٩٩كسا ىي )

٪(، ١.١سشػات بشدبة ) ٣٪(، ومغ سغ سشة إلى ٩١بشدبة ) ٩١ إلى ٩٥٪(، ومغ سغ ٩٣.٣)
 ٪(.٩.٥مذاركات فقط ىغ مغ لجييغ أشفاؿ أقل مغ سشة وذلظ بشدبة ) ٥وكاف 

 الذسالية
أكثخ مغ 

٣ 
السحافطة  ٪٩٣ ٣٣

 الجشػبية
٣٣.١ ٩٩٩٪ 
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٪(، ٣٩.٣السؤىل الجراسي: كاف أغمب السؤىل الجراسي لمسذاركات البكالػريػس/ الجبمػـ بشدبة ) -
٪(، أما ٩٣.٣معيغ ماجدتيخ ندبة )٪(، ومغ ٩١والحاصالت عمى شيادة الثانػية بشدبة )
٪(، والحاصالت عمى مؤىل اعجادؼ بمغت ندبتيغ ٣.٣الحاصالت عمى دكتػراه فقج بمغت ندبتيغ )

(٩.٥.)٪ 
مشصقة الدكغ: وتشػعت العيشة بيغ محافطات السسمكة األربع، وكاف أغمب السذاركات مغ محافطتي  -

٪(، والسحافطة الجشػبية ٣٣.٣طة السحخؽ )السحخؽ والجشػبية حيث بمغت ندبة السذاركات مغ محاف
٪(، وقج يخجع ١.٣٪(، وكانت أقميع محافطة العاصسة )٩٣.٣٪(، وأما السحافطة الذسالية )٣٣.١)

 ذلظ لكػف أغمب السكيسيغ بسحافطة العاصسة مغ غيخ البحخنييغ.
ئة العسخية، يتزح مغ نتائج تحميل العيشة الدابق تشػع خرائز العيشة سػاء مغ حيث الجشدية، الف -

 الحالة االجتساعية، عجد األبشاء وأعسارىع، مؤىميغ التعميسي، ومشصقة الدكغ.
 
 
 

 نتائج الدراسة:
 

التي واجيت السخأة البحخيشية خالؿ فتخة كػرونا، قج أضيخت ا الشتائج زيادة األعباء السشدلية،  التحجيات األسخية
٪ مغ السذاركات أنيغ ٩٣.٣٪ مغ السذاركات أنيا مثمت ليغ تحجيات متػسصة، وأشار ٩١.١حيث أجاب 

٪ ٩١.٩ة فقج واجو لع يػاجيغ تحجؼ في رعاية أشفاليغ صحيا وجدسانيا، أما مغ الشاحية التعميسية والشفدي
٪ مغ السذاركات أنيغ لع يػاجيغ ٣٩.٣مغ السذاركات تحجيات كبيخة ججا، وعغ زيادة الخالفات الدوجية أقخ 

٪ لع يػاجيغ أؼ تحجيات تتعمق بديادة السذاحشات بيغ أفخاد األسخة نتيجة العدؿ، ٣٣.٩أؼ تحجؼ، وبالسثل 
جيات، وأيزا فيسا يتعمق بقمة مذاركة أفخاد األسخة ٪ لع يػاجيغ تح٣١.٩وكحلظ الػضع في رعاية السدشيغ 

٪ لع يػاجيغ تحجيات فيسا يتعمق بانفخاد أحج أفخاد األسخة ٣٥٪ لع يػاجيغ تحجيات، ٣٩في األعساؿ السشدلية 
٪ لع يػاجيغ أؼ ٣٣.١باتخاذ القخارات الستعمقة باألمػر السشدلية مغ دوف مذاركة باقي أفخاد األسخة، وندبة 

٪ في رعاية السدشيغ، وعغ ضعف االنتخنت مسا صعب ٣٥.٣تمقي مداعجة في رعاية األشفاؿ،  تحجيات في
٪ مغ السذاركات أنيغ لع يػاجيغ ٩٣.٣الحرػؿ عمى مػاد تعميسية لسداعجة األشفاؿ في دراستيع أشار 
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لسخأة ٪ أنيغ واجيغ تحجيات متػسصة، بالشدبة لديادة األدوار التي تؤدييا ا٩٩.٩تحجؼ ، في حيغ أقخ 
البحخيشية في األسخة نتيجة غمق السجارس والعسل مغ السشدؿ كانت الشتيجة بيغ مغ قمغ أنيغ واجيغ تحجيات 

٪، ومغ ٩١.١كبيخة ججا، ومغ واجيغ تحجيات كبيخة تقخيبا واحجة، حيث بمغت ندبة مغ واجيغ تحجيات كبيخة 
 اجيغ تحجيات متػسصة. ٪ و ٩٣.١٪ لع يػاجيغ تحجيات،  ٩١.١٪، ٩١.٣واجيغ تحجيات كبيخة 

 
َمثََّل رعاية األشفاؿ مغ الشاحية الرحية والشفدية تحجؼ كبيخ لمسخأة البحخيشية؛  مشاقذة التحجيات األسخية:

وذلظ بدبب غمق السجارس ووقػع عبء تجريذ األبشاء عمييغ. ومغ الشاحية الشفدية تأثخ األشفاؿ بسا يحجث 
جيات واجيتيغ في الخالفات الدوجية واالحتكاؾ األسخػ ورعاية حػليع مغ تغيخات وقمق. وعغ عجـ ضيػر تح

السدشيغ، كاف بدبب ما وفختو السسمكة مغ رعاية ودعع لألسخة البحخيشية. أما مغ واجيغ تحجيات متػسصة 
 بدبب ضعف االنتخنت يعتسج عمى مشصقة الدكغ ومجػ تػافخ خجمة اإلنتخنت بيا

 
،  ٪ أنيغ٣٩.١أشار  التحجيات االجتساعية ٪ زاد لجييغ االىتساـ ٩٣.٣لع يتغيخ لجييغ عجد ساعات الشـػ
٪ لع ٥١.٩٪ زادت بشدبة قميمة، ٩٣.٣٪ لع تغييخ عادتيغ في مسارسة الخياضة،  ٣١.١بالرحة الذخرية، 

٪ لع تدداد ٩١.١يحجث تغييخ في اىتساميغ باالنزساـ إلى مشرات التصػع في السؤسدات الػششية والخيخية. 
٪ أشخف إلي زيادة ىحه العالقات بذكل إيجابي ٩١.٥جتساعية بيغ أفخاد العائمة بذكل إيجابي، عالقاتيغ اال

٪ لع تدداد العالقات االجتساعية مع الرجقاء ٣٥.١٪ أقخرف أنيا زادت بشدبة كبيخة. ٩١.٩بشدبة متػسصة، 
واليػايات،  ٪ لع يتغيخ لجييغ الػقت السخرز لالستجساـ )التخفيو، والثقافة،٣٥.٣بذكل إيجابي. 

٪ زيادة الػقت ٣٣.١٪ أشخف إلى ازدياد الػقت السخرز بشدبة قميمة. ٩٩.٣واأللعاب(، في حيغ 
٪ لع ٣٩.٥٪ زادت بشدبة كبيخة، ٣٩.٣السخرز الستعساؿ مشرات التػاصل االجتساعي بشدبة كبيخة، 

 يتغيخ ليغ الػقت السخرز لمتدػؽ لألغخاض الذخرية.
 

عجـ تغييخ العادات الخياضية يسكغ أف يكػف بسسارستيا أو عجمو؛ فالػباء لع  :مشاقذة التحجيات االجتساعية
يسشع مغ يسارسيا مغ االستسخار فييا وأيزا لع يذجع مغ ال يسارسيا أف يبجأ في مسارستيا. زيادة العالقات 

ػقت معا، وذلظ األسخية بذكل إيجابي قج تعػد إلى تقارب أفخاد األسخة نتيجة لفتخة العدؿ وتسزية مديج مغ ال
عكذ العالقات بيغ األصجقاء التي لع يحجث بيا ازدياد فشتيجة العدؿ تأثخت العالقات االجتساعية. كحلظ 
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ازدياد ندبة االستجساـ بشدبة قميمة قج يعػد لفتخة العدؿ وعجـ الخخوج مغ السشدؿ مسا أدػ إلى وجػد وقت 
ت التػاصل االجتساعي نتيجة شبيعية لفتخة العدؿ لمقخاءة ومسارسة اليػايات. زيادة الػقت السخرز لسشرا

 وعجمظ الخخوج مغ السشدؿ، كحلظ عجـ الخخوج لمتدػؽ ألغخاض شخرية. 
 

٪ ال ٣٩.١٪ لع يحجث لجييغ تأثيخ لخعاية أشفاؿ األسخة السرابيغ بالكػرونا. ٣٣.٥ – التحجيات الرحية
٪ لع ٣٣.١٪ ال يشصبق. ٩١.١بالكػرونا،  ٪ لع يتأثخف بخعاية أحج أفخاد األسخة السرابيغ٣١.١يشصبق. 

يحجث تأثيخ نتيجة رعاية السدشيغ في حالة اإلصابة بالكػرونا أو الخعاية الرحية لمسدشيغ بذكل عاـ، 
٪ لع يحجث تأثيخ مغ صعػبة الحرػؿ عمى معمػمات كافية عغ الكػرونا. ٣٣.١٪ ال يشصبق. ٣٥.٣
٪ ٩٥.٩مى وسائل حساية كافية مغ مخض الكػرونا. ٪ لع يحجث لجييغ تغييخ مغ صعػبة الحرػؿ ع٣١.١

٪ تأثخف بشدبة ٩٩.١لع يحجث تغييخ نتيجة تأجيل السػاعيج الصبية النذغاؿ الكػادر الصبية بدبب الجائحة، و
٪ لع يحجث تأثيخ لرعػبة الحرػؿ عمى الخعاية الشفدية لألشفاؿ التي ضيخت الحاجة إلييا ٩٥.٩قميمة. 

٪ لع يحجث تأثيخ لرعػبة الحرػؿ عمى الخعاية الشفدية لمسدشيغ التي ضيخت ٩١بدبب القمق مغ الػباء. 
٪ لع تتأثخ لجييغ الخعاية الرحية ٣٩.٩٪ ال يشصبق عمييغ. ٩٣.٣الحاجة إلييا بدبب القمق مغ الػباء. 

٪ ال يشصبق ٩٩.١٪ لع يتأثخف، ٣٣.١السقجمة لألشفاؿ بدبب الػباء. بالشدبة لمخعاية الرحية لمسدشيغ 
 مييغ. ع
 

٪(، باإلضافة إلى ٩١.٣)٩١: نطخا ألف أغمب السذاركات ليذ لجييغ أشفاؿ دوف مشاقذة التحجيات الرحية
٪(، فسغ الصبيعي أف تكػف الشتائج الخاصة ٩٩وجػد ندبة مغ السذاركات غيخ متدوجات وليذ لجييغ أبشاء )

 بخعاية األشفاؿ ال تشصبق أو ال يػجج بيا تحجؼ.
غ بإشالؽ جسمة مغ السبادرات الشػعية والسبتكخة السػجية لمسػاششيغ والسكيسيغ عمى حج قامت مسمكة البحخي

سػاء تخكد عمى تفعيل دور جسيع أفخاد السجتسع البحخيشي بسا يخفع لجييع الحذ الػششي والسدئػلية التذاركية 
يجؼ تػعية السجتسع في مػاجية الجائحة، ومغ أبخزىا: إشالؽ حسمة وششية شاممة بعشػاف " مجتسع واعي" ب

البحخيشي بسخاشخ اإلصابة بالفيخوس وسبل الػقاية مشو، تقػـ الحسمة بتقجيع أنذصتيا ومشذػراتيا بمغات 
مختمفة مغ خالؿ مػقع وزارة الرحة، ومختمف وسائل اإلعالـ، كسا تع تفعيل خط مجاني بمغات متعجدة 

كحلظ، تجشيغ التصبيق اإللكتخوني "مجتسع  ضسغ الحسمة لمخد عمى االستفدارات وحجد مػاعيج الفحػصات.
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واعي" بسبادرة مغ ىيئة السعمػمات والحكػمة اإللكتخونية لتسكيغ جسيع السػاششيغ والسكيسيغ مغ تتبع 
السدتججات الرحية، ومغ أىع مايسيد التصبيق خاصية تحجيج السػاقع التي يتع تفعيميا شػعًيا مغ قبل 

ت لع تمتـد بالحجخ السشدلي في محيصيع مغ خالؿ إرساؿ إشعارات السدتخجميغ لتشبيييع مغ وجػد حاال
(. وقج كاف ليحه السبادرات 2021ورسائل نرية ألرقاميع الذخرية بذكل مباشخ )السجمذ األعمى لمسخأة، 

 أثخ كبيخ في الحج مغ خصخ الجائحة وتأثيخىا عمى السػاششيغ والسكيسيغ.
 

٪ ال يشصبق ٩١تحجؼ لفقجاف الػضيفة بدبب تخفيس العسالة، ٪ لع يػاجيغ ٣١.٩ – التحجيات االقترادية
٪ واجيغ تحجيا كبيخا ججا. ٩٣٪ لع يػاجيغ تحجؼ لزعف الجخل العاـ لألسخة. في حيغ ٣٩.١عمييغ. 

٪ لع يػاجيغ تحجيا ٩١.٣٪ ال يشصبق.٩١.٣٪ لع يػاجيغ تجؼ متعمق بفقجاف الجخل العاـ لألسخة، ٥٩.٣
٪ لع ٣١.١٪ فقط مغ واجيغ تحجيا كبيخا ججا. ٩١.٣لية نتيجة العسل مغ السشدؿ. متعمق بديادة األعباء السشد 

٪ واجيغ تحجيا متػسصا. ٩١.٩يػاجيغ تحجؼ نتيجة ضعف االنتخنت بسكاف الدكغ وتأثيخ ذلظ عمى العسل، 
٪ أنيغ واجيغ ٩١.٥٪ لع يػاجيغ تحجؼ زيادة ساعات العسل كشتيجة لمعسل مغ السشدؿ، في حيغ أقخ ٩١.١

٪ لع يػاجيغ تحجيا لرعػبة إتساـ العسل في وجػد أشفاؿ ٩٥.١٪ ال يشصبق. ٩٣.٣جيا كبيخا ججا، تح
٪ ٣٩.٣٪ تحجؼ متػسط. ٩١.١٪ ال يشصبق تخفيس الشفقات األسخية، ٩١.٥٪ ال يشصبق. ٩٩.١بالسشدؿ، 

٪ واجيغ تحجؼ كبيخ ججا. ٩٥.٥٪ ال يشصبق، ٩١.١لع يػاجيغ تحجؼ في صعػبة الحرػؿ عمى عسل، 
٪ لع يػاجيغ ٣١.٣٪ ال يشصبق. ٣٥.٣٪ لع يػاجيغ تحجؼ في فقجاف الػضيفة بدبب الجشذ )أنثى(، ٣١.١

٪ ٩٣.٩٪ ال يشصبق، ٩١.٩تحجؼ في صعػبة الحرػؿ عمى دعع مادؼ مغ الجيات الحكػمية عشج الحاجة، 
دات ٪ لع يػاجيغ تحجيا في صعػبة الحرػؿ عمى دعع مادؼ مغ مػس٣٩.١واجيغ تحجيا كبيخا ججا. 

٪ لع يػاجيغ ٥١.٩٪ واجيغ تحجؼ كبيخ ججا. ٩٩.٩٪ ال يشصبق، و٩١.١السجتسع السجني عشج الحاجة، 
٪ ال يشصبق، ٩٩.٥تحجؼ لرعػبة الحرػؿ عمى دعع مادؼ مغ أفخاد العائمة و / أو األصجقاء عشج الحاجة، 

ا في انفخاد أحج ٪ لع يػاجيغ تحجي٣١.٣٪ واجيغ تحجيات كبيخة. ١.٣٪ واجيغ تحجيات متػسصة، و١.١
٪ واجيغ تحجؼ متػسط، ١.٥٪ واجيغ تحجؼ قميل، ١.٣٪ ال يشصبق. ٩١.٥أفخاد األسخة بالقخارات السالية، 

٪ لع يػاجيغ تحجيا في زيادة الجيػف ٣٩.٣٪ واجيغ تحجؼ كبيخ ججا. ٣.٣٪ واجيغ تحجؼ كبيخ، ٣.١
 ججا.  ٪ واجيغ تحجؼ كبيخ٩٩.٩٪ ال يشصبق، ٩٣.٣السدتحقة وصعػبة سجادىا، 
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نطخا لمجعع الكبيخ الحؼ قجمتو مسمكة البحخيغ نالحع عجـ مػاجية أفخاد  مشاقذة نتائج التحجيات االقترادية:
 غادة عبج هللا وآخخوف العيشة لتحجيات كبيخة خالؿ الجائحة، وخاصة الشداء، وىحا يتػافق مع دراسة 

واقترادية لتخفيف انعكاسات جائحة فيخوس إشالؽ حدمة مالية ومغ اإلجخاءات التي اتخحتيا البحخيغ: 
ـ؛ فقج أصجر مرخؼ البحخيغ 2021ـ ويشايخ 2020( في شيخؼ مارس وسبتسبخ 19كػرونا )كػفيج 

السخكدؼ تعميساتو لمبشػؾ العاممة في مسمكة البحخيغ بأف تتيح لمبحخيشييغ والبحخيشيات فخصة تأجيل سجاد 
جيل أو زيادة في مبمغ القدط أو زيادة في سعخ الفائجة؛ مسا القخوض، وذلظ مغ دوف احتداب رسػـ عمى التأ

أسيع في التخفيف عمى السػاششيغ في ضل الطخوؼ االستثشائية، وساعج في تػفيخ الديػلة في دعع القصاعات 
االقترادية السختمفة. أيزا، تكفمت حكػمة مسمكة البحخيغ بجفع فػاتيخ الكيخباء والساء لألفخاد والذخكات 

أشيخ وتأجيل أقداط جسيع الخجمات اإلسكانية بسا فييا الػحجات والبيػت والذقق والقخوض اإلسكانية لثالثة 
لسجة ستة أشيخ. ودفع رواتب العامميغ البحخيشييغ في القصاع الخاص لسجة ثالثة أشيخ مغ صشجوؽ التأميغ 

 ضج التعصل وىي فتخة قابمة لمتسجيج بحدب تصػرات األوضاع بذكل عاـ.

( حازت السذاركة 2كسا يطيخ في ججوؿ ) -خص التي ُأتيحت لمسخأة البحخيشية خالؿ جائحة كػرونا وعغ الف
٪ مغ السذاركات، يمييا السذاركة الفعالة في التعميع كسعمسة ٣١برػرة فعالة في اتخاذ القخار بالسشدؿ عمى 

مسا أضاؼ دورا ججيج لألـ ٪( وىحا متػقع نطخا لغمق السجارس وتحػيل الجراسة لمتعمع عغ بعج ٣٥.٥وأـ )
٪( أشخف إلى رغبتيغ في الحرػؿ عمى ٣٩كسعمسة بجانب دورىا كأـ نطخا لبقاء األبشاء بالسشدؿ. أيزا )

٪( أعخبغ عغ رغبتيغ في تمقي السديج مغ ٣٣)١تجريب لسيارات ججيجة يحتجشيا في وقت األزمات، وبشدبة 
٪( شالبغ بالسداىسة في اّتخاذ ٩٥.١شفاؿ والسدّشيغ. و )الّتعاوف في تحّسل السدؤوليات األسخّية ورعاية األ

القخارات السجتسعّية برػرة أكثخ فعالية؛ لمػصػؿ إلى مخحمة الّتعافي السجتسعّي مغ الػباء. كحلظ إتاحة السديج 
مغ الفخص لمعسل مغ السشدؿ أو خارج السشدؿ لتتشاسب مع األدوار السختمفة لمسخأة حرمت عمى ندبة 

آراء السذاركات. وبشدب متداوية جاء الػصػؿ إلى مخاكد قيادّية واّتخاذ القخار، والسداىسة في ٪( مغ ٩٣.١)
٪(، في حيغ جاء دورىا في السذاركة في ٩١.٩األنذصة الّتصػعّية والسذاركة في األنذصة الػششية بشدب )
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ى سػؽ العسل كخائجة ( كاف الجخػؿ إل٥.٥٥٪(، وبشدبة )٩٣.٣الرفػؼ األمامية لسػاجية الجائحة بشدبة )
 أعساؿ.

 ( الفخص التي ُأتيحت لمسخأة البحخيشية خالؿ جائحة كػرونا2ججوؿ رقع )

 الشدبة البشج #

 ٪(٣٩) ٩٣١ الحرػؿ عمى تجريب لسيارات ججيجة أحتاجيا في وقت األزمات. ٩

 ٪(٩١.٩) ٣١ الػصػؿ إلى مخاكد قيادّية واّتخاذ القخار. ٩

 ٪(٩١.٩) ٣١ الّتصػعّية والسذاركة في األنذصة الػششية.السداىسة في األنذصة  ٣

 ٪(٣١) ٩٣١ السذاركة بّرػرة فعاّلة في اّتخاذ القخار بالسشدؿ. ٣

تمقي السديج مغ الّتعاوف في تحّسل السدؤوليات األسخّية ورعاية األشفاؿ  ٥
 والسدّشيغ.

(٣٣) ٩٩٩٪ 

ثخ فعالية؛ لمػصػؿ إلى السداىسة في اّتخاذ القخارات السجتسعّية برػرة أك ٣
 مخحمة الّتعافي السجتسعّي مغ الػباء.

(٩٥.١) ١٥٪ 

السديج مغ الفخص لمعسل مغ السشدؿ أو خارج السشدؿ لتتشاسب مع األدوار  ١
 السختمفة لمسخأة.

(٩٣.١) ١١٪ 

 ٪(٥.٥) ٩١ الجخػؿ إلى سػؽ العسل كخائجة أعساؿ. ١

 ٪(٩٣.٣) ٣٣ الجائحة.السذاركة في الرفػؼ األمامية لسػاجية  ١
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 ٪(٣٥.٥) ٩٥٣ السذاركة الفعالة في التعميع كسعمسة وكأـ. ٩١

 

وقج عبخت بعس السذاركات عغ آرائيغ فيسا يخوف مغ أدوار وخبخات يخدف اكتدابيا أو اكتدبشيا بالفعل 
عبخت اثشتاف مغ السذاركات عغ رغبتيغ في  -وتجربغ عمييا خالؿ فتخة الجائحة، ففي مجاؿ التجريب

أفادت إحجػ السذاركات السذاركة في الػرش السقجمة مغ قبل السجارس لتفعيل دورىغ كسعمسات ألبشائيغ. كسا 
باستغالليا فتخة العدؿ خالؿ الجائحة في حزػر دورات عمسية عغ شخيق الدووـ وحرػليا عمى شيادات مغ 

 خالليا. كحلظ دخػؿ مذاركة لجورات تابعة لػزارة العسل 

أشارت إحجػ السذاركات التي  -ومغ اراء السذاركات عغ أدوارىغ خالؿ الجائحة: في الجانب التعميسي
ذغل مشرب مجيخة مداعجة بسجرسة حكػمية إلى أنو تع تجريبيا عمى مسارسة الفحز الدخيع لفيخوس ت

كػرونا، مذاركة أخخػ أشارت إلى قيادتيا لسجرستيا بحخص لزساف سالمة الجسيع، وعبخت مذاركة أخخػ 
 عغ دورىا في الكيادة لمسديخة التعميسية خالؿ الجائحة.

أقخت مذاركة أف إدارتيا لمسشدؿ أصبحت أفزل مغ ذؼ قبل.  كسا عبخت مذاركة  -عمى الجانب األسخؼ 
أخخػ عغ ازدياد الذعػر بالثقة بالشفذ والقجرة عمى تحسل مدؤوليات أكبخ خالؿ الجائحة، في حيغ تفخغت 

 كبار الدغ في السشدؿ. تعميع األحفاد والحزػر مع األشفاؿ دروس التعمع عغ بعج ومخاعاةمذاركة أخخػ في 

برشع أشارت إحجػ السذاركات إلى مداىستيا في األنذصة الخيخية حيث قامت  -ولتسزية وقت الفخاغ
الكسامات لمسؤسدة السمكية الخيخية، في حيغ أشارت مذاركة إلى العػدة لسسارسة رياضة السذي لتػفخ 

يتيا مثل الخسع والفغ في الجيكػباج عمى الػقت، في حيغ استغمت مذاركة أخخػ وقت العدؿ في مسارسة ىػا
 الصاوالت والكاسات.

اتكاؿ أفخاد األسخة بذكل كبيخ وبكل شيء في السشدؿ عبخت مذاركة عغ استيائيا مغ  –ومغ جانب آخخ 
الكياـ بجور الخعاية أيزا وخارج السشدؿ عمييا، وكحلظ أشارت مذاركة إلى قمة الفخص بدبب فقجاف العسل، 
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يس ألحج أفخاد األسخة مغ السدشيغ نتيجة إصابتيا بجمصة في السخ مع عجـ إمكانية الحرػؿ الرحية والتسخ 
عمى مسخضة دائسة، في حيغ أفادت مذاركة إلى التحجيات التي واجيتيا عشج محاولتيا دخػؿ مجاؿ ريادة 

مغ السشدؿ األعساؿ نطًخا لتػقف التػضيف، ولكغ واجييا تحٍج كبيخ؛ لعجـ وجػد دعع مالي لسغ يعسمػف 
 بالشدبة لمسذاريع الرغيخة.

 

 النتائج العامة للدراسة:
 

، ٩١-استصالع رأؼ السخأة البحخيشية حػؿ التحجيات التي واجيتيا في مػاجية جائحة كػفيج ىجفت الجراسة إلى
وذلظ في السجاالت األسخية، واالجتساعية، والرحية، واالقترادية؛ واستصالع األدوار التي لعبتيا السخأة 

خافق الجيػد السبحولة البحخيشية في مػاجية الجائحة وعخض لسا ىػ متػقع ليا مغ أدوار مدتقبمية تمعبيا لت
 لمتعافي مغ الجائحة.

 وقج خمرت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج أىسيا:
 

أدػ غمق السجارس والعسل مغ السشدؿ إلى إلقاء السديج مغ العبء عمى السخأة لخعاية األشفاؿ مغ  -
اسية، بجانب ما الشاحية التعميسية والشفدية، حيث كاف عمى األـ االىتساـ بستابعة مديخة األبشاء الجر 

تعخض لو األشفاؿ مغ تػتخ نفدي نطخا لمطخوؼ التي مخت بيا كافة األسخ مغ الشاحية االقترادية 
أو الرحية، وكحلظ فقج بعس أفخاد األسخة بالػفاة نتيجة الػباء، أضف إلى ذلظ احتجاز األشفاؿ 

التحجيات األسخية أف أكبخ بالسشدؿ نتيجة لمجعػة لمتباعج االجتساعي، لحلظ أضيخت الشتائج الخاصة ب
٪( ، يميو أداء ٩١تحجؼ واجو السخأة البحخيشية ىػ رعاية األشفاؿ مغ الشاحيتيغ التعميسية والشفدية )

 ٪(.٩٩مديج مغ األدوار في األسخة نتيجة غمق السجارس والعسل في السشدؿ )
ػاصل االجتساعي نتيجة لفخض التباعج االجتساعي وغمق كافة أماكغ التخفيو، أصبحت شبكات الت -

ىي البجيل األمثل لمتػاصل بيغ أفخاد العائمة واألصجقاء، والػسيمة التي تعتسج عمييا السخأة لمحرػؿ  
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عمى السعمػمات حػؿ فيخوس كػرونا وكيفية الػقاية مشو واالحتياشات الػاجب اتخاذىا، كل ذلظ أدؼ 
 ٪(، ، ٣٩لتػاصل االجتساعي )إلى زيادة الػقت السخرز الستعساؿ السخأة البحخيشية لسشرات ا

أدت الخصة التي اتبعتيا حكػمة مسمكة البحخيغ، وأيزا الىتساـ السسمكة بالسخأة لع تفقج أمخأة عاممة  -
وضيفتيا، مسا كاف عامال إلي عجـ وجػد مذاكل اقترادية حادة كسا عخفتيا دوال أخخػ نتيجة ألغالؽ 

األكبخ الحؼ واجيتو السخأة البحخيشية مغ الشاحية كثيخ مغ األنذصة االقترادية، وعميو كاف التحجؼ 
 ٪(. ٩٩االقترادية ىػ زيادة ساعات العسل كشتيجة لمعسل مغ السشدؿ ) 

نطخا ألف متابعة الحالة الرحية لكافة أفخاد األسخة مغ أشفاؿ إلى مدشيغ، فكاف تأجيل السػاعيج  -
تحجؼ واجيتو السخأة مغ الشاحية  ٪( ىػ أكبخ٩٩الصبية النذغاؿ الكػادر الصبية بدبب الجائحة )

الرحية، وىػ التحجؼ األكبخ الحؼ واجيتو دوؿ العالع، حتي لقب الكادر الصبي بالجير األبيس 
نتيجة لسا تحسمو مغ ضغػط عسل، ونطخا لكػف جانب كبيخ مغ الكادر الصبي مغ الشداء، فكاف 

 العسل.لمسخأة العاممة في ىحا السجاؿ نريب كبيخ مغ ضغط زيادة فتخات 
عمى الخغع مغ كل التحجيات الدابقة، إال أف ىشاؾ الكثيخ مغ الفخص التي ُأتيحت لمسخأة البحخيشية  -

٪( أكبخ فخصة ٣٥.٥خالؿ جائحة كػرونا ، وكاف لمسذاركة الفعالة في التعميع كسعمسة وكأـ )
 ُأتيحيت لمسخأة البحخيشية.

 
 التوصيات

 
عمى الشداء والفتيات" أف الدياسات التي ٩١ - كػرونا السدتجج جاء في تقخيخ " مػجد سياسات تأثيخ فيخوس

تراغ بجوف مذاركة السخأة أو إدراجيا في عسمية صشع القخار ىي سياسات أقل فعالية، لحا أكج التقخيخ عمى 
 (1)ضخورة تسثيل السخأة في جسيع عسميات التخصيط وصشع القخارات. 

 
 وعميو تػصي ىحه الجراسة بالتالي:

 
مسثالت مغ السشطسات الشدائية عشج وضع البخامج والدياسات وتشفيحىا وتقييسيا، ودعسيغ إشخاؾ  -

 يسثمغ الخط األوؿ لسػاجية األزمات في السجتسعات السحمية. -في كثيخ مغ األحياف-لكػنيغ 
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فيسا تخريز وساذؿ تػاصل تدتصيع السخأة أف تعبخ مغ خالليا عغ احتياجاتيا وأولػياتيا ومخاوفيا  -
 ق بالدالمة الذخرية واألمغ والرحة والتعافي االقترادؼ وأعباء الخعاية وغيخىا مسا ييع السخأة.يتعم

 تػفيخ بخامج تجريبية لمشداء لمعسل في حاالت الصػارغ وكيفية مػاجيتيا. -
واالجتساعي  زيادة الجعع الحكػمي لمسشطسات الشدائية لتتسكغ مغ تقجيع السدانجة والجعع الشفدي -

 لتقجيخؼ التخفيف مغ حجة األثار الشفدية واالجتساعية لمجائحة عمييا. والسعشػؼ وا
تقجيع الجعع الشفدي واالجتساعي لألسخ التي عانت مغ الزغط الشفدي والعبء االجتساعي  -

واالقترادؼ الحؼ أدػ إلى ضيػر بعس أشكاؿ الخالؼ في األوساط األسخية وذلظ لرػف التساسظ 
 ة أسخية سميسة.ئبياالجتساعي ورعاية األشفاؿ في 

التػسع في نصاؽ حرػؿ السخأة عمى إجازات عائمية ومخضية مجفػعة األجخ لخعاية أفخاد أسختيا  -
 ؼ ضغػط نفدية وجدسانية.أبجوف 

 تػسيع نصاؽ اإلعانات وبخامج السداعجة االجتساعية التي تدتيجؼ السخأة. -
 تقجيع الجعع لألميات العامالت في مجاؿ رعاية األشفاؿ. -
 يجات األعساؿ وصاحبات السذاريع الرغيخة عغ شخيق تخفيس الزخائب عمى شخكاتيغ.دعع س -
التعاوف مع السشطسات الشدائية ومشطسات السجتسع السجني لشذخ السعمػمات عغ اإلعانات  -

 والسداعجات التي يسكغ لمشداء الحرػؿ عمييا.
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