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  الملخص
یش المستدام للحصول      الزراعیة ةتستخدم األسر العدید من الوسائل المختلفة لتحقیق سبل الع

وارد األساسیة لضمان النجاة     إصیانة األصول والوصول و على ى الم ن الصدمات   ل دى    م ى الم عل
ذائ      إ؛ األمر الذى یحتاج یدالبع وأالمتوسط  ن الغ ى األم اظ عل ة للحف ى المرون دف  ىلى القدرة عل . یه

ى ظل محددات       قیاس القدرلى إهذا البحث  ذائى ف ن الغ ة على المرونة فى مواجهة الصدمات واألم
ك الصدمات؛    ذ ال  سابقة لحدوث تل ق ه د ولتحقی ن         ه د م ى العدی اًء عل م تصمیم نموذج سببى بن ف؛ ت

ن  توجهات الالتعاریف و را   احدى عشر   النظریة والمنهجیة الختباره. یتكون النموذج السببى م متغی
ة؛  وهى: ( اوداخلی اخارجی ذائى؛     واألصول؛ وتوفر الخدمات والمرافق العام ن الغ رات عدم األم خب

ال البشرى؛   ورأس المال االجتماعى؛ والتغیر المناخى المدرك؛ و  )حجم األسرة  والسن؛  ورأس الم
ة.   رات خارجی دمات؛ و كمتغی رض للص ة   والتع ى المرون درة عل ن الق رى واألم ذائى األس  الغ

ة رات داخلی ار عینكمتغی م اختی ن . ت ون م یطة؛ تتك وائیة بس ن  ازارعم 176ة عش حاب م أص
ات المالحظة      ؛ الحیازات الصغیرة وذج المفترض للبیان ة النم دى مطابق ا   .الختبار م م استخدام   كم ت

دد        دار الخطى المتع رات باستخدام أسلوب االنح دد المتغی ات الصغرى     التحلیل متع ة المربع وطریق
ى           وأشارت. الخطیة این ف ى تفسیر التب د ف وى الفری أثیر المعن رات الرئیسة ذات الت النتائج أن المتغی

أثیر السببى المباشر ف         ث الت ن حی ر م وذج السببى    ىالنموذج السببى؛ وأیضا األكب ر   :ىه النم متغی
ب    ى الترتی ة؛ عل ة الفردیة/االجتماعی درك؛ والمرون اخى الم ر المن دمات؛ والتغی رض للص . التع

  تم مناقشتها.القدرة على المرونة فى مواجهة الصدمات واألمن الغذائى ه النتائج لفهم تطبیقات هذ
  .نموذج سببى ،زراعة الكفاف ،سبل العیش المستدام ،االیكولوجى ،نسق االجتماعىال :مفتاحیةالكلمات ال

  المشكلة البحثیةو المقدمة
دمات  یب الص ت   تص واء كان ةس ة و / حیوی ة/ أو فیزیقی ادیة/ اجتماعی راء   اقتص الفق

ودهم لتحسین         ا یضر بجه الم، مم ع أنحاء الع اه والمجتمعات فى جمی ع تطور الصدمات    میتهرف . م
ا  تعیشموسبل هؤالء الناس وازدیاد تواترها أو شدتها، فإنها تهدد بشكل أكبر األمن الغذائى ل هم. غالًب

ن         عة م ة واس ة مجموع دان النامی ى البل ة ف ر الزراعی ه األس ا تواج دماتم ر   الص ررة وغی المتك
ة.  دمات  المتوقع ذه الص ة ل    ه ة االجتماعی الیف الرعای ون تك ا تك ا م ا غالًب اه   ه ت االنتب رة وتلف كبی

ن      (Ansah, Gardebroek, and Ihle 2019)السیاسى واإلنسانى.    د م ذلك سعت العدی ل
ات ا  ى الجه ة لتبن ة  لفاعل وم المرون اب   مفه ى أعق ف ف ى التكی درتها عل ة وق نظم الغذائی ة ال م متان لفه

 Constas et؛ Constas et al. 2014a؛ Pingali et al. 2005الصدمات بشكل أفضل (   
al. 2016.( ة وم فالمرون اد كمفه دد األبع اعى   متع ق االجتم فة للنس د ص ذى یع وجى  -وال االیكول

مات   ین الس ع ب یة؛  یجم ادیة؛ والمؤسس ة؛ واالقتص ة)؛  واالجتماعی ة (الفیزیقی ة التحی البنی
ة. تالك؛ و (Beckman 2006; Rose 2004)واالیكولوجی ذا ام اعى  ه ق االجتم  –النس
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ى استیعاب ال       ادر عل ط ق ن یكون فق ة   صدمات اإلیكولوجى المرونة أو القدرة على اكتسابها ل الحادث
ط ة فق رات الحادث ن التغیی تفادة م ى االس درة عل ه الق ون لدی وف یك ل أیضا س ك  ؛ ب ن تل ة ع والناتج

دمات؛ ى            الص ل ف ع كك ق أو المجتم ة النس ى تنمی اهم ف د تس ى ق تحدثات والت ار المس ك بابتك وذل
ة     (Dawley, Pike, and Tomaney 2010)المستقبل.   ة بمثاب ة واكتساب المرون ؛ فالمرون

اعى   وجى اإلی –اجسام مناعیة للنسق االجتم ن االضطرابات         ؛كول ذا النسق م ى ه سوف تحافظ عل
المستقبلیة إن حدثت. فدراسة المرونة سوف تزید من احتمالیة استمراریة األنساق االیكولوجیة ضد  

ة  اطر الطبیعی اطر         المخ ك المخ ل تل ى ظ ل ف ى تعم ة والت نظم الزراعی ة ال          .وبخاص
(Gaillard 2007; Joseph 2013)  

ا؛    وتستخدم األسر  ة منه یش         وبخاصة الزراعی ق سبل الع ة لتحقی ن الوسائل المختلف د م العدی
ى أو صیانة األصول والوصول       و  إالمستدام للحصول عل ى الم ى     ل ارد األساسیة لضمان النجاة عل

ن   د م ط والبعی دى المتوس ك الم دمات تل ى  الص ائل عل ذه الوس تمل ه د تش ق   . وق دمات والمراف الخ
یة و ة؛ األساس ة واالجتماعی ول المادی د  واألص الى یع ة. وبالت بل المعیش ق س ة لتحقی طة الالزم األنش

ات سبل المعیشة المستدامة      ألضمان ا وارد واألنشطة      من الغذائى أحد متطلب ى الم اج ال ذى یحت وال
ا ا     ىالت ا فیه ن المعیشة بم درة        ألتضمن الحد األدنى م اره ق ن اعتب ذائى یمك األمن الغ ذائى. ف ن الغ م
اة نشیطة وصحیة            ألا ن أجل حی ى كل وقت م افى ف ام الك ى الطع ى   سرة على الوصول ال ك ف ؛ وذل
ع وجود درجة      من طار إ ات م ة والثب ن المخاطرة للتعرض للصدمات     االتاحة والوصول والمنفع م

ة؛     ىوالت  ى سبل المعیش ؤثر عل د ت ى   ق اج ال األمر یحت ذلك ف اطر   ا ل ك المخ ة تل ستراتیجیات لمواجه
دخالت لضمان سبل معیشة       ألمن الغذائى؛ األواالضطرابات لضمان ا ب سیاسات وت مر الذى یتطل

رة لمواجه         وع والهج ع والتن ف والتوس ل التكی تراتیجیات مث تدامة. واس طرابات؛ مس ذه االض  ة ه
ودة     أقلم والع ى الت درة عل ع      إفالق درات واألصول م دمات والضغوطات وصیانة الق ل الص ا قب ى م ل

ذائى؛  إعدم تقویض الموارد الطبیعیة لألسرة، هذه النظرة تشیر  لى دینامیكیة البعد الزمنى لألمن الغ
ة  ة مصحوبة   -ةاقتصادیة؛ زراعی  -فسبل العیش المستدام تعكس سیاسات وظروف اجتماعی ایكولوجی

ا دور األصول ك         أتى هن ر رسمیة، وی وارد ومؤسسات رسمیة وغی ى حدوث     بم محددات سابقة عل
ال ا       الصدمات و ى سبیل المث ا (عل ذائى)   ألحلقة وصل بین ظروف سبل المعیشة ومخرجاته ن الغ م

  وهذه الموارد أو األصول قد تكون (طبیعیة؛ تمویلیة؛ مادیة؛ بشریة؛ اجتماعیة).
ونوألن  كان الریفی م  الس ؤثرا بال أه كان ت ر الس رات  كث ن التغی ة ع ة الناتج دمات وبخاص ص

ة ة.  أل المناخی الموارد الطبیعی ة ب تهم مرتبط بل معیش  Food and Agriculture)ن س
Organization 2013) ار االضطرابات  من المرجح أن یشعر  ؛ وبالتالى ر سكان    ب بآث شكل أكب

ة   ىهم الرئیسیة ف  تعیش مالریف الذین تتمثل سبل   ك األنشطة الزراعی دخل   ؛ وذل نخفض   بسبب ال الم
ة.    ة الزراعی ة التحتی عف البنی زارعین وض ذه ا للم ت ه واء كان طراباتس ة أو   الض ة/ فیزیقی حیوی

ذائ  سوف تؤثر  ؛اقتصادیة/ اجتماعیة ن الغ ى المحاصیل       ىعلى الزراعة واألم أثیر عل ن خالل الت م
ذ ة. یوبالتالى على األسرة المعیش   والتربة والحشرات واألعشاب واألمراض والثروة الحیوانیة،  لكل

ة   على اثارها آواستمرارها و صدماتتراكم هذه ال ة االجتماعی ة الریفلبیئ ى   ىوالمزارعین سیؤد   ی إل
ة  لب توفر قدر من الاألمر الذى یتط .انعكاسات سلبیة على المجتمع الریفى  ؛سرته أمزارع و للمرون

عادة تنظیم نفسه من أجل الحافظ   إوقدرته على  والصدمات قدرته على التعافى من المخاطربمعنى 
ه و     ة ب یش الخاص بل الع مة لس ائف الحاس ى الوظ ف    بعل ى التكی درة عل ك الق من ذل رته. ویتض أس

أقلم    اء الت ى بن ى اعادة التنظیم           والقدرة عل درة عل ى التخطیط والق درة عل افى والق ى التع درة عل  والق
ة  تقبلیة  لمواجه ى  باإلضافة ، الصدمات المس ى  ال ة إل ع     الحاج ى مستوى المجتم ة عل دابیر الالزم الت

ه وألسرته.      ذائى ل ن الغ ى األم ة   المحلى والتى تساعد فى مواجهة الصدمات والمحافظة عل فالمرون
ن  أه بخصائص المزارع و  منتج تتحدد خصائص   ذلك       سرته م ات ووسائل لكسب العیش؛ وك ممتلك

درة        لیه.إكبر الذى ینتمى ألخصائص المجتمع المحلى والمجتمع ا ه ق ب علی ذى سوف یترت األمر ال
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رن أن  ذائى الم ق الغ د    النس ى عن ذائى حت ن الغ مان األم ى ض ة ف یة المتمثل ه األساس تفظ بوظائف یح
  (Ansah et al. 2019)مواجهة الصدمات.

ى مصر   السائد نمط المزارع الفردیةتمثل وألن المزارع الصغیرة  رب     ف ا یق ألف م ث یت ، حی
ل مساحتها عن          ىإجمال ىمن ثلث ة تق ن وحدات زراعی ة  المساحة المنزرعة م ة  عشرة أفدن . الغالبی

ى   الصغیرة المائة من الحیازات الفردیة ىف 38.1 تمثل هذه المزارع الصغیرة العظمى من ل  والت تق
ة   ن ثالث احتها ع ةمس ن خمس   ىف 51.1و، أفدن ل م ة أق ة ةالمائ وال؛ أفدن ة  ىف 66.74 ىوح المائ

  .أفدنةمزارع أقل من عشرة 
ث   داد الزراعحی رق التع زارع األخرى.  ىالمصر ىال یف زارع األسریة والم ین الم ا ب بینم

ة.          ا مزارع عائلی ى المزارع الصغیرة ویعتبرونه امهم عل اء اهتم ار  فیركز المسؤولون والعلم المعی
كل أساس   و بش غیرة ه زارع الص د الم تخدم لتحدی احة األرض ىالمس ك، مس ى ذل اء عل ر  ؛ وبن تعتب

ن     5بعض الدراسات المزارع الصغیرة تلك التي تقل مساحتها عن  ل م فدان بینما تعتبرها أخرى أق
راد األسرة).       ف  3 تهالكیة ألف ة االحتیاجات االس رة لتلبی اج محاصیل كبی ى إنت اًء عل ض  دان (بن وبغ

ل    مصر  ىالسائد ف  ىمع النظام الزراعالنظر عن هذه الخالفات؛ فهناك حقیقة مفادها أن  ذى یمث وال
ة      ى، فإن الدخل الناتج من المزارع الت نمط المزارع الفردیة فیه النمط السائد ل مساحتها عن ثالث تق

ة األسریة) ال        ة واستخدام العمال ة المختلف ن األنشطة الزراعی الغ      أفدنة (م ر الب ي خط الفق  1.25تلب
ع   )1(خط الفقر لألمم المتحدة .الیوم للفرد ىف ىدوالر أمریك ازات الصغیرة ف     وم دد الحی د ع  ىتزای

ة)    ة أفدن ن ثالث ل م ر (أق أثیر     ىوه؛ مص ا ت ة له اهرة متنامی لبظ ة     ىس اءة الفنی ور الكف ن منظ م
ى ظروف معیشة      ىقطاع الزراعة المصر ىواالقتصادیة واقتصادیات الحجم ف لًبا عل ؤثر س ، كما ت

ر   دالت الفق ادة مع زارعین وزی ن      الم ال األم بیل المث ى س تدام (عل یش المس بل الع الى س وبالت
ذائي)  ذى   )Marzin et al. 2017(.الغ ى   األمر ال ذا البحث    أدى إل دف  اجراء ه ى   به التعرف عل

ذائى        ن الغ ة الصدمات واألم ى مواجه ة ف قدرة المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة على المرون
  وجود محددات سابقة على حدوث تلك الصدمات.فى 

  أهداف البحث -1
ى         إیهدف هذا البحث بشكل أساسى     وف عل وذج السببى المفترض والوق یم جودة النم ى تقی ل

ذ یط ال دور الوس ن   ىال دمات واألم ة الص ى مواجه ة ف ى المرون درة عل ه الق ل تعلب ى ظ ذائي؛ ف الغ
رر صیاغة األ    وجود محددات سابقة على حدوث الصدمات. داف ھولتحقیق هذا الهدف األساسى تق

 الفرعیة التالیة:
وذج         - ة للنم ة والداخلی رات الخارجی ین المتغی ة ب ات المتوقع ح العالق ببى یوض وذج س اء نم بن

  .المفترض
 .التعرف على مدى مطابقة البیانات المالحظة للنموذج المفترض -
  ائى.ھالتعرف على المجموع الكلى لألثر السببى لمتغیرات النموذج المعدل والن -
ذائى    - ن الغ تقییم جودة النموذج السببى لمفهوم القدرة على المرونة فى مواجهة الصدمات واألم

  .الصغیرةمن المزارعین أصحاب الحیازات لدى عینة 

  األهمیة النظریة والتطبیقیة للبحث 1-2
ذا البحث    ى أمرین؛ األمر األول   قد ترجع األهمیة النظریة له وم     ، إل ة معالجة مفه هو محاول

ة        ا بشكل یعكس دینامیكی ة قیاسه اجرائی المرونة وتعریفه نظریا ببعدیه الفردى واالجتماعى إلمكانی

                                                             
 purchasing powerدوالًرا في الیوم، ولكن بعد النظر في تعادل القوة الشرائیة   1.25یُعرَّف الشخص الفقیر بأنھ الشخص الذى یستھلك حوالى  1

parity )PPP ًا للجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.2013جنیھًا مصریًا في الیوم في عام  11.2)، فإنھ یصل إلى أقل من   ، وفق
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دة؛             ؛ والمفهوم ة واح ى نقطة زمنی ذا البحث تصمیما مستعرضا ف ن تصمیم ه رغم م ى ال ال أن إعل
ن          ل م وف یجع ة؛ س ى المرون درة عل ن الق ر ع اعى للتعبی ردى واالجتم دین الف ال البع تخدام ك اس

ى المفهوم أكثر قابلیة للتطبیق وبخاصة على المستوى  انى  اإلجرائ ر الث راض    ، هو . األم ة افت محاول
ة الصدمات     كالقات خطیة مع ظواهر دینامیكیة نموذج سببى ذى ع ى مواجه ة ف القدرة على المرون

ذائى  ى حدوث       واألمن الغ ى ظل محددات سابقة عل ك  ف ى       الصدمات؛  تل دا؛ وعل دو امرا معق د یب ق
ة      الرغم من ى محاول رات؛ ف دد المتغی ذلك؛ یعد هذا البحث محاولة الختبار هذا النموذج السببى متع

یاقات        ؛عادة االختبارإالختبار ولواقعیة قابلة  الوصول الى تعمیمات ى س ة ف ق المرون م تطبی ث ت حی
دمات      ة الص ى مواجه وة ف ر ق ا أكث ن جعله ادیة م ة واالقتص نظم االجتماعی ة ال م امكانی ة لفه مختلف

  (Folke 2006)وكیف یتم ذلك.
ة            ن الدراسات المفاهیمی ل م وى القلی م یظهر س ة؛ ل نظم الغذائی ى ال ة عل ق المرون ا لتطبی بینم
ة     وم المرون ل مفه والتى تمیل إلى معالجة ظاهرة المرونة من منظور عام؛ وبالتالى التحدى فى تفعی

نظم   یاق ال ى س ا.   ف ا زال قائم ا م ا تجریبی ل تقویمه ن أج یة م رة المعیش ة لألس  ,Pingali)الغذائی
Alinovi, and Su on 2005)  

ذه الظواهر تحت         هذا البحث قد یضیف من هذا المنطلق؛ ى العلمى له اء المعرف ة البن الى لبن
    الظروف المصریة لدى المزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة.

ى    أما عن   ذا البحث ف ى ال   دراسة  األهمیة التطبیقیة له درة المزارع عل ة ق ة    مرون ى مواجه ف
ن    إ سوف یحتاج المزارع؛ ألن ومنها األمن الغذائى لضمان سبل عیش مستدام صدماتال در م ى ق ل

ى سیاق تفاعل سیاسى اقتصادى       المكتسبة  هذه المرونة  ؛تلك االضطراباتالمرونة لمواجهة  تم ف ت
اعى مؤسسى  وجى؛ اجتم تدام   إیكول یش المس ون مخرجات سبل الع ى تك ذائى  والت ن الغ ا األم  ومنه

اعالت.   ذه التف ة     فإكساب  (Chambers and Conway 1992)نتیجة له د  أالمزارع المرون ح
ب ال     أثیرات وعواق ة    الوسائل الرئیسیة إلدارة ت رات المناخی  ,Momtaz).صدمات وبخاصة التغی

Choobchian, and Farhadian 2019)    أثیر رد ت فمن خالل فهم أفضل إلدراك االنسان الف
اعى   ق االجتم و      –النس أثیر س ذا الت ة ه ى مواجه درة عل ابه الق ة اكس ه وكیفی ى علی اعد البیئ ف یس

ة    ة اجتماعی ز بیئ ى تعزی ة عل ات التنموی عى السیاس كل   –واض تدامة بش ة مس ایكولوجی
ا   (Smith, Anderson, and Moore 2012)أفضل.  ة ف    ق كم م المرون النسق   ىد یساعد فه

دخالت الت     ىسرى فألالغذائى ا ذائى ف      ىتحسین برمجة الت ى النسق الغ ؤثر عل ة    ىت اطق النامی المن
ر   مساعدة یةكیففى  وف یساهمكما س المعرضة للصدمات. الناس والمجتمعات على أن یصبحوا أكث

ا  لتعافىمرونة، لیس فقط ل اههم   ؛من الصدمات ولكن للتغلب علیه ل     ؛وتحسین رف ون أق ث یكون بحی
ن    ؛عرضة للصدمات التالیة ة بل وقد یتجاوز األمر م ى    امكانی افى ال ة كیفالتع اس   نیتحس  ی اة الن  حی
  .نفسها ظل وجود الصدمات ىف فى التعامل مع الصدمات

 ستعراض األدبیاتا -2

  طار المفاهیمى للمرونةإلا 2-1

ف  له معانى متعددة Resilienceمفهوم المرونة  ه؛       تختل ذى یستخدم فی ا للسیاق ال د  تبع فعن
ال أو          ى سیاق االنتق ا ف وم یستخدم أحیان د أن المفه ة؛ وج استعراض بعض التعاریف لمفهوم المرون

ى       اضطرابات وأزماتالتحول أو عند التحدث عن وجود  رد واألسرة أو عل ى مستوى الف سواء عل
ین النسق       األكبرالمجتمع  وأمستوى المجتمع المحلى  ة ب ر عن العالق . وأحیانا أخرى یستخدم للتعبی

  خصائص هذا النسق. باعتبار المرونة أحد یكولوجىإلا - االجتماعى
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ى   ف  ة ف وم المرون تخدام مفه د اس ود       عن ن وج دث ع د التح ول أو عن ال أو التح یاق االنتق س
ى    بأنه   ةفقد ذكرت منظمة األغذیة والزراعة تعریفا للمرون ضرابات أو أزماتأ درة األسرة عل " ق

ال، ا          بیل المث ى س دمة (عل دوث الص د ح ابق بع ة الس توى الرفاهی ى مس ودة ال ن  ألالع م
ذائى)  ة االتحاد      (Food and Agriculture Organization 2012)".الغ ذلك ذكرت لجن ك

ى ال        بأن المرونة هى:  األوروبى یم عل ة أو اقل ى أو دول ع محل رد أو أسرة أو مجتم درة ف ؛ صمود "ق
ن الضغوط والصدمات       افى بسرعة؛ م ف؛ التع  (European Commission 2012) ".التكی

ك خالل      ما تم تعریف المرونة بأنهاك ى تنقل اعى والت "الوصول الى األصول أو أنساق الدعم االجتم
دائد رات الش ى   (Chambers and Conway 1992) ".فت یر ال د تش ا ق ى أنه افة ال  باإلض

ن حدث              افى م ى االستیعاب والتع ة عل درة االجتماعی دة؛ تعكس الق ة مجه ن تجرب افى م "معدل التع
ة  أما ا (Wisner et al. 2014)خطیر". ة لمرون ى   ف Individual Resilience الفردی تشیر ال

انى   (Smith et al. 2012)التأقلم والتكیف مع التغیرات والظروف البیئیة.  اذا فالمرونة بهذه المع
ل        وفى ذلك السیاق؛  ة ب ف معین ة ومواق د تجرب ن الصفات    عملیة مستمرة ال تتوقف عن مجموعة م

ل ا  ى تجع ة والت اعد     ألالفردی ذه الصفات تس ن الضغوطات؛ ه ف م ى تجارب ومواق رنیین ف راد م ف
ك التجارب      على التكیف والتعلم وإعادة التنظیم والقدرة على التأقلم من هذه الخبرات الناتجة عن تل

Ru). لضاغطةوالمواقف ا er 2012)  جمع بین القدرات كسمات  وبالتالى یمكن اعتبار المرونة"
ة       أللألفراد وا ة والمؤسسیة والمعلوماتی وارد االجتماعی ب؛ والم ن جان ى     سر م ب آخر؛ والت ن جان م

   (White et al. 2004) ".تمكن من استخدام هذه القدرات بشكل فعال

ة       وم المرون ى مفه ى ذات السیاق لمعن ال أو االضطرابات   سیاق   –كذلك ف  -التحول أو االنتق
ى  ؛معاتمجتلل العام مستوىالعلى  ذلك        فتشیر المرونة ال ات وك وارث واألزم ع الك ى من درة عل "الق

مل      ذا یش تدامة. وه ة ومس ة فعال ب وبطریق ت المناس ى الوق ا ف افى منه تیعابها أو التع ا أو اس توقعه
دات الت        ة التهدی ى مواجه یش ف بل الع اق س ین أنس تعادة وتحس ة واس ة    ىحمای ى الزراع ؤثر عل ت

ا   2والتغذیة واألمن الغذائى وسالمة الغذاء ". ة لیشمل مجاالت أخرى     د أمت كم وم المرون ا  ؛ مفه كم
ى ال ف و الح ة" الت  ه ن أجل المرون وارث م اطر الك ن مخ د م دة للح م المتح ل األم ة عم م  ى"خط ت
ام  ا ع ة 2013 إطالقه دول ى، والتمیالدی زخم ال ى ال تركة   ى"تتبن ة مش ة "كنتیج تخدام" المرون الس

بل    وارث ، وس اطر الك ن مخ د م ر، والح ن الفق د م دمج الح ر  ت ع تغی ف م تدامة والتكی یش المس الع
ة المستدامة.       ن التنمی اخ ، كجزء ال یتجزأ م  Estêvão, Calado, and Capucha)" المن

2017)  
ة   أما ى عند التحدث عن معنى المرون اعى      ف ین النسق االجتم ة ب وجى   – سیاق العالق االیكول

ة    ك العالق م   . باعتبار المرونة أحد خصائص ذلك النسق وتل د ت ة أوال  استدعا فق وم المرون ن   ء مفه  م
ال      ى سبیل المث ة؛ عل ولینج    ،مجال الدراسات االیكولوجی درة النسق    (1973)استخدمه ه ى ق ، بمعن

ى یستطیع النسق امتصاصها.        على احیاء نفسه أو م    (Holling 1973)حجم االضطرابات الت ث
ة؛   شاع استخدامه تباعا فى العدید من التخص وم االجتماعی ت  صات والعل ث تناول مدرسة تحالف    حی

ة   ة        Resilience allianceالمرون اره أحد خصائص االنساق االیكولوجی ة باعتب وم المرون مفه
ة.  ة      (Folke et al. 2002; Walker et al. 2002)واالجتماعی ف المرون اموا بتعری ث ق حی

د وإعادة         ة لتجدی بأنها، "صیانة وظائف النسق؛ عندما یكون مضطربا." "وصیانة العناصر الالزم
اظ     ه الرئیسیة."    تنظیم النسق للحف ى وظائف  (Folke et al. 2002; Walker et al. 2002)عل

االیكولوجیة یركز على النسق اإلیكولوجى بشكل   –هذا النهج فى تحلیل مفهوم المرونة االجتماعیة 
ین كال    كبیر مع ادراك تأثیر النسق االجتماعى على النسق اإلیكولوجى من خالل التفاعل المتبادل ب

                                                             
2 https://www.fao.org/emergencies/how-we-work/resilience/en 
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ة          الفرعیین النسقین وجى بالخدمات االیكولوجی د النسق اإلیكول ى تزوی اعى عل وقدرة النسق االجتم
ام             ن االهتم دال م ى مخرجات النسق ب وجى عل ر النسق اإلیكول تم بدراسة أث الالزمة. فهذا النهج یه

ات.   ك المخرج ى تل اعى عل ق االجتم رى كالنس اق أخ وم   بأنس تخدام مفه یاق الس ى ذات الس وف
ة؛   ب األ  المرون وارث      یعرف مكت اطر الك ن مخ دة للحد م م المتح  The United Nationsم

Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR)   ف المرونة بأنها "القدرة على التكی
ن أجل         ر م ة والتغیی ن خالل المقاوم لنسق ما؛ مجتمع محلى أو مجتمع یحتمل تعرضه للمخاطر؛ م

ه وبنائ   ول لوظیفت توى مقب ى مس اظ عل ول والحف ق   الوص درة النس الل ق ن خ ك م د ذل تم تحدی ه. وی
ة أفضل        ن أجل حمای وارث الماضیة م االجتماعى على تنظیم نفسه لزیادة قدرته على التعلم من الك

اطر".  ن المخ د م دابیر الح ین ت تقبل وتحس ى المس ة   3ف ة المعنی ة الدولی ة الحكومی رف الهیئ ا تع كم
اخ    ر المن ؛ The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)4بتغی

ى    -المرونة بأنها "قدرة النسق االجتماعى  اظ عل اإلیكولوجى على امتصاص االضطرابات مع الحف
ع     ف م ى التكی درة عل ذاتى والق یم ال ى التنظ درة عل ق. الق ذا النس یة له ة األساس اء والوظیف س البن نف

  )Bernstein et al. 2008(" .اإلجهاد والتغییر

ن  اریف  م ض التع ة بع الل مراجع ابقة خ ة   الس وم المرون ة  لمفه ف مرون ن تعری رد  یمك الف
ك    ىف المزرعیة المعیشیة وأسرته ذا البحث؛ وذل درة داخل         ه ر عن الق وم یعب ة مفه ار المرون باعتب

اعى ق االجتم ع  - النس وجىام ق االیكول ة النس درات   -دراك أهمی ن الق ة م ین مجموع ع ب ا جم بأنه
ى الت      درة عل تعلم؛ الق ى ال درة عل ى      أقلم(الق درة عل ى التخطیط؛ الق درة عل افى؛ الق ى التع درة عل ؛ الق

راد وا       مات لألف یم) كس ادة التنظ ى إع درة عل تیعاب؛ الق دابیر    ألاالس ب؛ والت ن جان ر م س
ادیة یة /االقتص یة؛ واالجتماعیة/المؤسس ادیةوالمعلوماتیة؛ السیاس ع    /االرش توى المجتم ى مس عل

ى  ر؛ المحل ب آخ ن جان ة م دابیر االجتماعی ة والت درات الفردی ن الق ع م ذا الجم ق  ه ل النس داخ
وجى  أهمیة مع الوضع فى االعتبار -االجتماعى  ن  -النسق االیكول راد   تمك ال    سر ألوااألف بشكل فع

رات واالضطرابات     ة التغیی ت    لمواجه ب؛    صدمات  وأضغوطات  سواء كان ن جان ذلك  م صیانة  ك
كأحد مخرجات    األمن الغذائى) من جانب آخرعلى سبیل المثال: الوظائف الحاسمة لسبل المعیشة (

  .لمرونةعملیة ا

 النظریة لدراسة المرونةتوجهات ال 2-2
ا  لیه فى هذا البحث؛ بأن إكما سبق اإلشارة  مفهوم المرونة له معان متعددة؛ والتى تختلف تبع

ات     ومستوى التحلیل التطبیقى للمفهوم؛ ، یستخدم فیهللسیاق الذى  ك توجه ى ذل ة  فقد ترتب عل نظری
ددة  رى  متع أطیر النظ تخدم للت د  تس اربیرو     عن نف ج ث ص ة. حی وم المرون ة مفه ، (2016)دراس

  :كالتالى توجهات لى أربعإالنظریة فى دراسة المرونة توجهات ال
دد  توجه یعتبر  اد المرونة بناء مفاهیمى متع اس      األبع اد قی ذه األبع ن خالل ه ن م درة  ؛ یمك  الق

  وبالتالى یمكن التنبؤ بها وتفسیرها من خالل متغیرات أخرى. على المرونة؛
درة   توجه یعتبر  ر عن الق ى       ؛المرونة متغیر مستقل یعب ة (عل ؤ بالرفاهی ن استخدامه للتنب یمك

  سبیل المثال: األمن الغذائى) فى مواجهة الصدمات والضغوطات.
ر   ه یعتب زمن (     توج ر ال ا عب ن مالحظته ة ویمك ائج الرفاهی د نت یة وأح ة خاص اسالمرون  قی

  .دینامیكى)
                                                             

3 https://www.undrr.org/terminology/resilience  
  

 الھیئة إنشاء تم. المناخ بتغیر المتعلقة العلوم یموبتق معنیة المتحدة لألمم تابعة ھیئة ىھ المناخ بتغیر المعنیة الدولیة الحكومیة الھیئة 4
 المستقبلیة والمخاطر وآثاره المناخ تغیر حول منتظمة علمیة دیراتبتق السیاسات ىصانع لتزوید المناخ بتغیر المعنیة الدولیة الحكومیة
ً  المحتملة،  https://www.ipcc.ch .والتخفیف التكیف خیارات طرح عن فضال
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أطیر المشكالت و/أو           اعتبار  ة لت ل األطراف الفاعل ن قب دخل م نهج عمل وأداة للت ة ك المرون
 (Garbero 2016)بناء سیاسات التدخل لحل تلك المشكالت. 

ه ف       ا م تبنی ذى ت ف النظرى وال ن التعری ذا البحث؛   ىنطالقا م تم استعراض بع     ه  ضسوف ی
ى ت  ى   التوجهات والت ار        ركز عل ى اعتب اد؛ باإلضافة ال دد األبع وم متع ة مفه ار المرون ة  اعتب  المرون

تق  را مس درة ال متغی ن الق ر ع اعى    یعب ق االجتم ل النس ة داخ دابیر االجتماعی ة والت ن و؛ الفردی یمك
دمات.         ة الص ى مواجه ذائى) ف ن الغ ال: األم ى سبیل المث ة (عل ؤ بالرفاهی ى  استخدامه للتنب ا یل وفیم

  سوف یتم استعراض بعض من هذه التوجهات:

   یكولوجىاإل – االجتماعىالنسق  مرونة توجه 2-2-1
اعى   ق االجتم ة النس ر   -مرون ن النظ وجى یمك ة      إاإلیكول و نظری ر وه ور أكب ن منظ ا م لیه

لمتین  حول  والتى تتمركز منطلقاتها النظریة  Complex system theoryنساق المعقدة ألا مس
ن ا    أوال،  :أساسیتین هما ن مجموعة م م النسق ككل      ألالنسق یتكون م ال إجزاء وال نستطیع أن نفه

ذه          ئهجزاأمن خالل دراسة  ین ه ات ب اعالت والعالق ث التف ن حی ذلك م ة. ك من حیث البناء والوظیف
زاءألا ق.   ؛ج ذا النس ى أداء ه رف عل ك للتع ا،وذل لمة ثانی ه؛   مس ة أجزائ اوى مجموع ق ال یس النس

ر أن ا ى آخ ا ال     ألبمعن ة؛ أى مجموعه ت تجمیعی ام لیس ق الع ذا النس ن ه ة ع ة المنبثق اق الفرعی نس
ل   ق كك اوى النس زاءه أو     ؛یس ة أج ن مجموع ر م ل أكب ق كك ن  ألن النس ر م ة.  أ أكب اقه الفرعی نس

لمتین  ن اشتقاق أن ا   ؛وانطالقا من هاتین المس اعى    ألیمك ة للنسق االجتم وجى   -جزاء المكون اإلیكول
رد سلوكا    إلیسلك ا ،بل تنتظم فى نسق كلى؛ وبناء علیه ؛لیست منعزلة عن بعضها البعض نسان الف

ة   ر من  یتسم بالدینامیكی ن خالل            هأكث ا م ن فهم ة یمك ة الدینامیكی ذه الطبیع تاتیكى. ه نمط سلوكى اس
اعى     ق االجتم زاء النس ائص أج م خص عب فه رى یص ة أخ ن ناحی ة. م بب بالنتیج ة الس -عالق

ة    أللیها هذه االجزاء. هذه اإاإلیكولوجى بدون فهم خصائص النسق ككل والتى تنتمى  ى حال جزاء ف
ن ال   در م لیم.       من االتصال معا بق ه بشكل س ؤدى النسق وظیفت ة   ألو تنسیق لكى ی ن النسق ذو طبیع

ذا النسق    ى ه ن      إف  ؛دینامیكیة وكذلك سلوك االنسان الفرد الذى ینتمى ال د یحدث سواء م ر ق ن التغی
ة               ى االستمرار والقابلی ادر عل ن مصادر خارج النسق؛ ویكون النسق ق مصادر داخل النسق أو م

ى اص    ه عل ة الحال         للحیاة فى حالة قدرت ة. وبطبیع ة ومتوازن دة متعاقب ة جدی الح نفسه وتطویر حال
ع أنساق أخرى ف       -فان النسق االجتماعى ا یتفاعل م ه یستطیع   إاإلیكولوجى نسقا مفتوح ن یحافظ  أن

وازن          د الت ا یعی ن خالله ى م دخالت والمخرجات والت ن الم تمرة م ة مس الل عملی ن خ ه م ى نفس عل
ى    إعادة التنظیم یؤدى إلنفسه مرة أخرى. هذا التجدید و لى حالة جدیدة من التوازن داخل الحدود الت

ى         دة والت ة المرت ا یعرف بالتغذی ن خالل م یعمل بها النسق. ویتم التعرف على حالة عدم التوازن م
ن         ق م تمكن النس ى ی ى تصحیحه حت ل ینبغ اك خل أن هن ق ب البة للنس ة س ه. إتعطى تغذی ادة توازن ع

Sky) لیة الفحص والتنظیم.فالتغذیة المرتدة تقوم بعم ner 2005)  

ة ا  دة  ألانطالقا من النظریة العامة لألنساق أو نظری ة    إف  ؛نساق المعق ام للمرون ن المنظور الع
ى           إینظر  ادرا عل ى ق ذى یستطیع النسق امتصاصه ویبق ا حجم االضطراب ال لى المرونة باعتباره

ى ة عل ذلك  المحافظ ه؛ ك ه وبنائ ر وظیفت ه؛   إ ینظ یم نفس ادة تنظ ى إع ادر عل ق ق ة النس ى أى درج ل
ف.      تعلم والتكی ى ال ه عل ادة قدرت اء وزی ق بن تطیع النس ة یس ى أى درج افة ال  Holling)باإلض

1973; Nelson, Adger, and Brown 2007)  

اعى ف ق االجتم اعى (ا     -النس ى االجتم ق الفرع ى النس تمل عل وجى یش رد   االیكول ان الف النس
ن   -) والنسق الفرعى االیكولوجى (الفیزیقىوالنظم والمنظمات االجتماعیة ة م الحیوى) وهما فى حال

    (Gallopín 2006)التفاعل المتبادل. 
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ذا التوجه؛    خالل  من اعى      Adgerاستخدم  ه ة النسق االجتم وجى   –وزمالؤه مرون اإلیكول
وجى.         ر اإلیكول اعى كاستجابة للتغی ة النسق االجتم ل عوامل مرون  (Adger 2000)من أجل تحلی

ى         ى سیاق العوامل الت ا ف ن تناوله اعى یمك فالقدرة على التعلم والتكیف كمفاهیم داخل النسق االجتم
تراتیجیات وإدارة ال  دعم  اس ن        ت ة م ى مجموع ل ه ذه العوام اعى؛ فه ق االجتم ل النس ة داخ مرون

ة           ة والحیوانی واع النباتی وع األن ال تن بیل المث ى س ة؛ عل ة واالجتماعی ائص االیكولوجی الخص
ة   كخصائص للنسق اإلیكولوجى وكذلك الخیارات االقتصادیة كخصائص للنسق االجتماعى والالزم

رى    ا ی تعلم. كم ف وال جیع التكی یانة وتش ف    Adgerلص ى التكی درة عل ین الق ة ب لة قوی ود ص وج
ل.    ع كك توى المجتم ى مس رة أو عل توى األس ى مس واء عل ة، س ن  فوالمرون نخفض م توى الم المس

دودة.     ة مح ارات التكیفی ى أن الخی ة یعن ذا ال   المرون الل ه ن خ ن م ذلك یمك هك رأن  توج ى ُینظ  إل
دة المرونة على أنها تحددها مجموعة من العملیات االجتماعی ن    ؛ة والعوامل االقتصادیة المعق دئا م ب

ال      أمین ورأس الم ر الرسمى والت الوصول إلى الموارد من خالل الضمان االجتماعى الرسمى وغی
اعى.  ا االجتم راد      كم ول األف تحقاقات ووص وم االس ا بمفه ى جوهره ددات ف ذه المح رتبط ه ت

ف.     ة للتكی وارد الالزم ى الم ى    (Adger 2000)والجماعات إل ة والت نظم االجتماعی أتى دور ال وی
ول ا  ى وص ؤثر عل ى     ألت ول ال یم الوص ف وتنظ تعلم والتكی ل ال ن أج ة م وارد الالزم ى الم راد ال ف

ا    إفالوصول . الموارد ذلك یلعب دورا مهم لى األصول یلعب دورا مهما فى وقت االضطرابات؛ وك
ة   اكساب ا ىف ى المرون درة عل ى األصول سواء أصول          ؛ لق ة الوصول ال اك احتمالی ت هن ا كان فكلم

نظم        ا ال ى تتیحه ادل أو األصول الت االفراد والتصرف فیها نقدا أو بأى وسیلة أخرى من وسائل التب
دعم     (وقت االضطرابات   ىوالمنظمات االجتماعیة الحكومیة وغیر الحكومیة ف ال ال ى سبیل المث عل

سرته إعادة البناء والعودة مرة أخرى   أ. من خالل هذه العملیة یستطیع المزارع و)نىآلااالجتماعى 
ة       إ وارد مادی ول م ذه األص ت ه واء كان طراب س ل االض ا قب ة م ى حال ة أو  أل ة أو تمویلی و طبیعی

ا       (Moser 1998)اجتماعیة أو مؤسسیة أو بشریة. ة طرفیه ة اجتماعی وارد عملی ى الم فالوصول ال
ال البشرى والطرف ا    م       آلرأس الم ى ت اء األصول الت ى إعادة بن اعد عل اعى مؤسسى تس خر اجتم

  (Bebbington 1999)فقدها بسبب االضطرابات المناخیة.
 العالقة بین اإلنسان الفرد والبناء االجتماعى الذى یعیش فیهتوجه دینامیكیة  2-2-2

ا    ة طرفیه سلوك  یؤكد هذا التوجه أن المرونة فى سیاق النسق االجتماعى هى عملیة اجتماعی
م       یوالطرف اآلخر اجتماعى مؤسسى  وقدرات االنسان الفرد ى ت اء األصول الت ى إعادة بن ساعد عل

ى  یعالج فتوجه هذه العالقة الدینامیكیة  .فقدها بسبب االضطرابات ا صفة    النظر إل ة باعتباره المرون
اعى     رف االجتم ال الط ع اهم ط م رة فق رد أو األس ان الف ا االنس ى به ة یتحل إیجابی

ث النظر   (Estêvão et al. 2017)المؤسسى.  ة باعتباره    إ ة الضیقة حی وم المرون ى مفه اء   ال بن
طرابات          اوز اض تطیع ان تتج راد تس اذا أف یر لم ه تفس ن خالل ن م دة یمك ة متزای اعى ذو قیم اجتم

ذ     ك االضطرابات. فه الضیقة   ه النظرة وتجارب مؤلمة؛ بینما أفراد آخرین ال تستطیع أن تتجاوز تل
ه          ت لمفهوم المرونة ذات الطابع البطولى   ن خالل ن م ث یمك ا؛ حی ا بطولی ا فردی ة مفهوم ر المرون عتب

تم              ى ی ذا المعن ن خالل ه راد؛ م دى األف ة ل حل المشكالت وتجاوز االضطرابات والتجارب المؤلم
نظم االجتماعی   ى یتفاعل   تجاهل العالقة بین قدرات اإلنسان الفرد والموارد المتاحة من خالل ال ة الت

ات   رد؛ والممارس ان الف ه اإلنس ى إلی ذى ینتم اعى ال اء االجتم ین البن ة ب ل العالق ذلك یتجاه ا؛ ك معه
االجتماعیة التى تحدث داخل هذا البناء االجتماعى. فمفهوم المرونة بالمعنى الفردى البطولى یشیر   

راد ینبغى      إ ة لألف درات الكامن دیل عن      لى المرونة كمورد خفى متضمن داخل الق و ب استكشافه؛ فه
ذا        ذلك به ة. ك طرابات االجتماعی ة االض ع لمواجه ددة توض ات متع ة كسیاس ة للدول ة العام السیاس
ة          نظم االجتماعی ع االضطرابات وال ة للتعامل م المعنى یمكن االستغناء عن دور التنشئة االجتماعی

ذا  الى ه طرابات. وبالت ك االض ى تل ب عل ى التغل اعدة ف ى المس ائدة ف ة  الس ولى للمرون ى البط المعن
ل       ن عم ة م نظم االجتماعی ة وال ه الدول وم ب ى أن تق ذى ینبغ دور ال تبعد ال أنه أن یس ن ش ة م الفردی
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ة؛        ارب المؤلم ى التج ب عل ى التغل اعدة ف طرابات والمس ة االض دخل لمجابه ات ت اعى وسیاس جم
  والتى قد یتعرض لها االنسان الفرد هو وأسرته.

ة      وبناء على ما سبق، یقترح ین المرون ة ب هذا التوجه دراسة مفهوم المرونة من خالل العالق
رد     ان الف لوك االنس ل س ث ال یعم ة. حی ة دینامیكی ة كعالق ة االجتماعی ة والمرون ت الفردی ا بلغ مهم

ة االضطرابات.        قدراته الفردیة  د مجابه ه عن ة المحیطة ب ة والطبیعی فى معزل عن البیئة االجتماعی
ة    وم المرون ا أن مفه طرابات        كم دوث االض ت ح ى وق ط ف ل فق ن یعم دینامیكى؛ ل ى ال ذا المعن به

ذلك    ه وك والصدمات؛ بل سوف یترتب على هذا المعنى الدینامیكى إعادة تنظیم االنسان الفرد لقدرات
ا االضطراب أو الصدمة؛ فكال العنصرین        -إعادة تشكیل البناء االجتماعى فى كل مرة یحدث فیه

ه   االنسان الفرد والنظم اال ة المحیطة ب ذا          -جتماعی ر المستمر وإعادة التشكیل. ه ن التغی ة م ى حال ف
ن خالل     تم م یة وهى:    3التشكیل ی ات أساس اطر؛    (عملی ع المخ وارد المتاحة؛ وتوزی تخصیص الم

اعى    اء االجتم رغم    (Estêvão et al. 2017) .)وإعادة توزیع القوة االجتماعیة داخل البن ى ال فعل
ب              ذى سوف یتطل ر األمر ال د یتعرض للتغی ه ق ات النسبى؛ لكن م بالثب اعى یتس من أن البناء االجتم

را       دا لألف ا واقتصادیا جدی یاقا اجتماعی ا وس د     تغیر یخلق واقعا اجتماعی ى ح ة عل نظم االجتماعی د وال
ردى    ب الف سواء.  هذا التوجه الدینامیكى للمرونة باعتبارها تتكون من عنصرین أساسیین هما الجان
دمات    ات الص ى أوق تمر ف كل مس ل بش اة تعم لوب حی ة أس ل المرون ن جع اعى یمك ب االجتم والجان

    وغیر أوقات الصدمات.
 الغذائىمن ألا لضمان من أجل القدرة على المرونة تغییر سبل العیش توجه 2-2-3

ة المعیشیة   دة األساسیة    داخل النسق الزراعى    األسرة الزراعی رار    هى الوح ى صناعة الق  ف
ى         یش؛ تبن ب الع تراتیجیات كس ار اس ول؛ اختی ع األص تهالك؛ بی یم االس ال، تنظ بیل المث ى س (عل

أقلم) تراتیجیات للت دمات   اس رض للص د التع ة عن رة . وبخاص ك؛ فاألس ى ذل افة ال ة باإلض  الزراعی
اعالت األخرى لألنساق        ین التف ى ب ة  المعیشیة هى نقطة التالق ات     االجتماعی ا كالمنظم المحیطة به

  (Alinovi, d’Errico, et al. 2010)الحكومیة وغیر الحكومیة والشبكات االجتماعیة.

بًقا      تغییر من هذا المنطلق یقوم توجه  ى نمذجة الظروف الموجودة مس -Preسبل العیش عل
exist         ال البشرى و ة ورأس الم ة واألصول التمویلی ة واألصول الفیزیقی وارد الطبیعی ع الم رأس م
ذه العناصر  االجتماعى. هذه هى العناصر األساسیة للمرونة، المال  د التفاعل    ه ى  بع سیاق   سواء ف

ة)     مثال ذلك، الضعف ( رات المناخی ك الصدمات أو التغی ال ذل ؛ عوامل خارج السیطرة البشریة، مث
ى  یاق مؤسس ى س ا ( وف ك،  م ال ذل ن     مث ر م ن األس رة) تمك یطرة األس ارج س ریة خ ل البش العوام

ین أصول األسرة          (Vaitla et al. 2012)صدمة. االستجابة لل  الربط ب ذا التوجه ب وم ه ث یق حی
ف أصولها    واألنشطة واالستراتیجیات المختلفة بالدخل. كما یقترح هذا التوجه أن تقوم األسر بتوظی

وذج    دف النم ك، یه ن ذل اتج ع دخل الن ى ال النظر إل دخل. ب د ال طتها لتولی ع أنش ا م م ودمجه ى فه إل
ع  دخل  توزی دخر أن           ال ى تستثمر وت ن لألسرة الت ث یمك ى االستهالك واالدخار واالستثمار. حی عل

ذائى          ن الغ ى األم أثیر ضار عل تولد المزید من األصول والدخل، مما یضمن أال یكون للصدمات ت
دة والق    كذلك(االستهالك الكافى للغذاء). و ى  ، فإن االستهالك الكافى للغذاء یضمن صحة جی درة عل

ر               ؛العمل  ین. بشكل غی دم الیق راكم األصول للتعامل مع حاالت ع دخل وت ادة ال ى زی ؤدى إل ا ی مم
ذا      زة له دخل. السمة الممی مباشر، یربط هذا التوجه المرونة بوجود مستویات كافیة من األصول وال

ذا الت   رض ه ث یفت ق. حی ى النس ة ف ة الراجع أثیرات التغذی تیعاب ت ى اس ه أن التوجه النظرى ه وج
ذى حافظة أصول األسرة ف      ن         ىتوزیع الدخل یغ ذا التوجه یعطى صیغة م تقبلیة. فه رات المس الفت

ا.         ى ُتستخدم غالًب ة الت ة والثابت یش الخطی ر سبل الع  دینامیكیات تجعلها متمیزة تماًما عن نماذج تغیی
د   ا أك وفكم رون (  ىألین دمات.        ،)2008وآخ اص الص ة وامتص ى المقاوم رة عل درة األس ى ق عل

ك       ارات المتاحة لتل ى الخی د عل وذكروا أن قدرة األسرة على التكیف مع السیناریوهات الجدیدة تعتم
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ة،    دمات العام دخل، والخ درة لل طة الم ول، واألنش ى األص ول إل ل الوص یش، مث األسرة لكسب الع
ذه      وشبكات األمان االجتماعي الرسمیة وغیر ا ة. ه ى المقاوم درة عل لرسمیة، والبیئة المؤسسیة والق

روف  ابقة   الظ دمة   Ex-anteس ى الص بًقا  عل ودة مس ت موج دمة.   Pre-existكان ن وللص یمك
ر عن    ىوالت  ىالبیئ المكون  تلخیص هذه الظروف فى مجموعتین من المكونات وهما: مجموعة تعب

رة  یة لألس وارد األساس ر  الم ة والبش وارد الطبیعی ت    ىیة الت(الم یة تح رة المعیش ا األس تمتلكه
رفها) ة  و ؛تص اد  مجموع ون االقتص ن ا   ىالمك ر ع ي تعب ادیة    والت ة واالقتص ات االجتماعی لمكون

ة داع).     (ك والتحویلی ف واإلب ل والتكی ى التحوی رة عل درة األس  Alinovi, Mane, and)ق
Romano 2010)  

ى    ر ال ه ینظ ذا التوج ةفه ن     ك المرون ل األم یش مث بل الع ائج س ى نت ؤثر عل درة ت ذائى ق الغ
ك  . ظروف موجودة مسبقاونتیجة لكمخرج  ، والصحة، من بین أمور أخرىیةوالتغذ ى ذل ، وبناء عل

ى إ ىالسع  تحاول  ىالغذائمن منظور األمن  لمرونةتتناول ا ىالتیمكن مالحظة أن الدراسات  اء   ل بن
درة           ىتوافق ف  ن إطار الق ة أن الصدمات یجب أن تكون جزًءا ال یتجزأ م ى   اآلراء بشأن حقیق عل
یش      المرونة ائج سبل الع ن نت ال،     ولكنها تحتاج إلى الوقوف بمفردها كتهدید لكل م ى سبیل المث (عل

  .(Ansah et al. 2019) مرونةوالقدرة على ال )ىاألمن الغذائ
  قیاس المرونةالمداخل المنهجیة ل 2-3

داخل           ف أیضا الم ة؛ سوف تختل وم المرون ة لمفه داخل النظری اریف والم نظرا الختالف التع
ن    -González-Quintero and Avila)المنهجیة والمستخدمة في قیاسه اجرائیا. ویلخص كال م

Foucat 2019)      اذج دخل النم ا: م ة وهم ة المنهجی ن الناحی ة م ة المرون ین لدراس دخلین أساس م
رات ه   ومدخل المؤشرات واألدلة. حیث أشارا إلى أن مدخل النماذج  ددة المتغی نمط السائد؛    ومتع ال

ذها؛  اتذ النماذج الدینامیكیةخل ابینما مد ا    طبیعة معقدة؛ ویصعب تنفی عدم  و نظرا لصعوبة تطبیقه
وفر البیا  ل     ت دء التحلی ة لب ة والالزم ات األولی ة    ؛ن رات الحادث ع التغیی ذلك تتب دم إل باإلضافة   ؛وك ى ع

ك ا   ذلك        ألتوفر بیانات حول التغذیة المرتدة عن تفاعل تل ان وك ر الزم بعض عب ع بعضها ال نساق م
رات ومن أمثلة  المكان.  Eakin et al. 2012; A.-M. Schwarz) أبحاث  النماذج متعددة المتغی

et al. 2011)  اعى       ىوالت ر خصائص النسق االجتم وجى  -تحاول أن تفسر وتختب بغرض  االیكول
اعى   تحسین مرون  ىفالتعرف على هذه الخصائص للمساهمة  وجى  -ة النسق االجتم ذلك  االیكول ؛ ك

غوط أ  دمات والض ن للص ف یمك ق كی ذا النس ى ه ؤثر عل تخدمة   ،ن ت یناریوهات المس ى الس ا ه وم
 ;Eakin et al. 2012) .لمواجهة هذه الصدمات وتلك الضغوطات الناجمة عن التغیرات المناخیة

A. M. Schwarz et al. 2011)   

تجعل النسق    ىتحدید السمات التل بسیطة مؤشراتبینما مدخل المؤشرات واألدلة قد یستخدم 
ى    األخر ، بینما یشرح البعض نفسه مرًنا أو لتحدید خصائص النسق اج إل ى تحت خصائص النسق الت

ذه المؤشرات   كما ؛ خصائص هذا النسق ىالتعزیز وتتبع التغییرات ف ه  قد تكون ه ؛ Ordinalرتبی
ج سبل المعیشة المستدامة      ى بعض الدراسات     حیث أظهر تحلیل مرونة سبل العیش باستخدام نه ف

(Uy, Takeuchi, and Shaw 2011; Wang, Huang, and Budd 2012)  ن أ
ال البشر  ز رأس الم ى تعزی ز عل ى ترك ة الت ف الناعم تراتیجیة التكی ال و ىاس اعرأس الم  ىاالجتم

ب   . وتلك الدراساتطق امن ىیجب أن یتم تنفیذها لزیادة القدرة على التكیف وبناء المرونة ف ن جان م
ل           آخر  ك دلی ال ذل ة؛ مث ر عن درجة المرون ة لتعب وین األدل قد تستخدم مجموعة من المؤشرات لتك

ى    وع الریف ة      Rural   Diversity Index (RDI)التن ا زادت درج ه كلم ذى یفترض أن وال
ى      ؛االقتصادى فى المجتمع المحلى زادت درجة مرونته -التنوع  االجتماعى ك ال ؤدى ذل الى ی وبالت

ة ال   ة االضطرابات.    تحسین عملی ة ومواجه ة الریفی ، (Giovanni and Rosanna 2014)تنمی
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ة والعكس   إلى ارتفاع فى  تهنخفاض قیمتشیر اوالذى  Risk Indexكذلك دلیل الخطر قیمة المرون
  (Bergamini et al. 2014)صحیح. 

اذج أو       ورة نم ى ص واء ف ة س ة المرون ة لدراس داخل المنهجی ى الم وع ف ذا التن الل ه ن خ م
ة؛  رات وأدل ار   مؤش ا لالط ة تبع ى المرون درة عل وم الق ل مفه اس وتحلی د قی وف یعتم اهیمى س المف

ذا البحث؛     النظرى واالجرائى والمدخل المتبع فى الدراسة والتخصص العلمى   داف ه ق أه . ولتحقی
ن        فقد وجد أن ى سیاق األم ة ف ل المرون اس وتحلی العدید من المحاوالت قامت باستخدام المداخل لقی

ة   ىسرة ف ألبقیاس مرونة ا (Alinovi, Mane, and Romano 2008)الغذائى. حیث قام  مواجه
ى    ( :كمتغیر كامن من خالل التعبیر عنه بست ركائز وهى ىمن الغذائألانعدام ا دخل والوصول إل ال

ذاء ؛  ول؛ والغ اع واألص ان االجتم بكات األم دمات؛ وش ى الخ ول إل ىالوص افة ال دى  ى) باإلض بع
ائز ا          ذه الرك ع ه ان م دین آخرین یتقاطع ة كبع درة    ألاالستقرار واالستراتیجیات التكیفی اس ق ع لقی رب

ات التعرض وإعادة التعرض. باستخدام          ىسر على المرونة ف ألا ة الصدمات باستخدام بیان مواجه
ع         ائز م س الرك تخدام نف ك اس ى ذل ودى. تل ل العنق املى والتحلی ل الع الیب التحلی راءإأس ض  ج بع

ة   یش والمرون بل الع تراتیجیات س ة اس دیالت لدراس دامالتع ذائألا وانع ن الغ ا. ىف ىم  كینی
(Alinovi, d’errico, et al. 2010) ة        و ة األغذی ذه المحاوالت؛ قامت منظم ى ه ادا عل اعتم

ل    Resilience Index Measurement and Analysisوالزراعة (الفاو) باستحداث دلی
(RIMA)     ة المؤسسیة ین البیئ مع إضافة متغیرین جدیدین وهما متغیر التغیر المناخى ومتغیر تمك

ة ا    املى ونمذج ل الع لوب التحلی تخدام أس الل اس ن خ ك م ة. وذل ادالت البنائی او  لمع ت الف ث قام حی
ة   إلباستخدام مقیاسین؛ أحداهما یهدف  یس المرون ى قیاس المرونة بشكل مباشر (وصفى) واآلخر یق

ة المباشر       اس المرون دف مقی ى استهداف األسر     أو (بشكل غیر مباشر (استداللى). یه الوصفى) إل
ك األسر األق     د تل الى     وترتیبها. والغرض الرئیسى منه هو تحدی ة الصدمات، وبالت ل عرضة لمقاوم

امن        كذلك فهى تعمل كأداة وصفیة.  ر ك وذج متغی ة باستخدام نم اس مباشر للمرون الحصول على قی
ددة     باب المتع ددة واألس رات المتع مى المؤش  Multiple Indicators (MIMIC)یس

Multiple Causes        ا كو ة وبنائه درة المرون اس ق ى قی وذج ف ذا النم تخدم ه ث یس یلة  . حی س
ن             ى لحظة محددة م اء ف درة والبن ى الق اس المباشر إل ات. ینظر المقی للمقارنة داخل مجموعة البیان

ر ف   ة للنظ ا إمكانی اك أیًض زمن. هن درة  ىال ور الق ة تط ة كیفی ى المرون ت.   عل رور الوق اء بم والبن
ددات         ى مح ر ال ث ینظ تداللى) حی ر (اس ر مباش كل غی ة بش اس المرون تخدم لقی ر یس اس آخ  ومقی
ل سرعة          ن استخدامها، مث ى یمك ة الت ن مؤشرات المرون المرونة الرئیسیة. كذلك هناك مجموعة م

ذ     إجراء االستدالل اإلحصائى ال  ىالتعافى ومدى الخسارة أو التعافى. یسمح المقیاس غیر المباشر ب
ة        ؤ بالمرون ه للتنب اد علی ن االعتم لیمة ویمك حة وس ة واض رات سیاس ى مؤش ة إل ى النهای رجم ف یت

  (Food and Agriculture Organization 2016b)كعملیة دینامیكیة بشكل جید.
ل     م عم ا ت ى عملی ه المنهج ذا التوج ق ه ة   ولتحقی ل المرن اس وتحلی ل قی  Resilienceدلی
Index Measurement and Analysis (RIMA)        (او ة والزراعة (الف ة األغذی ل منظم ن قب م

تبانة أخرى عام          2008أداة استبانة عام ك ن خالل اس ا م م تحسینها فنی للمساعدة   2016میالدیه وت
و   اس مفه یط قی ى تبس ذائى.   ف ن الغ یاق األم ى س ة ف  Food and Agriculture)م المرون

Organization 2016a) وحدات كالتالى: 3األداة من  حیث تكونت هذه  
اعى؛         ان االجتم ى الخدمات األساسیة؛ األصول؛ شبكة األم الوحدة األولى واإللزامیة: (الوصول ال

  القدرة التكیفیة)؛
  الوحدة الثانیة واالختیاریة: (المرونة الذاتیة؛ الصراع)؛

  الوحدة الثالثة: الخصائص الدیموغرافیة لألسرة.
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ذائى؛  باإلضافة الى األمن  الغذائى والذى تم قیاسه من خالل (خبرة األسرة فى عدم األمن الغ
هرا             ر ش ا عش الل االثن دمة خ رض لص ن التع ؤال ع ذلك الس ذائى)؛ ك تهالك الغ اق واالس واالنف

  الماضیة وكیفیة مواجهتها.
لى عدم التمییز بین المرونة كمفهوم عام إ تعود مشكلة هذه المداخل المنهجیةمن المالحظ أن 

ة هى    ومفهوم القدرة على المرونة؛ حیث اعتمد منهج الفاو على اعتبار محددات ومخرجات المرون
ة. ا تراتیجیات الت   ألالمرون ل لالس م أفض ن فه د م ذى یح ر ال تخدمها ا ىم ها  ألتس د تعرض رة عن س
م    للصدمات.  ك؛ ت ى ذل اء عل ل   اجراء  بن ى دلی دیل عل ة والزراعة   تع ة األغذی ك منظم بإضافة  ؛ وذل

را وس    ألامفهوم  ة متغی طا یفسر  یمن الغذائى كمتغیر منفصل عن المرونة؛ وبالتالى أصبحت المرون
ى ا   ؤثر عل ذائى.   ألوی ن الغ دیل       (Ciani and Romano 2014)م إجراء تع او ب ا قامت الف كم

ى   ل  عل  بغرض  Resilience Index Measurement and Analysis (RIMA)دلی
دلیل           أللیصبح ا تطویره   ى ال ة ف ى المرون درة عل رات منفصلة عن الق ذائى والصدمات متغی ن الغ م

 Resilience Index Measurement and Analysis-II والمعروف باسم الثانى المعدل
(RIMA-II) انى   ؛ ف ة الث ل المرون اس وتحلی ین،   (RIMA-II)دلیل قی من النهج ة تتض ل حزم یمث

ذا     وذج، ه دیر النم ي تق تخدمة ف ة االقتصاد القیاسى والمس تخدام نمذج ر المباشر. باس المباشر وغی
ة        درة المرون ل ق ن خالل دلی  Resilienceالدلیل یجمع بین النهجین حیث  یقاس النهج المباشر م

Capacity Index (RCI) ) ة اء المرون  RSM(Resilience Structureومصفوفة بن
Matrix  .أما النهج غیر المباشر فینظر فى محددات فقدان األمن الغذائى والتعافى منه .(Food 

and Agriculture Organization 2016b)     رت ا د اعتب او ق ون الف ذائ  ألوبهذا تك ن الغ  ىم
  .  (RIMA) لها ولیس كأحد مؤشرات المرونة كما فى الدلیل السابق نتیجةهو إنجازا للمرونة و

ة؛ ف   ذه المحاوالت    إوعلى الرغم من كل هذه المحاوالت لقیاس القدرة على المرون ن معظم ه
اس ال    ن قی تمكن م م ت د التعرض للصدمة؛ أ     ل ل وبع ة قب ى المرون درة عل دینامیكى.   ىف ىق شكلها ال

ذلك  دام ا    ل ى انع ة عل أثیر المرون ى ت رف عل ى التع ى ف د الزمن ة البع م معالج ك  لت ذائى وذل ن الغ م
او   ة الف تخدام منهجی رات     (RIMA-II)باس الث فت الل ث ا خ م جمعه وح ت ات مس تخدام بیان ع اس م

دا.     Panel Dataزمنیة  ا وأوغن ن تنزانی  d’Errico, Romano, and Pietrelli)من كل م
2018)  

اهج أساسیة لدراسة            الث من اك ث ن مالحظة أن هن ة یمك ة المختلف داخل المنهجی بناء على الم
ة وا   ى المرون درة عل ین الق ات ب ذائألالعالق ن الغ رات؛   ىم دد المتغی ل المتع دمات وهى التحلی والص

ة     داخل المنهجی ذه الم  تاستخدم واستخدام متغیرات مباشرة؛ واستخدام االقتصاد القیاسى. ومعظم ه
ل    ا القلی بیانات لتصمیمات مستعرضة باستخدام المسوح الوطنیة أو باستخدام المسوح بالعینات؛ بینم

ا ف          م جمعه ات ت ة لبیان ات بحوث ذات تصمیمات طولی  ىمن المداخل المنهجیة قد قام باستخدام بیان
ة.أ ة زمنی ن نقط ر م ك،  (Ansah et al. 2019)كث ى ذل افة ال اث التباإلض تخدمت  ىاألبح اس

ة    دد بطریق ر  Ordinary Least Square (OLS)أسلوب تحلیل االنحدار الخطى المتع  تاعتب
  یؤثر على األمن الغذائى. exogenousالمرونة متغیر خارجى 

ببى  2-4 وذج س و نم دمات  لنح ة الص ى مواجه ة ف ذائى لمرون ن الغ دى اواألم ة ل رة الزراعی ألس
  المعیشیة

ن ال  ا م رى  انطالق ف النظ ى ال تعری درة عل وم الق ر    لمفه ذى یعتب ث وال ذا البح ى ه ة ف مرون
اعى      ق االجتم درة داخل النس ن الق ر ع وم یعب ة مفه وجى  -المرون ق االیكول ة النس ع ادراك أهمی  -م

ى ال       درة عل أقلم؛ الق ى الت درة عل تعلم؛ الق افى؛  بأنها جمع بین مجموعة من القدرات (القدرة على ال تع
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درة عل    راد واألسر      ى القدرة على التخطیط؛ القدرة على االستیعاب؛ الق إعادة التنظیم) كسمات لألف
ى     ادیة عل یة؛ والمعلوماتیة/االرش یة؛ واالجتماعیة/المؤسس دابیر االقتصادیة/السیاس ب؛ والت ن جان م

ر االجتماعیة داخل  مستوى المجتمع المحلى من جانب آخر؛ هذا الجمع من القدرات الفردیة والتدابی
راد واألسر بشكل          ن األف وجى؛ تمك ة النسق االیكول ار أهمی النسق االجتماعى مع الوضع فى االعتب
ذلك      ب؛ ك ن جان دمات م غوطات أو ص ت ض واء كان طرابات  س رات واالض ة التغیی ال لمواجه فع

ب      ن جان ذائى) م ن الغ ال: األم د    صیانة الوظائف الحاسمة لسبل المعیشة ( على سبیل المث آخر كأح
  المرونة.  القدرة على مخرجات عملیة 

 ;Estêvão et al. 2017)لقدرة على المرونة مفهوم متعدد األبعاد سوف یتم اعتبار مفهوم ا
González-Quintero and Avila-Foucat 2019, 2019)       ة درات فردی اد لق ى أبع یشتمل عل

ى            درة عل ى التخطیط؛ الق درة عل افى؛ الق ى التع درة عل ف؛ الق ى التكی كالقدرة على التعلم؛ القدرة عل
ذاتى.    ;Alinovi, Mane, et al. 2010; Folke 2006)االستیعاب؛ القدرة على إعادة التنظیم ال

Gallopín 2006; Marshall et al. 2007; Marshall and Marshall 2007; Vincent 
2007; Walker et al. 2009)      اد ى أبع ذلك یشتمل عل ة  ك دابیر اجتماعی د     ذات ت ى بع تشتمل عل

ادى.   ى/ ارش ى؛ تعلیم اعى/ مؤسس ادى؛ اجتم  ;Beacham et al. 2018)سیاسى/اقتص
Dadashpoor and Adeli 2016; González-Quintero and Avila-Foucat 2019; 
Momtaz et al. 2019; Rahut and Ali 2017; Sadeghloo and Sojasi Qeidari 

2014; Schermer et al. 2016; Wong-Parodi, Fischhoff, and Strauss 2015)  
ة سواء كخاصیة            كما أنه  ى المرون درة عل ى الق ى تنظر ال ة والت ات النظری من خالل التوجه

ى     االیكولوجى. –من خصائص النسق االجتماعى  ة عل درة الفردی وكذلك العالقة الدینامیكیة بین الق
اعي    اء االجتم ة والبن ن          داخل   المرون رد وأسرته م درات الف ه ق ذى تتفاعل فی اعى وال النسق االجتم

اعى ب والجان اء االجتم ى  بن ل ف ب آخر متمث ن جان ات  م نظم والمنظم ع ال اعالت م ات والتف العالق
ى   ة ف ة متمثل دابیراالجتماعی ادى    الت ى/ ارش ى؛ تعلیم اعى/ مؤسس ادى؛ اجتم ذلك سیاسى/اقتص . ك

ذائ            ن الغ ة لضمان األم ى المرون درة عل ن أجل الق ر سبل العیش م ذى ینظر    ىالتوجه تغیی ى إوال ل
ور         المرونة كق ین أم ن ب ة، والصحة، م ذائى والتغذی ن الغ ل األم درة تؤثر على نتائج سبل العیش مث

ى     أخرى كمخرج ونتیجة لظروف موجودة مسبقا. وبناء على ذلك، یمكن مالحظة أن الدراسات الت
ة أن        ى اآلراء بشأن حقیق ق ف اء تواف ى بن تتناول المرونة من منظور األمن الغذائى تحاول السعى إل

وف       الصدمات  ى الوق اج إل ا تحت ة ولكنه ى المرون یجب أن تكون جزًءا ال یتجزأ من إطار القدرة عل
ى            درة عل ذائى) والق ن الغ ال، األم بیل المث ى س یش (عل بل الع ائج س ن نت ل م د لك ا كتهدی بمفرده

   (Ansah et al. 2019)المرونة. 
ى سبیل    -أو تجربة مفاجئة. ومنها الحیویةفالصدمة هى حدث مزعج أو مفاجئ  الفیزیقیة (عل

یر؛      زالزل؛ واألعاص ونامى؛ وال راض؛ والتس میة؛ واألم اح الموس ات؛ والری ق الغاب ال: حرائ المث
ة رى اجتماعی انات)؛ وأخ اف والفیض ع؛ والجف وارب -والزواب ال: الق بیل المث ى س ادیة (عل اقتص

ة    ه تكلف ى، ومواجه وجى،     المتضررة، والصراع العرق عار، والفشل التكنول ب األس ازات، وتقل الجن
وفیتى).    قوط االتحاد الس م، وس دود، وحظر الفح  González-Quintero and)وإغالق الح

Avila-Foucat 2019)    ك ى ذل فالصدمات لیست على درجة واحدة من التأثیر والكثافة؛ بناء عل
ذا     ة ه ة لمواجه كل مستوى معین من درجة تأثیر الصدمة سوف یتطلب قدر من القدرة على المرون

س        ى نف بب وف ون س د تك ذائى ق ن الغ عف األم ة  ض دمات. فحال ن الص توى م ة  المس ت نتیج الوق
یس لشدة مستوى الصدمة.       ة ول اء   (Misselhorn and Hendriks 2017)لضعف المرون بن

ر        على ذلك؛ یفترض أن األسر ة الصدمات أكب ى مواجه ة ف ى المرون ذات األمن الغذائى قدرتها عل
أثر   من األسر ذات انعدام األمن الغذائى. مع الوضع فى االعتبار أن األسر ذات األمن الغذائى قد تت
ن            د تكون م ل ق ن خارج األسرة؛ ب ا م بالصدمات بقدر أكبر من غیرها؛ ألن الصدمات لیست دائم
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لبحث تم افتراض أن مصدر الصدمات هو من خارج األسرة وخارجه عن     داخل االسرة. فى هذا ا
ة و/أو          ة/ الحیوی دمات الطبیعی ن الص ة م رض لمجموع ى التع ثال ف ا متم ارادته

  االقتصادیة/االجتماعیة.
ین         ة ب ى أن العالق ذائى بمعن ن الغ ى األم دمات عل أثیر الص ن ت عف م ة تض ا أن المرون كم

ة ع دمات عالق رض للص ة والتع ر  المرون ة كمتغی ى المرون ر عل أثیر مباش ا ت دمات له یة؛ فالص كس
  وسیط وكذلك على األمن الغذائى.

ة       ى المرون رة عل درة األس ین ق ة ب ة موجب ة معنوی اث  عالق رت األبح ر أظه ب آخ ن جان م
ذائى. ن الغ د مؤشرات األم ذائى كأح تهالك الغ  ;Alinovi, d’Errico, et al. 2010) واالس
Lokosang, Ramroop, and Zewotir 2014)         درة ین ق ة ب ة موجب ة معنوی اك عالق ذلك هن ك

ذائى.   ن الغ  Ciani and Romano)األسرة على المرونة واالنفاق على الغذاء كأحد مؤشرات األم
2014)  

ذلك ف   ذه الظروف أو المحددات تلعب دورا      ات؛ظل ظروف مسبقة للتعرض للصدم      ىك ه
ة الت   ىمهما ف ا ا   ىالعودة مرة أخرى الى الحال ت علیه ى ذات      ألكان ل الصدمة؛ وف سرة المعیشیة قب

ى     سوف تلعب محددات ال ذهالوقت ه أثیر عل ى الت ا ف دورها       دورا مهم ى ب ة والت ى المرون درة عل الق
ى سبیل   ومنها (المعیشیة سرة ألسوف تعلب دورا مهما فى التأثیر على نتائج سبل المعیشة لهذه ا عل

دخل     هذه المحددات قد تكون أصول األسرة المعیشیة؛ و ).ىاألمن الغذائالمثال:  و ال م األصول ه أه
د یلعب   فهو نقطة البدایة فى ا لتعامل مع الصدمة؛ فالدخل المرتفع سوف یؤدى الى االدخار والذى ق

درة          د. فالق ا بع ن الصدمة فیم ل أو الخروج م دورا مهما فیما سوف یحدث من صدمة وإعادة التأهی
ن          ف م لوكیات تختل ب وس دمة ذو عواق ع الص ل م ن التعام ل م ار یجع دخل واالدخ د ال ى تولی عل

ى         مزارع الى آخر؛ فبیع بعض ه ن مزارع ال ف م ر المنتجة سوف یختل ذه األصول المنتجة أو غی
رارات االستثمار           أثر األصول وق الى تت دخل وبالت أثر ال ذلك سوف یت آخر ومن أسرة الى أخرى. ك
ع بعض أو كل األصول لتجاوز الصدمة؛        المستقبلیة بعد حدوث وتجاوز الصدمة. باإلضافة الى بی

ع األصول    asset smoothingم اللجوء الى بیع األصول فقد یتم التقلیل من االستهالك لعد أو بی
رة   تهالك األس توى اس ة مس وف  ف؛ Consumption smoothingلحمای دمة س توى الص مس

دى األسرة           ا لمستوى األصول ل ل االستهالك وتبع ع األصول أو تقلی یؤثر على اتخاذ القرار بین بی
Barre)عیة.زراال  and Carter 2005; Estêvão et al. 2017)   ذائى فاألصول واألمن الغ

د مستوى             ذائى لألسرة عن اء االستهالك الغ ع األصول إلبق ال بی ى سبیل المث ذات عالقة موجبة عل
    (Ansah et al. 2019)معین. 

د یكون        ة ق ق العام وفر الخدمات والمراف ذه الخدمات األساسیة      احاسم كذلك ت ألن انقطاع ه
ة   اذ واإلغاث ات اإلنق عف عملی ى ض ؤدى إل دمات  ی رض للص اء التع ة  أثن ى التحتی ذه البن ر ه ؛ وأكث

ة.       اقى الخدمات العام اء والصرف وب  DasGupta and)للخدمات والمرافق دراسة هى الكهرب
Shaw 2015)     دة ا لع ارات:وترجع أهمیته ا     اعتب ى یمتلكه ن األصول الت دخل م د ال ا، تولی أوله

ى      اج إل ر یحت توى آخ ز أو أى مس ة أو المرك وق القری توى س ى مس یل عل ع المحاص زارع؛ فبی الم
رق ال         بكة الط ة ش ذلك كثاف ة. ك ة المتاح دمات العام واق والخ ى األس ول إل ك   الوص ى تل ة إل مؤدی

دیم المساعدات        ىاألسواق وفعالیتها ف ات تق ى أوق ا وبخاصة ف الوصول الى السوق یلعب دورا مهم
د حدوث الصدمات.     ة عن ى        (Adger et al. 2004)الالزم ا ف ا، الخدمات تلعب دورا مهم ثانیه

ة         ات االجتماعی دنى والمنظم المجتمع الم ى. ف ع المحل حجم التعرض للخطر بالنسبة لألسرة والمجتم
نظم            ى محاسبة ال ائم عل وقراطى ق ى وجود سیاق سیاسى دیم ث ف غیر الحكومیة لها دورا مهما حی

حاب ال    دفع أص أنه أن ی ن ش ة م ة القائم ة الحكومی رى   االجتماعی رة أخ ابهم م ادة انتخ لحة إلع مص
دمات.           ت الص ى وق ة ف ة وبخاص دمات الفعال ن الخ د م ل مزی ن أج غط م بة والض ل المحاس بتفعی
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(Adger et al. 2004)      ى مستوى ة عل ة التكیفی ثالثها، تفویض السلطة فى اتخاذ القرار والحوكم
ى     درة عل ر ق اعى أكث ق االجتم ل النس اعى؛ یجع ع االجتم ن الواق رب م ث الق ى؛ حی ع المحل المجتم

ى       درة عل ى      المرونة وذلك من خالل الرصد المستمر والق وارد وبخاصة البن الفعل وتخصیص الم
ة. دمات     (O’Connell et al. 2015)التحتی وفر الخ دد ت ول ومح دد األص ى مح افة ال باإلض

دد    ة؛ فمح ة العالم ن   والمرافق دم األم رات ع ذائى خب دوث    الغ ابق لح ر س ا كمتغی ب دورا مهم یلع
ث             الصدمات. حیث  دة والشدة؛ حی ث الم ن حی ذائى م ن الغ دام األم دین النع ین بع ات ب زت األدبی می

ل األجل (مزمن)       ذائى مستمر طوی یشیر ُبعد المدة إلى ما إذا كان انعدام األمن الغذائى هو عجز غ
ا بُ  ت). أم ذاء (مؤق ى الغ ول عل ى الحص ت ف اض مؤق دام  أو انخف م انع دة وحج یعكس ش دة ف د الش ع

رات            ین خب ة ب ات وجود عالق ت األدبی ك أثب ى ذل اء عل دید). وبن األمن الغذائى (معتدل، متوسط، ش
ادیة         دمات االقتص یما الص ة، وال س ة الخارجی دمات وبخاص ذائى والص ن الغ دم األم ع

ة.  ن       (Altman, Hart, and Jacobs 2009)والبیئی ن عدم األم ة م رات المتراكم ذه الخب ه
ة أ      ت خارجی ة اذا كان دتها وبخاص ا لش دمات وتبع دوث الص رار ح ع تك ذائى م ن   ىالغ ة ع خارج

ة ف     ى المرون درة عل ذائى      ىسیطرة األسرة فسوف یؤثر ذلك على الق ن الغ ة الصدمات واألم مواجه
ى التعرض للصدمات     التغیر المناخى المدرككما یعتبر محدد األسرى.   كأحد المحددات السابقة عل

ا أ       ة الصدمات؛ كم ى مواجه ة ف ى المرون ؤدى   والمتوقع أن یؤثر على قدرة النسق الزراعى عل ه ی ن
ذائى          الى ظهور حاالت من عدم الیقین؛ ن الغ ة واألم ى المرون درة عل ى الق ؤثر عل وبالتالى سوف ی

ؤثر     اخ ی ر المن ى أن تغی ات ال یر األدبی ث تش دمات؛ حی ة الص ى مواجه ن  ف اد األم ع أبع ى جمی عل
ة ُب ذائى وبخاص د االغ كل خاص ف إلع وفرة)؛ وبش ة (ال ة  ىتاح ة إنتاجی ر ذات طبیع اطق واألس المن

    (Gitz and Meybeck 2012; World Bank 2007)منخفضة.

ى التعرض للصدمات ی       رأس المال االجتماعىكما أن  ك المحددات السابقة عل ساهم  كأحد تل
د حدوث الصدمات و       اء بع ى إعادة البن ذائى.       یف ن الغ ة واألم ى المرون درة عل ن الق د م ة فزی مواجه

ثالث     (مثال ذلك، الصدمات) التغیرات االجتماعیة ا ب ن تمثیله عملیة اجتماعیة متعددة األطراف یمك
رد    ان الف تخدمة واالنس ة المس وارد المتاح ة والم ات االجتماعی نظم والمنظم ى ال رى وه اطراف كب

ة      (Adger 2003)الذى یتفاعل مع كل منهما. ات االجتماعی فاإلنسان الفرد من خالل شبكة العالق
د             اعى ق ال اجتم ل رأس م ة تمث ة االجتماعی ذه األطراف داخل العملی ین ه اعالت ب والناتجة من التف

اعد ف ة ىیس دمات مواجه وع ا   الص د وق ة بع اء وبخاص ادة البن ض   وإع ارت بع ث أش دمة. حی لص
ى          ألالدراسات ان ا م السلوك التكیف ى تعل درة عل ر ق ع أكث اعى مرتف ال اجتم فراد الذین لدیهم رأس م

ة.     رات المناخی ة التغی  (Howden et al. 2007; McAllister et al. 2006)المناسب لمواجه
ة          ى المرون درة عل ادة الق ة بزی ه عالق رات االضطرابات ل فرأس المال االجتماعى والمساعدة فى فت

ذائى.   ر الرسمیة    (d’Errico et al. 2018)واألمن الغ التحویالت غی ال؛    ف ى سبیل المث ة   عل مهم
ارب       كما تأمین.  لألسر واألفراد وتعمل كآلیة ن األصدقاء واألق راض م یمكن لألسر المعیشیة االقت

ن             ة األسر م ى حمای ادرة عل ان ال تكون ق ى بعض األحی ة ف ن التحویالت الخاص ا، لك ًدا أو عینًی نق
ا       اعى؛ فكلم ال االجتم رأس الم الصدمات.  وجمیع هذه العالقات والشبكات االجتماعیة تعد مؤشرا ل

ال االجت ع رأس الم میة.  ارتف ر الرس ویالت غی ى التح هل إل ول أس ان الوص اعى، ك  Paldam)م
ى             كذلك  (2002 ؤثر بشكل إیجابى عل ا ت ت أنه ى ثب ا األسرة؛ والت ى تشارك فیه ات الت عدد الجمعی

رة.   یش األس بل ع     (Islam and Maitra 2012; Janzen and Carter 2013)س
أیضا كمحدد من المحددات السابقة  رأس المال البشرى ى فباإلضافة الى محدد رأس المال االجتماع

ن       دمات واألم ة الص ي مواجه ة ف ى المرون درة عل ى الق ا ف ب دورا مهم دمة یلع دوث الص ى ح عل
ث    یم   یستخدم  الغذائى األسرى؛ حی دى     مؤشر كمستوى التعل ال البشرى ل رأس الم دة.    ل م المتح األم

(Abdulai and Eberlin 2001) ان         ف ة یلعب ة الحدیث ارف التقنی ى المع تعلم وتبن ى ال درة عل الق
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ا ف   وع المحاصیل.    ىدورا مهم ة الصدمة وتن ر     (Lin 2011) مواجه یم أكث د مستوى التعل ا یع كم
ة    ى المرون درة عل یر الق ى تفس تخداما ف یة اس رات الشخص ق المتغی ن منطل ن  أم هل م یم یس ن التعل

ابى.   ر االیج ى التغیی درة عل اب الق  González-Quintero and Avila-Foucat)اكتس
ارف           (2019:11 رد المع درات البشریة واكساب االنسان الف ع الق ى رف ا ف ویلعب التعلیم دورا مهم

ى   ،مجتمعه المحلى ىعن النظم االجتماعیة القائمة ف واكسابه المهارات الالزمة والتي تساعد في تبن
ة والت  ة الالزم مود     ىالتقنی ة والص ى المرون درة عل ادة الق ي زی اهم ف  DasGupta and)تس

Shaw 2015; Pingali et al. 2005)       ادة ى زی هذه المهارات المكتسبة سوف تساعد أیضا عل
تفادة م     اعى واالس ل الجم الل العم ن خ ى م ع المحل ل المجتم اون داخ ى التع درة عل رات الق ن الخب

ة.     صدماتكثر مرونة وصمود تجاه الأجعل االنسان الفرد  ىالسابقة ف رات المناخی الناتجة عن التغی
(Ifejika Speranza, Wiesmann, and Rist 2014) ن خالل المشاركة    كما أن ا لتعلیم م

ات    ى معلوم یساعد على اكساب االنسان الفرد القدرة على العمل الجماعى وتمكینه من الحصول عل
رار  یالتواصل وإعادة التنظیم الذاتي والتى   ;Pingali et al. 2005)مكن استخدامها فى اتخاذ الق

Sterk, Leemput, and Peeters 2017)        ن اعى م یم بالمشاركة والعمل الجم دأ التعل فمب
ف       ى التكی اعى عل ق االجتم درة النس ادة ق ى زی اعد عل اركة یس الل المش  Adaptabilityخ

ى المحددات ال   التغیرات المناخیة. الصدمات و مواجهة ىوالصمود ف أتى   باإلضافة ال ابقة ی العمر  س
ا     یة أیض ددات الشخص د المح ى       كأح درة عل دمات والق ة الص ى مواجه ا ف ب دورا مهم ى تلع والت
ذائى األسرى.     ن الغ ة واألم  (González-Quintero and Avila-Foucat 2019) المرون

ة للتصرف       رات الكافی رد الخب فالعمر كمخزن للخبرات المتراكمة قد یساعد فى اكتساب االنسان الف
ه  أوقات الصدمات وذلك من خالل اتخاذ القرارات والبدائل والتى قد تعرض لها على مدار  ىف حیات

ذى  ر ال ة ؛ األم ة   العمری ى مواجه بة للتصرف ف رارات المناس اذ الق رد اتخ ان الف ى االنس هل عل یس
رته.      راد أس ه وألف ذائى ل ن الغ ة واألم ى المرون درة عل دمات والق دد  الص ى مح افة إل م باإلض حج

رة  ألا ة       (Vincent 2007)س ة لمواجه ى المرون درة عل ى الق ائق ف ون ع د یك رة ق م األس فحج
رة ذات    م األسر الكبی ة حج ى حال ة ف رى؛ وبخاص ذائى األس ن الغ ى األم ة عل دمات والمحافظ الص

ى  إیكون مفید وبخاصة  قدالدخول المنخفضة؛ و ذا كان أفراد األسرة لدیهم الفرصة فى الحصول عل
دیهم أنشطة    عمل غیر زراعى بعد حدوث الصدمات؛ أ  د یكون ل ه  و ق ل      ثابت دخل قب درة لل أخرى م

ى         اعد ف افیة تس ل إض ادر دخ اد مص ه إیج ب علی وف یترت ذى س ر ال دمة؛ األم دوث الص د ح وبع
  ى.مواجهة األسرة الصدمات وقدرتها على المرونة واألمن الغذائ

ة    ى المرون ى ا یعتمد قیاس وتحلیل مفهوم القدرة عل اهیمى النظرى واال   عل ى  الطار المف جرائ
د           د أن العدی د وج ذا البحث؛ فق داف ه ق أه والمدخل المتبع فى الدراسة والتخصص العلمى. ولتحقی

ذائى.   ل مداخلمن المحاوالت قامت باستخدام  ن الغ م    قیاس وتحلیل المرونة فى سیاق األم ا ت ذلك م ك
اهج   مراجعته من توجهات منهجیة بناء على المداخل المنهجیة المختلفة یمكن مالحظة أن أ  ر المن كث

رات       ددة المتغی اذج متع و النم ة ه ى المرون درة عل اس الق ى قی ة ف ات    المتبع تخدمت بیان ى اس والت
باإلضافة الى استخدام أسلوب    (Ansah et al. 2019)لتصمیمات مستعرضة باستخدام المسوح. 

ین        إباإلضافة   (OLS)طریقة االنحدار الخطى المتعدد ب ر وسطیا ب ة متغی ر المرون ار متغی ى اعتب ل
دم          ى ع ود إل ة تع داخل المنهجی ذه الم التعرض للصدمات واألمن الغذائى. من المالحظ أن مشكلة ه
ار      ى اعتب او عل نهج الف التمییز بین المرونة كمفهوم عام ومفهوم القدرة على المرونة؛ حیث اعتمد م

ات المر  ى   محددات ومخرج تراتیجیات الت م أفضل لالس ن فه د م ذى یح ر ال ة. األم ى المرون ة ه ون
ة       ل منظم ى دلی دیل عل راء تع م اج ك؛ ت ى ذل اء عل دمات. بن ها للص د تعرض رة عن تخدمها األس تس
الى      ة؛ وبالت ن المرون ل ع ر منفص ذائى كمتغی ن الغ وم األم افة مفه ك بإض ة؛ وذل ة والزراع األغذی
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را وسیطا یفس      ة متغی ذائى.     أصبحت المرون ن الغ ى األم ؤثر عل  Ciani and Romano)ر وی
2014)  

درة  مفهوم متعدد األبعاد؛ كذلك توجه كمن التعریف النظرى للقدرة على المرونة  وانطالقا الق
ت        ىالمرونة كمتغیر وسیط یلعب دورا مهما فعلى  س الوق ى نف د الصدمة وف العودة مرة أخرى بع

ذائى األسرى.    ىالمعیشیة متمثال ذلك ف لألسرةالمحافظة على سبل العیش  المحافظة على األمن الغ
ذا البحث؛  داف ه ق أه م ( ولتحقی كل رق ى ش رض ف ببى المفت وذج الس راض النم م افت تقاق 1ت ) واش

  الفروض البحثیة الختبار جودته فى هذا البحث.

  
  الفروض البحثیة 2-5

الل   ن خ لة        م ة ذات الص ات التطبیقی ى والدراس رى والمنهج ار النظ ابق لالط رض الس الع
م (        ما ترتب علیه من نو بأهداف هذا البحث؛ ا هو موضح بشكل رق وذج السببى مفترض كم  ؛)1م

د       ك بع ددة؛ وذل ة المتع ات االرتباطی حة العالق ار ص ة الختب ة التالی روض البحثی یاغة الف ن ص یمك
  وضعها فى صورتها الصفریة:  

ین كل            الفرض البحثى األول: 2-5-1 ددة ب ة متع ة ارتباطی اك عالق ت العوامل األخرى؛ هن ع ثاب م
ذائى       ن الغ رات عدم األم وفر الخدمات/المرافق؛ وخب درك؛    من: (األصول؛ وت اخى الم ر المن ؛ التغی

  رأس المال االجتماعى؛ رأس المال البشرى؛ السن؛ حجم االسرة) والتعرض للصدمات.

ین كل           الفرض البحثى الثانى: 2-5-2 ددة ب ة متع ة ارتباطی اك عالق ات العوامل األخرى؛ هن مع ثب
ر الم        ذائى؛ التغی ن الغ رات عدم األم وفر الخدمات/المرافق؛ وخب درك؛   من: (األصول؛ وت اخى الم ن

ال البشرى؛ السن؛ حجم االسرة؛ والتعرض للصدمات) و        درة  رأس المال االجتماعى؛ رأس الم الق
  المرونة الفردیة/االجتماعیة.على 

ین كل          الفرض البحثى الثالث: 2-5-3 ددة ب ة متع ة ارتباطی اك عالق مع ثبات العوامل األخرى؛ هن
ذائى؛   من: (األصول؛ وتوفر الخدمات/المرافق؛ وخبرات ع  ن الغ درك؛    ودم األم اخى الم ر المن التغی
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اعى؛  و ال االجتم رى؛  ورأس الم ال البش ن؛ ورأس الم دمات؛   والس رض للص رة؛ والتع م االس حج
  المرونة الفردیة/االجتماعیة) واألمن الغذائى األسرى.القدرة على و

  الطرق واألسالیب البحثیة -3

   المجتمع البحثى والمبحوثین 3-1
ر ا        لتحقیق أهداف هذا البحث؛  ى محافظة كف ذا البحث ف ى له ع الجغراف دد المجتم ة لتح  ؛ غربی

ة ل         حیث  ة المملوك ازات الزراعی ع الحی ى هو جمی ع البحث رر أن یكون المجتم  صغار المزارعین  تق
ة  ة الغربی د      ؛5بمحافظ ى؛ فق ع البحث ذا المجتم ى له ار الجغراف را لالنتش ررونظ ع   تق ل المجتم تمثی

ى كالبحث ار أربع ب ؛ وذل ز ةاختی ة مراك یط   اداری وائى بس لوب عش ل ثمان  بأس ن أص ةم ز   ی مراك
ة ة الغربی ز    ؛بمحافظ رى؛ ومرك ة الكب ز المحل ا؛ ومرك ز طنط ن: (مرك ل م ى ك ار عل ع االختی فوق

ریتین؛   ةكل مركز من المراكز األربع   مثیلتلى ذلك ت؛ زفتى؛ ومركز سمنود) ارة بق م    المخت ث ت حی
یط؛   وائى بس كل عش ارهم بش رى    اختی ى ق ار عل ع االختی وم؛  (فوق ة مرح ونى؛ ومحل بیش؛ وش بش

در حالوة؛    ونهطاى؛  وشرشابه؛  وطنباره؛ و ت ب ة      میت عساس).  ومی ل كل قری ك تمثی ى ذل ن   تل م
ن    ب ؛ وتم ذلكمن صغار الحائزین 22بعدد  القرى الثمان المختارة اختیارهم بشكل عشوائى بسیط م

ارة    جل الحیازة بالجمعیات الزراعیة التابعین لها اداریا. كشوف س ة المخت م العین لیصبح اجمالى حج
  .مزارع 176

  اإلجراءات 3-2
ذا البحث؛    ة           لتحقیق أهداف ه راد العین ن أف ات م ع البیان أداة لجم ة؛ ك داد استمارة مقابل م اع ت

ئلة؛      ن األس ة م ة مجموع تمارة المقابل منت اس یة. وتض ة الشخص لوب المقابل تخدام أس ة؛ باس البحثی
اس  ا  لقی ا طبق تم اختباره وف ی ى س ة والت رات بحثی دة متغی ذا  ع ى ه رض ف وذج النظرى المفت للنم

م (    م اخ 1البحث شكل رق ا ت ل استخدامها ف    ). كم ة قب تمارة المقابل ار اس ى    ىتب ة عل صورتها النهائی
ار   كفر أبو داود بمركز طنطامزارعا من قریة  15 كونة منعینة عمدیة م ائج االختب . وبناء على نت

ع       م وض ة؛ وت تمارة المقابل ئلة اس ن أس دد م ى ع یطة عل دیالت البس ض التع راء بع م إج دئى، ت المب
ى صورتها النهائ    ة شهر          االستمارة ف ن بدای رة م ى الفت ذا البحث ف ات ه ع بیان م جم ا ت ة. كم وی  یولی

م. وأتبع أسلوب المقابلة الشخصیة وجها لوجه للحصول   2021م وحتى نهایة شهر أغسطس 2021
ن      د أمك ة، وق راد العین من أف وا ض ار لیكون یهم االختی ع عل ذین وق زارعین ال ن الم ات م ى البیان عل

ة    100المطلوبة بنسبة   استیفاء عدد استمارات المقابلة ات اإلجرائی ى التعریف ا یل والوصف  ؛ ٪. وفیم
رات   االحصائى المناسب للمقاییس المستخدمة  اس المتغی م        لقی ذا البحث والموضح بجدول رق ى ه ف

  :كالتالى )1(

ازة أرضیة     یةنقدقیمة لى إ: یقصد بها أى مورد ذو قیمة یمكن تحویله األصول ان حی سواء ك
ذا  المزارع وقت اجراء اعى أو آلة زراعیة یمتلكهمملوكة أو حیوان مزر ن      ه م قیاسه م البحث. وت

احة األرض    الى مس ة بإجم ازة األرضیة المملوك اس الحی م قی ث ت ة. حی اییس فرعی الث مق خالل ث
و  یقوم المزارع بزراعتها ىالزراعیة الت ة.         ه ا أنشطته الزراعی ارس فیه راد أسرته؛ ویم ع أف وجمی

ك المساحة.     وتم التعبیر عن تلك المساحة بالقیراط كوحدة مساحة  ة لتل درجات المعیاری  ؛ وحساب ال
ة.      كذلك تم قیاس حیازة الحیوان المزرعى ب ات مزرعی ن حیوان ه المزارع م ا یمتلك ك   إجمالى م وذل

                                                             
تعرف حیث . ل مساحتھا عن ثالثة أفدنةتقوالتى  تم اعتبار مزارع أصحاب الحیازات الصغیرة فى ھذا البحث؛ بأنھا الحیازة المملوكة 5

 والماشیة األرض ذلك في بما( المالك یستثمرھا ىالت األصول  مجموعة تعتبر، والزراعى اإلنتاج بأنھا وحدةالمزرعة فى ھذا البحث 
 المالك یتخذ، كما األسرة عام بشكل ىھ والتي واحدة، واقتصادیة فنیة إدارة وحدة قبل من وتدار) األخرى واألصول والمعدات واآلالت

ً  ویكون بالمزرعة المتعلقة القرارات    (Marzin et al. 2017).المزرعة وحدة عن وإداریًا مالیًا مسؤوال
 



  ...القدرة على المرونة فى مواجهة الصدمات واألمن الغذائى 

Assiut J. Agric. Sci., 53 (1) 2022 (168-202)                                                                                               186 

ة تتضمن    دد  بعمل قائم ات مز 6(ع ة؛ ) حیوان دد ف       رعی ن المبحوث أن یوضح الع ب م ة   ىوطل حال
ن آالت     بإجمالىكما تم قیاس حیازة اآلالت الزراعیة  وجود الحیوان. ه المزارع م ما یحوزه ویمتلك

؛ وطلب من المبحوث أن یوضح   ) من اآلالت الزراعیة7بعمل قائمة تتضمن عدد ( ؛ وذلكزراعیة
دد  ةإالع دت اآلل ن    و. ن وج ر ع ثالث لتعب ة ال اییس الفرعی ة للمق درجات المعیاری ع ال ع جمی م جم ت

      ألصول التى یمتلكها المبحوث.لمتغیر االدرجة المعیاریة الكلیة 
ة  الخدماتاتاحة  ة          :والمرافق العام دمها الحكوم ى تق ة الت ق العام ه الخدمات والمراف یقصد ب

دد (      على المستوى المحلى وتكون متاحة للجمیع. وتم قیاسه  ة تتضمن ع ن خالل قائم ة  24م ) خدم
ین    ومرفق؛ وتم قیاسه من خالل مقیاس اسمى ثنائى؛ ن ب م (حیث طلب من المبحوث االختیار م  )نع

ة/المرفق  ة الخدم ة اتاح ى حال ة  ىف )ال(أو  ف دم االتاح ة ع ام   حال ات خ ات درج ت اإلجاب ؛ واعطی
ة   )؛ على الترتیب،1؛2( ة      المبحوث الستجابات  وجمعت الدرجات المعیاری ر عن الدرجة الكلی لتعب

  تاحة الخدمات والمرافق العامة.إلمتغیر 
ه    :خبرات عدم األمن الغذائى األسرى  دادات       یقصد ب ین بشأن اإلم دم الیق القلق وع الشعور ب

وارد المتاحة   القیود األخرى المالیة أو  القیودالغذائیة لألسرة بسبب  ة الم المفروضة  و الناتجة عن قل
ى   لى عدم اإوالتى تؤدى ، وأى من أفراد أسرتهعلى المبحوث  ذاء  اللحصول عل افى  غ والصحى  الك

ى ثمان   جمع بیانات هذا البحث.وحتى  سابقشهر خالل  والمغذى ة عل ة وطلب من المبحوث اإلجاب  ی
رات   ك الخب ب  ؛ و(Food and Agriculture Organization 2016a)مواقف تعكس تل طل

وث   ن المبح ار  م ین   االختی ن ب م أو ال (م ام (     .)نع ات خ ارات درج ت االختی ى  1؛2واعطی )؛ عل
ب.  ة    الترتی درجات المعیاری ع ال م جم اتوت رات    إلجاب ر خب ة لمتغی ة الكلی وثین لتعطى الدرج المبح

  األسرى. ىعدم األمن الغذائ
درك اخى الم ر المن ه  :التغی د ب ة   یقص ة الطبیعی ى البیئ ة ف ر المناخی وث للعناص ور المبح تص

دة   المحیطة به حیث تأثره  باألحداث المناخیة من حیث تغیرها إیجابا أو سلبا أو عدم تغیرها خالل م
ة ألزمنیة محددة؛ من خالل ما یكتسبه من خبرات عن تلك ا ه     ؛حداث المناخی ك باستخدام معارف وذل

یة  ف  ه الحس ة   ىومعلومات ة المحیط ة المناخی ل البیئ ه تمثی ؤال     ب الل س ن خ ه م م قیاس ا. وت وفهمه
ك        به، البیئة المحیطة ىیرات المناخیة فالمبحوث عن التغ رة؛ وذل ك خالل العشر سنوات األخی وذل

ا         ا عشر عنصرا مناخی ن اثن ة م ن خالل قائم ن المبحوث أن    (Jaishi et al. 2018) م ب م ؛ وطل
ادث ف  ر الح ة التغی ح درج ى    ىیوض تجابات وه الث اس ین ث ن ب ار م ك باالختی ر؛ وذل ك العناص تل

ا ه    ص؛ كم ادة. و ىنق ام؛     ؛ زی ات خ ارات درج ت االختی ت   3؛2؛1اعطی ب. وجمع ى الترتی  ؛ عل
ة درجات المعیاری تجابات لال ال ى س رعل ع العناص ر   جمی ة لمتغی ة الكلی ة المعیاری ن الدرج ر ع لتعب

    التغیر المناخى المدرك.
اعى  ال االجتم د ب  :رأس الم بكةه یقص ة  ش ات االجتماعی ى  ىوالت العالق تمل عل راد  تش األف

ادل ف     دعم المتب دیم ال ه      ىالمقربین والذین یعتمد علیهم المبحوث فى تق ى مجتمع ة ف ف المختلف المواق
ى   ت المحل ة وق ث لل التعرض وبخاص دمات. حی دد ا   ص وث أن یوضح ع ل مبح ن ك ب م راد ألطل ف

ن  فئة ال أحد؛  : فئةىهمواقف؛ وذلك باالختیار من بین أربع فئات  ستة ىفالذین یتفاعل معهم   -1م
خص؛ 2 ة ش ن فئ خاص؛  4 -3م ة أش ات       ةخمسفئ ن فئ ة م ل فئ اء ك م اعط أكثر؛ وت خاص ف أش

ام (  ات خ ات درج ات   4؛3؛2؛1اإلجاب ع اإلجاب ة لجمی درجات المعیاری ت ال ب. وجمع ى الترتی ) عل
  .  رأس المال االجتماعى المختارة على كافة بنود المقیاس لتعبر عن الدرجة الكلیة لمتغیر

ه   ی :البشرى رأس المال  ه المبحوث   قصد ب ا یمتلك ن أصول    م د اقتصادى      م ه عائ ق ل د تحق ق
د تكون         ذه األصول ق ه؛ ه ى مجا  وتساعد على مشاركته وزیادة انتاجیته وتحسین جودة حیات الت ف

ل  رة.      مث ال والخب ارات االتص دریب ومه یم والت م  التعل یم      وت نوات التعل دد س ر ع تخدام مؤش اس
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ك    ىالرسم دد       لتعبر عن رأس المال البشرى فى هذا البحث؛ وذل ن خالل سؤال المبحوث عن ع م
    جراء هذا البحث.إسنوات التعلیم الرسمى والذى قضاها وحتى وقت 

اإلحصاء الوصفى للمتغیرات المستخدمة فى هذا البحث.1جدول   
معامل الثبات 

للبنود 
  )d(المعیاریة

االنحراف 
 المعیارى

 المتوسط
 الحسابى

عدد بنود 
 المقیاس
 )b(المستخدم

  م المتغیر

 1  األصول -- -- -- --
 1-1  الحیازة األرضیة الزراعیة  1 13.25 8.67 --

 c(  2-1(رعیةمزالحیازة الحیوانیة ال 6 3.16 3.12 0.796
 c(  3-1(حیازة اآلالت الزراعیة 7 8.29 9.62 0.902
 a)(   2 العامةاتاحة الخدمات والمرافق  25 40.44 9.27 0.959
 3  ىمن الغذائألخبرات عدم ا 8 9.02 2.31 0.900
 4 التغیر المناخى المدرك  12 21.09 8.83 0.809
 5  رأس المال االجتماعى  6 11.60 3.26 0.755

 6  رأس المال البشرى  1 12.11 4.56 --
 7  السن  1 45.35 11.46 --
 8  سرة ألحجم ا 1 5.24 1.37 --

 a)( 9 التعرض للصدمات 12  14.82 3.65 0.851
 10  االجتماعیة/المرونة الفردیة 39 105.48 18.69 0.925

 11  األمن الغذائى األسرى -- -- -- --
 11-1 األسرى ىالغذائحجم االستهالك  18 85.49 14.97 0.885
 11-2 ألسرىحجم االنفاق الغذائى ا 6 1295.17 1374.27 0.777

  البیانات المیدانیة لهذا البحث.: جمعت وحسبت من المصدر
- a)(  (نعم/ال) تم قیاس هذه المتغیرات من خالل مقاییس مركبة اسمیة ثنائیة(Nominal Binary) .  
- )b(  تم حساب الدرجة المعیاریةZ-score  لجمیع بنود المقاییس المركبة التجمیعیة؛ وذلك للحصول على

  الدرجة الكلیة للمقیاس.
- )c(  تم معایرة مقیاس حیازة الحیوانات المزرعیة؛ ومقیاس حیازة اآلالت الزراعیة؛ بأوزان نسبیة لتعبر

للحصول على السعة  عن االختالف النسبى لكل بند من البنود؛ طبقا لطبیعة الحیوان أو لطبیعة اآللة
 الحیوانیة واآللة فى صورة كمیة.

- )d(  تم استخدام معادلةKR-20) (Kuder-Richardson  عند حساب معامل ثبات ألفا فى حالة
 (Garson 2013).المقاییس ذات المستوى االسمى الثنائى

البحث؛  هذا لى عدد السنوات التى قضاها المزارع منذ المیالد وحتى وقت إجراءإ: یشیر السن
  وذلك ألقرب سنة میالدیة.

: یشیر الى عدد األفراد والتى تعیش مع المبحوث في وحدة معیشیة واحدة بصفة حجم االسرة
  مستمرة.

للعوامل االجتماعیة قد یعطل الوظائف الطبیعیة ى حدث أ: یقصد به التعرض للصدمات
 سرته، ویفرض تحدیات ویهدد األمن الغذائى لألسرة.أأفراد و واالقتصادیة و / أو أنشطة المزارع

وطلب من  واجتماعیا/اقتصادیا؛ افیزیقی ا/حیوی اوتم قیاسه من خالل قائمة من اثنا عشر حدث
االختیار ب یة؛ وذلكحداث خالل االثنا عشر شهرا الماضألأن یوضح مدى تعرضه لهذه ا المبحوث
؛ على الترتیب. وجمعت الدرجات )1؛ 2( درجات ریناالختیا تم اعطاء؛ و)نعم أو ال(من بین 

لمتغیر التعرض حداث لتعبر عن الدرجة المعیاریة الكلیة ألالمعیاریة لالستجابات على هذه ا
    للصدمات.

القدرات (القدرة على التعلم؛ والقدرة جمع من  تشیر إلى :المرونة الفردیة/ االجتماعیةالقدرة على 
على التكیف؛ والقدرة على التعافى؛ والقدرة على التخطیط؛ والقدرة على االستیعاب؛ والقدرة على 

السیاسیة؛ -إعادة التنظیم) كسمات لألفراد واألسر من جانب؛ والتدابیر االقتصادیة
اعیة من جانب آخر؛ والتى تمكن والمعلوماتیة/االرشادیة كسمات اجتم ؛واالجتماعیة/المؤسسیة

كأحد أشكال  صدماتلمواجهة ال القدرات بشكل فعال ا الجمع مناألفراد واألسر من استخدام هذ
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المرونة الفردیة/ االجتماعیة من خالل مقیاس القدرة على وتم قیاس متغیر  .التغیر واالضطراب
 .Marshall and Marshall 2007; Momtaz et al) بندا 39مركب تجمیعى یتكون من 

غیر موافق تماما؛ وغیر ( :اختیارات وهى ة؛ وطلب من المبحوث أن یختار من بین أربع(2019
؛ على الترتیب، )4؛3؛2؛1( االستجابات درجات خام. وأعطیت )موافق؛ وموافق؛ وموافق تماما

المرونة الفردیة/االجتماعیة؛ وأعطیت القدرة على وذلك في حالة العبارات إیجابیة االتجاه نحو 
؛ على الترتیب. وجمعت الدرجات المعیاریة 1؛2؛3؛4العبارات العكسیة االتجاه درجات خام 

المرونة الفردیة/ القدرة على الدرجة الكلیة لمتغیر  لجمیع االستجابات على بنود المقیاس لتعبر عن
  االجتماعیة.

تحصل فیها األسرة على  ىإلى الحالة الت الغذائى األسرىیشیر األمن  :األمن الغذائى األسرى
 Pinstrup-Andersen). بشكل دائمأفراد األسرة  ىومغٍذ یمكن أن یغذ ىطعام كاٍف وصح

یمكن قیاس األمن الغذائى من خالل درجات استهالك الغذاء، وأشهر توفیر الغذاء حیث  (2009
 Carletto, Zezza, and). الكافى، ونفقات األسرة على الغذاء، من بین أمور أخرى

Banerjee 2013)ین فرعین وبناء على ذلك؛ تم قیاس األمن الغذائى األسرى من خالل مقیاس
  :كالتالى

 األنفاق المقابل النقدى بالجنیه المصرى لمصادر یقصد به: االنفاق الغذائى األسرىحجم  -
بالجنیه  طلب من المبحوث أن یقدر حجم النقودوتم قیاسه بأن على طعام األسرة؛ حصول لل

شراء المن خالل خمس قنوات وهى:  سرةاألطعام  للحصول على أسبوعیا المنفقةالمصرى و
؛ هدیةالمساعدة/ال من خالل ؛قتراضالا ؛ من خاللمن خالل انتاج المنزل والمزرعة ؛نقدىال

تلى ذلك حساب حجم االنفاق الغذائي األسرى الشهرى لیعبر عن الدرجة  .مبادلةال من خالل
 الشهرى. الغذائى األسرى الكلیة لحجم األنفاق

الغذائى ألنواع األغذیة المختلفة والتى االستهالك درجة یقصد به  :ىاالستهالك الغذائى األسر -
) نوع من أنواع الغذاء 18تشتمل علیها المجموعات الغذائیة. وتم قیاسه من خالل قائمة من (

تعبر عن المجامیع الغذائیة المختلفة من حبوب وخضروات وفاكهة ولحوم وأسماك وزیوت 
 : (اختیارات وهى ةستوألبان وسكریات ومشروبات؛ وطلب من المبحوث أن یختار من بین 
 ىاألسبوع؛ ومرتین ف ىال نستهلكها؛ ومرات قلیلة فى السنة؛ ومرات قلیلة فى الشهر؛ ومرة ف

؛ على ) 6؛ 5؛ 4؛ 3؛ 2؛ 1 ( وأعطیت االختیارات درجات خام )؛األسبوع؛ ویومیا
ثم جمعت الدرجات المعیاریة الستجابات المبحوث على المقیاس ككل لتعبر عن  الترتیب.

تلى ذلك جمع الدرجات المعیاریة الكلیة  درجة الكلیة لمتغیر االستهالك الغذائى األسرى.ال
  لكال المقیاسین الفرعین لتعبر عن الدرجة الكلیة لمتغیر األمن الغذائى األسرى.

  اإلحصائیةاألسالیب  3- 3
امج      ؛22اإلصدار   SPSSبعد جمع البیانات تم ترمیزها؛ وادخالها في جداول باستخدام برن

اب        ارى؛ وحس راف المعی ابى؛ واالنح ط الحس ة: المتوس ائیة التالی الیب اإلحص اب األس ك لحس وذل
ع    ا لتوزی ة طبق درجات المعیاری ة     Zال اییس المركب اخ للمق ا كورنب ات ألف ل ثب اب معام ذلك حس ؛ ك

م    ىالتجمیعیة والمستخدمة ف ذلك ت ة   هذا البحث؛ ك دار الخطى المتع   استخدام طریق ار  االنح دد الختب
ة     جودة النموذج السببى المفترض في هذا البحث ات الصغرى الخطی وذلك باستخدام أسلوب المربع

Ordinary Least Square (OLS)د   ؛ و ك بع ذا        ذل ات إلجراء ه دى صالحیة البیان ن م د م التأك
ةال رات          طریق ین المتغی داخلى ب اط ال اب االرتب ة؛ وحس م العین ث حج ن حی ك م ل؛ وذل ن التحلی م
واقى.  ا تقاللیة الب ن اس د م ذلك التأك ات، وك ى للبیان ع الطبیع ة؛ والتوزی تقلة؛ والخطی  لمس

(Tabachnick and Fidell 2007)ع افتراضات      ؛ فوجد أن جمیع هذه المؤشرات ال تتعارض م
 .(OLS) باستخدام أسلوب االنحدار الخطى المتعدد طریقة
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د  . النظرى لهذا البحث ولتقییم جودة النموذج السببى المفترض فى ضوء اإلطار دد  تم تحدی ع
رات الم ي ا المتغی منة ف وذجتض رض لنم ه   المفت یم جودت راد تقی توالم را    ؛ فكان ر متغی دى عش أح

ذائ  : (موه اوداخلی اخارجی ن الغ دم االم رات ع ق؛ خب دمات والمراف وفر الخ ول؛ ت ر ىاألص ؛ التغی
رة      م االس ن؛ حج رى؛ الس ال البش اعى؛ رأس الم ال االجتم درك؛ رأس الم اخى الم رض المن ؛ التع

ى  الللصدمات؛  ة؛ ا قدرة عل ن  ألالمرون ذائى األسرى  م اء عل  الغ م   ). وبن ك؛ ت حساب المصفوفة   ى ذل
وذج األساسى       1االرتباطیة بین متغیرات النموذج ملحق رقم ( امالت مسار النم ذلك حساب مع ). ك

ًا ل        رات مع ل المتغی ال ك ة إدخ تخدام طریق دد وباس ى المتع دار الخط لوب االنح تخدام أس  ثالثباس
ة   ادالت تكوینی م (   مع وذج السببى األساسى.     2جدول رق ر عن النم امالت      ) لتعب م استبعاد مع ا ت كم

ة       ؛0.05المسار والتى تقل قیمتها عن   ر الدال امالت المسار غی ذلك استبعاد مع ا ل   احصائیا  ك طبق
(Kerlinger and Pedhazur 1973)          دد مرة دار الخطى المتع ل االنح ك إجراء تحلی ى ذل تل

ى      ك للحصول عل ط، وذل الث  أخرى بذات الطریقة للمتغیرات الدالة احصائیا فق ة   ث ادالت تكوینی مع
م (  م (  2جدیدة تعبر عن النموذج السببى المعدل والنهائى شكل رق ذلك حساب   2)، وملحق رق )، وك

وذج       الالمباشر وغیر ر ألثنسبة الخطأ، والمجموع الكلى لتحدید ا ى النم ر ف اط كل متغی مباشر الرتب
ائى    3جدول رقم ( ىالنهائ دل والنه ). كما تم حساب معامالت مسارات البواقى للنموذج السببى المع

ار    ى أش ة والت ن  إباستخدام المعادل ا كال م ى  (Kerlinger and Pedhazur 1973)لیه وه
  كالتالى:

1 − 푅  
  هى: معامل التحدید.  R2حیث 

  معادالت تكوینیة للنموذج السببى المفترض كما یلى: ثالثكما تم صیاغة 
X9= P91X1+ P92X2+ P93X3+ P94X4+ P95X5+ P96X6+ P97X7+ P98X8+ e9 
X10= = P101X1+ P102X2+ P103X3+ P104X4+ P105X5+ P106X6+ P107X7+ 
P108X8+ P109X9+ e10 
X11= P111X1+ P112X2+ P113X3+ P114X4+ P115X5+ P116X6+ P117X7+ 
P118X8+ P119X9+ P1110X10+ e11  

ذائى   =  X3؛ توفر الخدمات/المرافق=  X2 األصول؛=  X1حیث:  ر  =  X4؛ خبرات عدم األمن الغ التغی
؛ حجم األسرة  =  X8؛ السن =  X7 البشرى؛ رأس المال =  X6 رأس المال االجتماعى؛=  X5؛ المناخى المدرك

X9  =؛ التعرض للصدماتX10  =؛المرونة الفردیة/االجتماعیة X11 األمن الغذائى األسرى؛ = e .البواقى =  

النتائج ومناقشتها - 4  
  للنموذج المفترض األساسىنتائج النموذج السببى  1- 4

م (  دول رق ح ج وذج    2یوض ة نم ائج معادل دمات؛ ونت رض للص وذج التع ة نم ائج معادل )، نت
ائج      ارت نت ث أش ذائى األسرى. حی ن الغ وذج األم ة نم ائج معادل ة؛ ونت ة/ االجتماعی ة الفردی المرون

وذج    دد لنم ى المتع دار الخط ة االنح دماتمعادل رض للص رات التع ى أن متغی وفر  ال ول؛ وت األص
اعى؛         ال االجتم درك؛ رأس الم اخى الم ر المن ذائي؛ التغی ن الغ الخدمات/ المرافق؛ خبرات عدم األم

دره       رأس المال البشرى؛ السن؛ حجم األسرة دد ق اط متع رتبط بمعامل ارتب غ  544.مجتمعه ت ، وتبل
دد        Fقیمة  اط المتع ة معامل االرتب ار معنوی ة  ؛ 8.235المحسوبة الختب ة احصائیا    وهى قیم معنوی

ع الفرض الصفرى األول ف        ،0001.عند مستوى احتمالى  ق م ذه النتیجة ال تتف ذا البحث؛    ىوه ه
ول الفرض الب    ألا ى قب دفع ال ذى ی م ( مر ال ى رق رات   )1حث ى أن متغی د إل یر معامل التحدی ا یش  . كم

اخى ا           ر المن ذائي؛ التغی ن الغ رات عدم األم ق؛ خب وفر الخدمات/ المراف درك؛ رأس األصول؛ وت لم
ى   29.6تفسر مجتمعه  المال االجتماعى؛ رأس المال البشرى؛ السن؛ حجم األسرة % من التباین ف

ة ، وهى نسبة التعرض للصدماتمتغیر  رات        مقبول اك متغی د أن هن ة. وتأك ى الدراسات االجتماعی ف
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ذا     أخرى لم یتطرق الیها ي ه ر      نموذج التعرض للصدمات ف ى متغی أثیر عل التعرض  البحث ذات ت
  .  للصدمات

اخى       ر المن ذائى والتغی ن الغ دم األم رات ع رات خب ن متغی ال م ائج أن ك ن النت ح م م یتض ك
دمات دون    ر التعرض للص ى متغی این ف یر التب ى تفس دا ف ا فری هاما معنوی هم اس ن تس درك والس الم

ة          ا المعیاری ة بیت ث بلغت قیم النموذج؛ حی رات األخرى ب ؛ 185.-، 323.،223.غیرها من المتغی
د مستوى        ة عن یم معنوی ب، وهى ق ة معامل      ؛01.،001. ،01.على الترتی ب. وبمقارن ى الترتی عل

اط        امالت االرتب ح أن مع ة واالتجاه یتض ث المعنوی ن حی اط البسیط م ارى بمعامل االرتب ا المعی بیت
روق    اك ف ا هن اه، بینم س االتج ا نف ا له ل منه یط لك ة البس ل  طفیف غ معام ث بل ة؛ حی ث القیم ن حی م

ا      اط البسیط لكل منه ب.  224. -، 390.، 317.االرتب ى الترتی ى اسهام       ؛ عل ذى یشیر إل األمر ال
  فى تعیین جودة نموذج التعرض للصدمات. ةالمتغیرات الثالث

ة      .2 جدول وذج التعرض للصدمات؛ والمرون ة  نتائج التحلیل المسارى األساسى لنم األمن  و؛ الفردیة/االجتماعی
   المعیشیة الزراعیةسرة ألالغذائى لدى ا

  نموذج
  األمن الغذائى األسرى 

المرونة  نموذج
  الفردیة/االجتماعیة

  نموذج
 م المتغیر المستقل  التعرض للصدمات

(β) (r) (β) (r) (β) (r) 
 1 األصول 135. 078. 173. 076. 055. 028.-

 2 توفر الخدمات/المرافق 199. 077. 241. 086. 278. **177.

 3 خبرات عدم األمن الغذائى 317. **223. 222. 055. 241. **157.
 4 التغیر المناخى المدرك 390. ***323. 292. 093. 255. 140.
 5 رأس المال االجتماعى 214. 124. 306. **244. 153. 021.
 6 رأس المال البشرى 063. 094. 104. **155. 114. 136.
 7 السن 224.- **185.- 177.- 053.- 053.- 018.
 8 حجم األسرة 025.- 016. 130.- 100.- 026. 100.
 9 التعرض للصدمات - - 484. ***327. 216. 092.-

الفردیة/االجتماعیة المرونة - - - - 415. ***341.  10 
5.540***  9.124***  8.235***  F  

.263  .345  .296  R2 معامل التحدید     

  معامل مسار البواقى  839.  809.  858.
  : جمعت وحسبت من البیانات المیدانیة لهذا البحثالمصدر

  05. < *معنوى احصائیا عند مستوى احتمالى
 01. < **معنوى احصائیا عند مستوى احتمالى

 001. < ***معنوى احصائیا عند مستوى احتمالى
 

ى   الفردیة/االجتماعیةالمرونة كذلك أشارت نتائج معادلة االنحدار الخطى المتعدد لنموذج  ال
ذائ     ن الغ دم األم رات ع ق؛ خب دمات/ المراف وفر الخ ول؛ وت رات األص اخى  ىأن متغی ر المن ؛ التغی

ال البشرى؛ السن؛ حجم األسرة       اعى؛ رأس الم  ؛ والتعرض للصدمات  المدرك؛ رأس المال االجتم
ة  587.مجتمعه ترتبط بمعامل ارتباط متعدد قدره  ة معامل    المحسوبة الخ  F، وتبلغ قیم ار معنوی تب

ذه النتیجة   0001.وهى قیمة معنویة احصائیا عند مستوى احتمالى ؛ 9.124االرتباط المتعدد  ، وه
م      ثانىال تتفق مع الفرض الصفرى ال ى رق ول الفرض البحث فى هذا البحث؛ األمر الذى یدفع الى قب

وفر الخدمات/   2( دم     ). كما یشیر معامل التحدید إلى أن متغیرات األصول؛ وت رات ع ق؛ خب المراف
م       ال البشرى؛ السن؛ حج اعى؛ رأس الم األمن الغذائي؛ التغیر المناخى المدرك؛ رأس المال االجتم

رة  دمات  األس رض للص ه    ؛ التع ر مجتمع ر ال   34.5تفس ى متغی این ف ن التب ة/  % م ة الفردی مرون
ة بة  االجتماعی ى نس ة، وه ر     مقبول اك متغی د أن هن ة. وتأك ات االجتماعی ى الدراس م  ف رى ل ات أخ

وذج ال    ا نم ة  یتطرق الیه ة/ االجتماعی ة الفردی ر ا     ىف مرون ى متغی أثیر عل ذا البحث ذات ت ة ه لمرون
  .الفردیة/ االجتماعیة
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ائج   اكم  ارت النت رات    أش ن متغی ال م رى؛    أن ك ال البش اعى؛ رأس الم ال االجتم رأس الم
دمات  رض للص ر ال        التع ى متغی این ف یر التب ى تفس دا ف ا فری هاما معنوی هم اس ة/  تس ة الفردی مرون

ة ة        االجتماعی ا المعیاری ة بیت ت قیم ث بلغ النموذج؛ حی رى ب رات األخ ن المتغی ا م دون غیره
ب.    001.،01. ،01.على الترتیب، وهى قیم معنویة عند مستوى   ؛327.، 155.،244. ى الترتی عل

ا   ل بیت ة معام ح أن      وبمقارن اه یتض ة واالتج ث المعنوی ن حی یط م اط البس ل االرتب ارى بمعام المعی
روق           اك ف ا هن س االتجاه، بینم ا نف ا له اط البسیط لكل منه ة  معامالت االرتب ة؛     طفیف ث القیم ن حی م

ا       اط البسیط لكل منه ب.  ؛ 484.، 104.، 306.حیث بلغ معامل االرتب ى الترتی د جودة     عل ا یؤك مم
  .ةرونة من خالل المتغیرات الثالثنموذج القدرة على الم

وذج     كذلك أشارت نتائج  دد لنم دار الخطى المتع ذائى األسرى   معادلة االنح ى أن   األمن الغ ال
درك؛   متغیرات األصول؛ وتوفر الخدمات/ المرافق؛ خبرات عدم األمن الغذائى؛ التغیر المناخى الم
ة         رأس المال االجتماعى؛ رأس المال البشرى؛ السن؛ حجم األسرة؛ والتعرض للصدمات؛ المرون

دره    دد ق اط متع ل ارتب رتبط بمعام ه ت ة مجتمع ة/ االجتماعی ة 512.الفردی غ قیم وبة ا F، وتبل لمحس
الى   ؛ 5.540الختبار معنویة معامل االرتباط المتعدد  وهى قیمة معنویة احصائیا عند مستوى احتم

ى          0001. دفع ال ذى ی ذا البحث؛ األمر ال ى ه ث ف ، وهذه النتیجة ال تتفق مع الفرض الصفرى الثال
م (    ى رق رض البحث ول الف و     3قب ول؛ وت رات األص ى أن متغی د إل ل التحدی یر معام ا یش فر ). كم

اعى؛         ال االجتم درك؛ رأس الم اخى الم ر المن ذائي؛ التغی ن الغ الخدمات/ المرافق؛ خبرات عدم األم
ة تفسر    رأس المال البشرى؛ السن؛ حجم األسرة؛ التعرض للصدمات؛ والمرونة الفردیة/ االجتماعی

ذائى األسرى، وهى نسبة     26.3مجتمعه  ة  % من التباین فى متغیر األمن الغ ى الدراسات    مقبول ف
ذائى األسرى  االجتماعیة. وتأكد أن هناك متغیرات أخرى لم یتطرق الیها نموذج المرونة ا  ألمن الغ

    األمن الغذائى األسرى.فى هذا البحث ذات تأثیر على متغیر 
رات   الى  كما أشارت النتائج  ن متغی ن       أن كال م رات عدم األم ق وخب وفر الخدمات/ المراف ت

ر    لفردیة/ االجتماعیةالغذائى والمرونة ا ى متغی ن  تسهم اسهاما معنویا فریدا فى تفسیر التباین ف األم
رى  ذائى األس ة    الغ ا المعیاری ة بیت ت قیم ث بلغ النموذج؛ حی رى ب رات األخ ن المتغی ا م دون غیره

توى      341.، 157.،177. د مس ة عن یم معنوی ى ق ب، وه ى الترتی ى ؛ 001.،01. ،01.؛ عل عل
ة واالتجاه یتضح    الترتیب. وبمقارنة  معامل بیتا المعیارى بمعامل االرتباط البسیط من حیث المعنوی

روق  ة  أن معامالت االرتباط البسیط لكل منها لها نفس االتجاه، بینما هناك ف ة؛     طفیف ث القیم ن حی م
ا      اط البسیط لكل منه ب.  415.، 241.، 278.حیث بلغ معامل االرتب ى الترتی ك     ؛ عل ا یشیر ذل كم

ن خالل            إلى جودة م ات المفترضة م ذائى األسرى للبیان ن الغ ات المالحظة لنموج األم ة البیان طابق
  .الثالثة متغیراتال
  نتائج النموذج المعدل والنهائى للنموذج المفترض 2- 4

الث بناء على نتائج معامالت المسار للنموذج األساسى والناتجة من  د     ث ة، فق ادالت تكوینی مع
امالت المسار      رات ذات مع تم حذف معامالت المسار غیر الدالة، واعادة التحلیل مرة أخرى للمتغی

وذج   ثالث معادالت الدالة فقط للحصول على  دة النم تكوینیة جدیدة، لتمثل المعادالت التكوینیة الجدی
ا ل   ائى طبق م (   (Kerlinger and Pedhazur 1973) السببى المعدل والنه ) 2، ویعرض شكل رق

  نتائج النموذج السببى المعدل والنهائى.
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م (  وذج    2وبالنظر الى الشكل رق ار صحة النم ات المالحظة      -) الختب ة البیان دى مطابق أى م

اط البسیط       نجد أن جمیع  -أو المقاسة للنموذج المفترض  امالت االرتب ة بمع امالت المسار مقارن مع
روق   دا   مساویة لها من حیث االتجاه والقیمة مع وجود بعض الف ة ج ه     الطفیف ن مع ذى یمك . األمر ال

یط      اط البس امالت االرتب ن مع ال م ین ك ات ب را للثب دة نظ ة جی ودة مطابق وذج ذو ج أن النم ول ب الق
  .ومعامالت المسار من حیث االتجاه والقیمة

ة ا  ثالث وعلى الرغم من ذلك، فقد أشارت نتائج المعادالت التكوینی دل     ل وذج السببى المع للنم
ة    إ) 2((ملحق رقم  ادالت التكوینی لى أن نسب الخطأ أو نسب التباین المشترك والتى لم تستطع المع

ذائى  ؛ ونموذج المرونة الفردیة/ االجتماعیة؛ ونموذج التعرض للصدماتتفسیرها لنموذج  األمن الغ
رى  ى: األس ب. ا؛ 880.؛ 835.؛ 858.ه ى الترتی ذألعل ر ال یر  ىم ى إیش این أل ب التب ن نس

یرها؛    دل تفس ببى المع وذج الس ة للنم ادالت التكوینی تطع المع م تس ى ل ترك والت د المش ع  ق ى إترج ل
  البحث بالدراسة.هذا وجود متغیرات أخرى لم یتناولها 

 الخارجیة والداخلیة للنموذج النهائىاألثر السببى للمتغیرات  3- 4
م          ببى. یوضح جدول رق وذج الس رات النم ر المباشر لمتغی ر المباشر وغی ى األث وف عل للوق

 ؛التعرض للصدمات  ) نتائج التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة للمتغیرات الخارجیة على متغیر 3(
م (   حیث والمرونة الفردیة واالجتماعیة؛ واألمن الغذائى األسرى. ى  3اشارت النتائج بجدول رق ) ال

و  التعرض للصدمات   على متغیر  التغیر المناخى المدركأن المجموع الكلى لألثر السببى لمتغیر  ه
ر            ر السببى لمتغی ى لألث ك المجموع الكل ى ذل ى، یل ر السببى الكل دم   األكبر من حیث األث رات ع خب

ر      على الترتیب. كذلالسن ، ومتغیر سرىألاألمن الغذائى ا ر السببى المباشر لمتغی ك یالحظ أن األث
ر        آلأكبر من مجموع ا التغیر المناخى المدرك ى متغی ر عل ذات المتغی ر المباشرة ل ار غی التعرض  ث

درك   مر الذى یؤكد أهمیة متغیر أل. اللصدمات اخى الم ر المن بب  التغی ذه  ا للتعرض للصدمات  یس . وه
ع    ق م ائج   النتیجة تتف -Altman et al. 2009; Gitz and Meybeck 2012; González)نت

Quintero and Avila-Foucat 2019; World Bank 2007)    
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  والنهائيالمعدل  السببينتائج التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة للنموذج  .3جدول 
االرتباط 

  الكلى
االرتباط 

  غیر السببى
األثر السببى 

  الكلى
األثر السببى 
  غیر المباشر

األثر السببى 
 النموذج المتغیرات المستقلة  المباشر

 خبرات عدم األمن الغذائى 261. 056. 317. 000. 317.
للصدماتالتعرض   التغیر المناخى المدرك 346. 042. 388. 002. 390. 

 السن 203.- 020.- 223.- 001.- 224.-
المرونة  رأس المال االجتماعى 274. 014.- 260. 046. 306.

 رأس المال البشرى 179. 106.- 073. 031. 104. الفردیة/االجتماعیة
 التعرض للصدمات 415. -- 415. 069. 484.
 توفر الخدمات/المرافق 175. 020. 195. 083. 278.

 خبرات عدم األمن الغذائى 139. 026. 165. 076. 241. األمن الغذائى األسرى
 المرونة الفردیة/االجتماعیة 342. -- 342. 073. 415.

: جمعت وحسبت من البیانات المیدانیة لهذا البحث.المصدر  

) إلى أن المجموع 3بجدول رقم (المرونة الفردیة/االجتماعیة كما أشارت نتائج نموذج 
المرونة الفردیة/ االجتماعیة هو األكبر  على متغیر تعرض للصدماتالالكلى لألثر السببى لمتغیر 

من حیث األثر السببى الكلى فى النموذج؛ یلیه متغیر رأس المال االجتماعى ثم رأس المال البشرى 
لمتغیر التعرض للصدمات أكبر من مجموعة اآلثار غیر ر السببى المباشر على الترتیب. كذلك األث

المباشرة لذات المتغیر على متغیر المرونة الفردیة/ االجتماعیة. وهذه النتیجة توضح العالقة 
التعرض للصدمات فى التأثیر على المرونة  متغیر لعبهیالسببیة المباشرة والدور الذى 

 ;DasGupta and Shaw 2015)تفق هذه النتائج مع دراسات ؛ كما تالفردیة/االجتماعیة
d’Errico et al. 2018; Pingali et al. 2005)  

)؛ أن المجموع الكلى لألثر السببى الكلى لمتغیر 3كذلك أشارت النتائج بجدول رقم (
هو األكبر فى نموذج األمن الغذائى األسرى؛ یلیه متغیر توفر  المرونة الفردیة/االجتماعیة

الخدمات/المرافق؛ ثم متغیر خبرات عدم األمن الغذائى األسرى على الترتیب. كذلك كان األثر 
السببى المباشر لمتغیر المرونة الفردیة/االجتماعیة أكبر من مجموع األثار غیر المباشرة لذات 

 ;Adger et al. 2004)نتائج كال من األسرى؛ وهذه النتیجة تتفق مع  المتغیر على األمن الغذائى
Alinovi, d’errico, et al. 2010; Altman et al. 2009; Ciani and Romano 2014; 

Lokosang et al. 2014; O’Connell et al. 2015)  
یمكن استنتاج أن التغیر المناخى المدرك األكبر من حیث األثر وبناء على النتائج السابقة؛ 

السببى المباشر فى التعرض للصدمات دون غیره من المتغیرات األخرى فى النموذج؛ كذلك كان 
 متغیر التعرض للصدمات هو المتغیر األكبر من حیث األثر السببى المباشر فى التأثیر على متغیر

المرونة الفردیة/ االجتماعیة دون غیره من المتغیرات التى اشتمل علیها نموذج المرونة الفردیة/ 
. كما أن متغیر المرونة الفردیة/ االجتماعیة هو األكبر من حیث األثر السببى المباشر االجتماعیة

ا نموذج األمن فى التأثیر على متغیر األمن الغذائى األسرى دون غیره من المتغیرات التى تضمنه
  الغذائى األسرى.

  االستنتاجات والمقترحات - 5
الى  ث الح دف البح ثال ف إیه رض متم ببى المفت وذج الس ودة النم یم ج ى تقی ى  ىل وف عل الوق

ع وجود             ىالدور الوسیط الذ ذائى؛ م ن الغ ة الصدمات واألم ى مواجه ة ف ى المرون درة عل ه الق تلعب
دوث   ى ح ابقة عل ددات الس ك بعض المح دمات. تل ث   الص ائج البحث  حی م نت ارت أه ود إأش ى وج ل

الث  وذج   ث ى: نم ائى وه دل والنه ببى المع وذج الس ة للنم ادالت تكوینی دمات؛ مع رض للص التع
وذج ى ونم درة عل ن  الف وذج األم ة؛ ونم ة الفردیة/االجتماعی ذائي األسرىالمرون ائج  .الغ ذه النت وه

ى     ات النظریة والمنهجیةلمفهوم المرونة والتوجهتتفق مع اإلطار النظرى  م استعراضها ف ى ت ؛ والت
ائى      دل والنه وذج المع ائج النم ر  ى أنإل هذا البحث، حیث أوضحت نت درك    متغی اخى الم ر المن  التغی

ى      هو این ف ى تفسیر التب ذلك  ؛ التعرض للصدمات  األكبر من حیث االسهام المعنوى الفرید ف جاء  ك
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ر      ىسهام المعنوى الفرید فهو األكبر من حیث اال تعرض للصدماتمتغیر ال ى متغی این ف تفسیر التب
أثیر         ؛ المرونة الفردیة/ االجتماعیة ث الت ن حی ر م ة األكب ة الفردیة/االجتماعی ر المرون كما جاء متغی

ذائى         ن الغ ر األم ى متغی این ف ى تفسیر التب د ف ة وجود        .المعنوى الفری ى إمكانی ذى یشیر إل األمر ال
ببیة   ة س ة عالق درة       خطی اخى؛ والتعرض للصدمات؛ والق ر المن ع وهى: التغی رات األرب ین المتغی ب

  الغذائى فى ظل محددات أخرى.على المرنة؛ واألمن 
ببى   ر الس ائج األث ارت نت ا أش ر الأكم دمات ن متغی رض للص ر  تع ث األث ن حی ر م و األكب ه

ر    ى متغی ى عل ة الفردیة/  السببى المباشر وكذلك األثر السببى الكل ة المرون ا أوضحت   االجتماعی ؛ كم
ر ائج أن متغی اخى النت ر المن و ا التغی ره ر   ألكب ى متغی ببى عل ر الس ى لألث وع الكل ث المجم ن حی م

ى        ؛التعرض للصدمات ث المجموع الكل ن حی ر م كذلك متغیر المرونة الفردیة/االجتماعیة هو األكب
ى   وهذه النتیجة تؤكد سببیة ا .لألثر السببى على متغیر األمن الغذائى ع ف لعالقة بین المتغیرات األرب

  النموذج المفترض.
ذا البحث أن   ر   نستنتج من نتائج ه و  التعرض للصدمات   متغی ببیًا مباشرًا      ه أثیرًا س ر ت األكب
ائج تتسق    القدرة على المرونة الفردیة/االجتماعیة واألكبر اسهامًا معنویًا فریدًا فى تفسیر ذه النت . وه

  (DasGupta and Shaw 2015; d’Errico et al. 2018; Pingali et al. 2005) مع
ائج    ى النت ى  وبناء عل ائج انعكاسات         إتوصل  الت ذه النت ن أن یكون له ا البحث الحالى؛ یمك لیه

د         تطبیقیة. فأهمیة ة الصدمات یع ذائى لمواجه ن الغ ى األم اظ عل طار  إالقدرة على المرونة فى الحف
ة   عمل للتدخل من قبل واضعى السیاسات فى بناء وتحسین  القدرة على المرونة لدى األسر الزراعی

ذى      ر ال تدام؛ األم یش مس بل ع ى س اظ عل ى الحف تمرار ف ل االس ن أج غیرة؛ م ازات الص ذات الحی
تعلم       الل ال ن خ ة م ى المرون درة عل توى الق ین مس ى تحس دف ال ة ته رامج تنموی ط وب ب خط یتطل

ة ف اعى وبخاص ل الجم اركة والعم ات ا ىبالمش دماتأوق عى لتلص ة ؛ والس دابیر االجتماعی وفیر الت
  الالزمة من أجل مزید من القدرة على المرونة لدى األفراد والمجتمعات المحلیة.  

وذج       یةالعلم یةكادیمألامن الناحیة و راض نم رغم من صعوبة افت لنتائج هذا البحث؛ وعلى ال
ات  ببى لعالق ر س ة؛  غی ة والمنهجی ر النظری ن األط ر م وع الكبی ذا التن ى ه ة ف م ولم خطی وم یتس فه

ى دراسات ذات تصامیم       اج إل ذى یحت ة؛ وال ى المرون درة عل و الق ات وه ن الثب ر م ة أكث بالدینامیكی
هذه العالقات السببیة الخطیة قد تواجه العدید من أوجه النقد؛ كما هو الحال فى هذا البحث؛   طولیة.

م أف      ى تطور فه د مستقبال ف درة   ضل لظاهرة  لكنها تعد محاولة لوضع تصور سببى قد یكون مفی الق
ى  على المرونة فى مواجهة الصدمات واألمن الغذائى . كذلك وعلى الرغم من أن المجتمع البحثى ف

اق   ى نط دد ف د تح ذا البحث ق غیرة ه ازات الص حاب الحی زارعین أص ن الم ة م ائج إ؛ عین ال أن النت
ن   إتحتاج  ى م ى    لى مزید من التأكید حتى یمكن اعتمادها كتعمیمات واقعیة؛ والت ن أن تسهم ف الممك

وم    ببى لمفه رى الس اء النظ ور البن ة  تط ة/ االجتماعی ة الفردی ى المرون درة عل ن   الق یاق األم ى س ف
ث      ؛ الغذائى األسرى ن حی ة م ن األسر الزراعی لذلك یقترح مزید من البحوث على عینات مختلفة م

ك حجم الحیازة ى المرون         ؛ وذل درة عل م سمات الق ات وفه د المقارن ة عق ن     إلمكانی دى كل نمط م ة ل
ة؛  ازات المختلف اط الحی ة       أنم ر الزراعی دى األس ة ل ى المرون درة عل اعى والق وع االجتم ذلك الن ك

رأه؛    ا ام ى تعوله ة والت دوث           الریفی ابقة لح ددات س ون مح د تك رى ق رات أخ افة متغی ذلك إض ك
بیل     ى س ث؛ عل ذا البح ا ه رق إلیه م یتط ى ل ر والت ك األس دمات لتل تثمار   الص دخل واالس ال ال المث

ة  ادل االجتماعی اییر التب ار ومع م    واالدخ ى حج ع ف ث التوس ذا البح ى ه ك یوص ى ذل افة إل ؛ باإلض
ة            رى كنمذج ة أخ ائیة متقدم الیب إحص تخدام أس ببیة باس اذج الس ذه النم ل ه ار مث ات الختب العین
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Resilience Capacity to Shocks and Food Security Among a Small-
holder Farmers 
Mohammed Fath-Allah Ebad-Allah 
Rural Sociology Department, Faculty of Agriculture, Tanta University, Egypt. 

Abstract 
The agricultural household uses many different means to achieve a 

sustainable livelihood to obtain or maintain assets and access to basic resources 
to ensure resilience capacity to shocks in the medium or long term; Which needs 
the resilience capacity to maintain food security. This research aimed to measure 
resilience capacity in the face of shocks and food security with considering 
previous determinants of the occurrence of such shocks; To achieve this goal; A 
causal model has been designed based on several theoretical and methodological 
approaches to test the proposed model. The causal model consists of eight 
exogenous variables which are the assets; availability of public services and 
facilities; experiences of food insecurity; perceived climate change; social 
capital; human capital; age; and family size and three endogenous variables 
which are the shocks exposure variable; the individual/social resilience capacity 
as an intermediate variable and the food security variable. A simple random 
sample was also selected; This sample consists of 176 smallholder farmers; To 
test how well the assumed model matches the observed data. Multivariate 
analysis was also used using the multiple linear regression method. The most 
important results indicated that the main variables that have a unique significant 
effect in explaining the variance in the causal model; Also, the largest in terms of 
direct causal effect in the causal model are the shocks exposure; perceived 
climate change and individual/social resilience capacity variables; Respectively. 
The findings of this research to understanding resilience capacity to shocks and 
food security are discussed. 

Keywords: Causal Model; Climate Change; Subsistence Farming; Sustainable 
Livelihood. 


